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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
GEOGRAFIA-SAÚDE 

 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Estudar as causas das principais endemias rurais ocorrentes no Brasil e as medidas em curso para a 

erradicação das mesmas. 
 

1. MÉTODO  
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da idéia central.  
M2 Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparara corretamente para o desenvolvimento?  M4 Idéias 
Complementares Torna a introdução abrupta?  

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão  

De forma dedutiva?  

Limitando-se a resumir?  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 Elaborou as conclusões 

parciais? 
Não elaborou as CP.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 idéias.  M9 Atendeu as condicionantes 

de desenvolvimento? 
Digressão de mais de 3 idéias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Estudou as idéias com 

ligação de causa e efeito? 
Mais de 3 incidências sem ligação.  

Totalmente.  
Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Dividiu o todo em partes 
coerentes? 

Mais de uma parte não está coerente com o 
todo. 

 

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

M12 Retomou a idéia central  
Com as idéias essenciais?  

Parcialmente com as idéias essenciais?  M13 

Elaborou o resumo do 
desenvolvimento, mais o 
reforço das conclusões 

parciais? Não elaborou.  

M14 Atendimento à imposição do problema.  

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M15 Elaborou o parágrafo conclusivo.  

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   

 
2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
C1 Caracterização da população rural brasileira.  
C2 A atuação do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu).  
C3 As principais endemias rurais no Brasil: malária, febre amarela e doença de Chagas.  
C4 Outras endemias rurais: verminoses, esquistossomose, brucelose e leishmaniose.  

C5 Os esforços do Governo Federal para a erradicação e o controle das endemias 
rurais.  

Introdução 
 

Algumas idéias 

C6 Outras idéias julgadas pertinentes  
 

 



PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Causas das principais endemias rurais ocorrentes no Brasil.  

C7 As desigualdades sociais e econômicas existentes no país.  
C8 As deficiências do saneamento básico nas áreas rurais.  
C9 A carência do tratamento de água nas zonas rurais do território brasileiro.  

C10 Baixo índice educacional da população rural, acarretando na falta de instrução 
quanto aos cuidados relacionados à transmissão das endemias rurais. 

 

C11 A deficiente relação médicos/habitantes rurais, e o atendimento médico precário.  
C12 A reduzida relação postos de postos de saúde/municípios.  
C13 Sistema de coleta, tratamento e armazenagem de lixo inadequados e precários.  

C14 Escassez de centros de pesquisa direcionados aos estudos das endemias rurais.  
C15 Outras idéias julgados pertinentes.  

 Conclusão Parcial  
C16 Concluir sobre as principais causas das endemias rurais ocorrente no país.  

 b. Medidas em curso para a erradicação das principais endemias rurais 
ocorrentes no Brasil.  

C17 PAC da Saúde: Programa Mais Saúde (2008-2011).  
C18 Distribuição do Cartão Nacional de Saúde a população rural.  
C19 Implantação da Farmácia Popular.  

C20 Desenvolvimento de Programas de treinamento de agentes comunitários de 
saúde (PACS).  

C21 Programa Saúde da Família  
C22 Melhoria das condições de habitação nas áreas rurais.  
C23 Incremento à pesquisa e desenvolvimento imunobiológico.  
C24 Implementação de diversas campanhas de vacinação.  
C25 Incremento à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos.  
C26 Maior rigor no controle das migrações internas.  
C27 Outras idéias julgados pertinentes.  

 Conclusão Parcial  

C28 Concluir sobre as medidas em curso para a erradicação das principais 
causas das endemias rurais ocorrente no país.  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C29 Outras idéias julgados pertinentes.  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C30 As condições de vida da população rural brasileira e as principais endemias 
rurais ocorrentes no país.  

C31 As medidas em curso que vêm sendo adotadas para a erradicação das 
principais endemias rurais ocorrentes no Brasil.  

C32 Parágrafo conclusivo.  

Conclusão 
 

Algumas idéias 

C33 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E1 Coerência  
E2 Clareza  
E3 Coesão  
E4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão E5 Correção Gramatical  
 

EXPRESSÃO ESCRITA - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 
 
 



2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as contribuições dos projetos Calha Norte e SIVAM para o desenvolvimento econômico e a 
segurança do País na Região Amazônica. 

 
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da idéia central.  
M2  Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  
M4 Idéias Complementares.  
M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento.  

Em todas as premissas.  

Não apresentou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho M8 
Apresentou as premissas 

segundo as condicionantes 
(ligação causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas.  

Todas  
4  
3  
2  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das premissas 

1  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
C1 A Região Amazônica: principais características.  
C2 O Projeto Calha Norte.  
C3 O Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM).  

Introdução 
 

Algumas idéias 
C4 Outras idéias julgadas pertinentes.  

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Contribuições do  Projeto Calha Norte  
C5 Geração de emprego.  
C6 Projetos de colonização dos vazios existentes.  
C7 Demarcação e proteção de reservas indígenas.  
C8 Proteção de extensa faixa de fronteira na Amazônia.  
C9 Fortalecimento da presença nacional.  

C10 Combate ao tráfico de drogas e armas.  
C11 Ocupação militar da região.  
C12 Preservação dos recursos minerais existentes.  
C13 Obras de infra-estrutura nos municípios.  
C14 Outras idéias julgadas pertinentes.  

 b. Contribuições do SIVAM  
C15 Monitoramento e vigilância do espaço aéreo da Amazônia.  
C16 Alertar sobre o contrabando e o narcotráfico na região.  
C17 Facilitar e controlar a ocupação da Amazônia.  
C18 Melhorar a segurança de vôo.  
C19 Sinalização da qualidade das águas fluviais.  
C20 Cooperar no assentamento e na movimentação dos povos indígenas.  
C21 Fornecer dados sobre desmatamentos e queimadas.  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C22 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 



CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E1 Coerência  
E2 Clareza  
E3 Coesão  
E4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão E5 Correção Gramatical  
 

EXPRESSÃO ESCRITA - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova e no espaço abaixo, 

de maneira a orientar o estudo do aluno do PEP. 
A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem, 

formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno 
para que realize uma prova equilibrada.  

Algumas idéias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador. 
Propositadamente não está especificado o valor de cada idéia, de modo a que o aluno tenha uma noção do 
nível de seu conhecimento acerca do tópico.  

No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de 
acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO do CP/ECEME. 

A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme a Parte B do Guia 
de Auto-Avaliação, encontrado na página eletrônica do CURSO, no menu “Ex-aluno/PEP”. Para uma 
melhor preparação, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua prova para um professor de Português. 

A divisão do item “Desenvolvimento” em partes ou itens coerentes, no ND análise, deve ser encarada 
de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado.  

 
OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Observações julgadas pertinentes de maneira a orientar o estudo do aluno. 


