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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

Comparar o processo de miscigenação racial entre brancos e negros nos EUA e no Brasil, concluindo sobre 
sua importância na formação da identidade nacional dos dois países. 

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

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

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 Ideias 

Complementares Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M9 Elaboração das conclusões 

parciais. 
Não elaborou as conclusões parciais.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M10 

Durante o desenvolvimento, 
comparou os objetos 

obedecendo aos mesmos 
referenciais. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M11 

Atendimento das 
condicionantes de 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M12 Comparação das ideias com 

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

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M13 Dividiu o todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com o 

todo.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M14 Retomada da ideia central.  

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 
 

 
Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-se a resumir. 

 
 M15  

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese.  

M16 Atendimento à imposição do problema.  
Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução 

ou no desenvolvimento. 
 

Na conclusão, pelo menos uma das ideias não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.  M17 

Conclusão apenas 
sob aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M18 Elaborou o parágrafo conclusivo.  

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

 

GEOGRAFIA - SAÚDE 
 



2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

C1 O processo de ocupação do território norte-americano por distintos grupos étnicos. 
 

C2 O processo de ocupação do Brasil por distintos grupos étnicos. 
 

C3 
Definição de miscigenação (consiste na mistura de raças, de povos de diferentes 
etnias, ou seja, relações inter-raciais).  

C4 Conceituação de identidade nacional (é o sentimento de pertencimento e de 
identificação que os faz parte de tal identidade). 

 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Introdução 

 

Algumas 
ideias 

C6 Ligação com o desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Miscigenação racial entre brancos e negros nos EUA. 

 
C7 Situação dos negros após a abolição da escravidão. 

 
C8 Nos EUA houve uma política de segregação racial.  

C9 Nos EUA é bem definida a divisão dos grupos étnicos.  

C10 As fronteiras raciais no plano da sociabilidade, como o casamento inter-racial e a 
segregação residencial, são dificilmente ultrapassadas nos EUA. 

 

C11 Atualmente os negros são 13% da população dos EUA.  

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.  

C13 Conclusão Parcial (CP)  

 a. Miscigenação racial entre brancos e negros no Brasil.  

C14 Situação dos negros após a abolição da escravidão.  

C15 
Não houve no Brasil uma separação entre grupos raciais; isto é, a miscigenação 
foi generalizada entre os três grupos populacionais (indígenas, europeus e 
africanos).  

 

C16 No Brasil ocorreu uma tentativa de “embranquecimento” da população, por meio 
de incentivos à imigração de europeus. 

 

C17 A desigualdade racial no Brasil ocorre devido a uma estrutura socioeconômica 
desproporcional. 

 

C18 Atualmente os negros e pardos são 50% da população do Brasil.  

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Desenvolvimento 

 

Algumas 
ideias 

C20 Conclusão Parcial (CP)  

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C19 
A identidade norte-americana se constituiu muito conscientemente, já no tempo 
da colônia, em torno da brancura, da masculinidade (oposta à feminilidade) e do 
protestantismo em oposição ao catolicismo e às religiões pagãs.  

 

C20 O multiculturalismo (a diversidade cultural) no Brasil e a formação da sua 
identidade nacional. 

 

C21 Os programas de ações afirmativas adotadas pelos dois países como medidas 
de fortalecimento da identidade nacional nos dois países. 

 

Conclusão 

Algumas ideias 

C22 Parágrafo conclusivo.  

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – EXPRESSÃO ESCRITA 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 OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 



2ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

Analisar a influência das migrações internas ocorridas no território brasileiro a partir da década de 1970, na 
disseminação de doenças infecto-contagiosas, bem como as consequências dessas doenças na qualidade de vida da 
população brasileira, concluindo sobre medidas em curso ou passíveis de serem adotadas pelo governo federal, 
visando amenizar o quadro existente no país atualmente. 
 
1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

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

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 
PARÂMETRO IDEIAS 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 Elaboração das conclusões 

parciais. 
Não elaborou as conclusões parciais.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M9 Atendimento das condicionantes 

do desenvolvimento. 
Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Análise das ideias com ligação de 

causa e efeito. 
Mais de 3 incidências sem ligação.  

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Escores 
M12 Retomada da ideia central.  

De forma dedutiva.  
Limitou-se a resumir.  M13 Elaboração da síntese. 

Não elaborou a síntese.  
M14 Atendimento à imposição do problema.  

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.  

Na conclusão, pelo menos uma das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 

 M15 
Conclusão apenas sob 
aspectos desenvolvidos 

(lógica). 
Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 
O ritmo acelerado de ocupação dos espaços urbanos, nas grandes cidades de 
regiões subdesenvolvidas, vem se refletindo no agravamento do quadro sanitário 
e de pobreza das mesmas. 

 
Introdução 

 
Algumas 

ideias 

C2 

O modo de ocupação desses ambientes urbanos periféricos, de maneira caótica 
e desordenada, é atualmente um grande desafio para as autoridades sanitárias, 
gerando novos problemas de saúde e ampliando a demanda assistencial dos 
serviços. 

 



C3 

Os trabalhadores rurais, ao ocuparem a periferia das grandes cidades onde não 
existem condições básicas de saneamento e moradia, propiciam o surgimento 
de focos urbanos, mudando o perfil epidemiológico das doenças de transmissão 
vetorial. 

 

C4 Doenças adquiridas por contato direto com o parasito (Esquistossomose, 
Ancilostomose, Ascaridíase, outras verminoses). 

 

C5 Doenças transmitidas por insetos vetores (Leishmanioses, Doença de Chagas, 
Filariose, Dengue, Malária, AIDS). 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
C7 Ligação com o desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Influência das migrações internas ocorridas no território brasileiro a 
partir da década de 1970, na disseminação de doenças infecto-contagiosas. - 

C8 
A expansão da esquistossomose atribuída à migração de pessoas infectadas 
principalmente das zonas rurais para as áreas urbanas (dispersão dos 
hospedeiros intermediários). 

 

C9 

Disseminação da malária relacionada às migrações internas e assentamentos 
rurais associados a atividades econômicas extrativas, com população suscetível, 
presença do vetor infectado e ausência de ações integradas de controle 
(diagnóstico precoce, tratamento oportuno, educação e medidas antivetoriais 
seletivas, detecção e monitoramento de epidemias). 

 

C10 

Os fluxos migratórios para as áreas metropolitanas, o crescimento desordenado 
das cidades e todas as demandas relativas ao saneamento que interferem no 
controle do mosquito vêm causando surtos de dengue e ocasionando o 
surgimento de focos de febre amarela. 

 

C11 
Os níveis da esquistossomose persistem na zona rural e vêm se expandindo na 
zona urbana, graças à crescente urbanização e gradual ocupação e modificação 
no espaço geográfico. 

 

C12 

A leishmaniose ocorre em todo o território brasileiro, sobretudo nas áreas 
desmatadas da Região Norte. A partir da década de 1970, houve um aumento 
acentuado no processo de urbanização da endemia. Centro-Oeste e Sudeste 
são regiões endêmicas com surtos recentes inclusive nas grandes capitais, como 
por exemplo Belo Horizonte-MG. 

 

C13 Elevada incidência de tuberculose nas áreas periféricas dos grandes centros 
urbanos. 

 

C14 Alta incidência de AIDS nos grandes núcleos urbanos.  
C15 Outras ideias julgadas pertinentes.  
C16 Conclusão Parcial (CP).  

 b. Consequências das doenças infecto-contagiosas na qualidade de vida 
da população brasileira. - 

C17 Surgimento de surtos epidêmicos como a dengue, cólera e outras.  

C18 Redução da qualidade de vida da população.  

C19 Elevados gastos governamentais no tratamento das doenças.  

C20 Redução da capacidade de trabalho e diminuição da taxa de produtividade (em 
consequência das doenças).  

C21 Aumento da taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias nas 
grandes capitais e nas grandes regiões brasileiras.  

C22 Anemia.  
C23 Déficit físico e intelectual.  

C24 Déficit cognitivo em crianças.  

C25 Cardiopatia.  

C26 Doenças digestivas graves.  

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

 

C28 Conclusão Parcial (CP).  
 

 

 

 



PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 
C29 Realização do diagnóstico precoce.  
C30 Tratamento oportuno.  

C31 Campanhas educacionais.  

C32 Adoção de medidas antivetoriais seletivas (controle de vetores).  

C33 Detecção e monitoramento de epidemias.  

C34 Implementação do Plano Nacional de Saneamento.  

C35 
Amplo aporte de recursos para o investimento em saneamento proporcionando 
um aumento significativo no abastecimento de água, contribuindo para a 
melhoria na qualidade de vida da população. 

 

C36 
Ações integradas de saneamento – abrangendo ações referentes ao 
abastecimento da população com água tratada, a coleta e o tratamento de 
esgotos sanitários e de resíduos sólidos. 

 

C37 Execução de sistemas eficientes de drenagem.  

C38 Melhoria da educação sanitária e dos conhecimentos sobre higiene.  

C39 Desenvolvimento de novos fármacos.  

C40 Investimentos substanciais para a pesquisa.  

C41 Incentivo para transformação da ciência em produto (vacinas, fármacos, novos 
métodos de diagnóstico). 

 

C42 Programa de Arrendamento Residencial: oferta de moradia a população de 
baixa renda. 

 

C43 Pró-Moradia: programa atendimento habitacional através poder público.  

C44 Adoção de Políticas Setoriais de Habitação e de Saneamento: descentralização 
de recursos financeiros às prefeituras municipais. 

 

C45 Programa Educação Sanitária Familiar: orientação de agentes do Ministério da 
Saúde visando melhoria nas condições sanitárias urbanas. 

 

C46 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C47 Parágrafo conclusivo.  

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – EXPRESSÃO ESCRITA 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 OBITIDA 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 ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo 
orientador. Propositadamente não está especificado o valor de cada ideia, 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 Autoavaliação, encontrado na página do ex-aluno. 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. 

 
 


