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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Estudar as medidas de educação sanitária adotadas pelo governo brasileiro, na expressão 
socioeconômica, que visem à promoção da prevenção e do controle de epidemias nos grandes 
centros urbanos no país. 

 
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.  M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais.  
Totalmente.  

Digressão de até 3 ideias.  M9 
Atendimento das 

condicionantes de 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Estudo das ideias com 

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

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M11 Dividiu o todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M12 Retomada da ideia central.  

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 
 

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

 
 M13  

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. 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 não 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)  

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA - SAÚDE 
 



 

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

C1 

A Educação Sanitária é um processo ativo e contínuo que promove 
mudanças no conhecimento, atitudes e comportamento das pessoas frente 
aos problemas sanitários com o objetivo de melhorar as condições diretas e 
indiretas da saúde das pessoas, dos animais, das plantas e do meio 
ambiente. 

 

C2 O atual padrão sanitário da população urbana no país: alto índice de 
carências. 

 

C3 Condições precárias de saneamento: 11% residências urbanas não tem 
acesso água potável e 50% não tem coleta de esgoto. 

 

C4 População no país: 82% concentrada nas áreas urbanas.  
C5 Urbanização acelerada: inchaço e favelização das cidades.  

C6 Déficit habitacional atual: crescente falta de moradia.  

C7 Relação existente entre a urbanização e o atual padrão sanitário nos 
grandes centros urbanos do país. 

 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C8 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 
a. Medidas de educação sanitária adotadas pelo governo brasileiro na 
expressão social  

C9 

Implementação do Programa Educação Sanitária Familiar por intermédio da 
orientação de agentes do Ministério da Saúde (MS) visando à orientação da 
população, com o objetivo de se obter melhorias nas condições sanitárias 
urbanas. 

 

C10 

Realização de pesquisas socioculturais e sanitárias nos grandes centros 
urbanos do país, a fim de se verificar os problemas existentes e suas 
prioridades, bem como levantar o nível financeiro, social e cultural de cada 
comunidade. Esse diagnóstico é essencial para a escolha da melhor atividade 
educativa a ser realizada. 

 

C11 

Planejamento, divulgação e realização de campanhas educacionais que têm por 
objetivo desenvolver os padrões de educação sanitária no seio da população em 
todos os níveis da população, particularmente nas camadas menos favorecidas 
residentes nas periferias dos grandes centros urbanos nacionais. 

 

C12 

Disponibilização de cursos à comunidade, com currículos adequados ao meio 
visado melhorar os padrões de saúde, oferecendo oportunidade de 
aperfeiçoamento a pessoal com possibilidades de transmitir e aplicar princípios 
de educação sanitária e alimentar para a solução de possíveis problemas 
advindos da falta de conhecimentos de práticas sanitárias mais comuns. 

 

C13 
Orientação e desenvolvimento de campanhas, projetos, treinamento técnico e 
palestras envolvendo o público específico e afim conforme os programas de 
defesa sanitária animal e vegetal. 

 

C14 
Realização palestras e reuniões visando à orientação e inserção da educação 
sanitária na capacitação de profissionais nas unidades escolares envolvendo e 
conscientizando as diversas comunidades urbanas. 

 

C15 

Conscientização das populações, principalmente as residentes nas periferias 
dos grandes centros urbanos, da importância do saneamento básico como 
instrumento bastante eficaz para a prevenção de doenças de veiculação hídrica, 
incentivando-as a interligarem suas residências às redes públicas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário existentes, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida dessas populações, mostrando ainda a forma 
adequada de utilização dos equipamentos hidrossanitários instalados para uma 
utilização correta dos mesmos, despertando para uma consciência sanitária 
indispensável para a melhoria dos índices e indicadores de saúde pública. 

 

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial   

C17 
Os programas governamentais atuais do MS contribuíram para melhorar as 
condições de educação sanitária da população brasileira.  

 

 
 
Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C18 A melhoria da educação sanitária advinda dos programas de governo 
resultaram na diminuição dos riscos de propagação das epidemias. 

 



C19 
A melhoria da educação sanitária advinda dos programas de governo 
resultaram na diminuição dos  índices de mortalidade infantil. 

 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 
b. Medidas de educação sanitária adotadas pelo governo brasileiro na 
expressão econômica  

C21 
Ampliação de investimentos para a capacitação de profissionais de saúde 
objetivando a ampla difusão de medidas de educação sanitária no seio da 
população. 

 

C22 
Concessão de verbas para a realização de campanhas de educação sanitária, 
elaboração e distribuição de material educativo, cartilhas, folders e material 
didático sobre os programas sanitários. 

 

C23 Aporte de recursos com o objetivo de aperfeiçoar a ampliar cursos de educação 
sanitária já existentes.  

C24 Liberação de recursos para o aperfeiçoamento e atualização de profissionais 
especializados na difusão das medidas de educação sanitária para a população. 

 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial   

C26 
Os recursos financeiros alocados pelo MS contribuíram para melhorar as 
condições de educação sanitária da população brasileira. 

 

 C 27 
Os recursos financeiros alocados pelo MS contribuíram para melhorar o 
nível de profissionalização dos profissionais de saúde. 

 

 C 28 Os recursos financeiros alocados pelo MS contribuíram para ampliar as 
campanhas de educação sanitária. 

 

 C29 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C30 A educação sanitária deve ser privilegiada pelos programas de governo e deve 
ser priorizada nas periferias dos grandes centros urbanos. 

 

C31 
O padrão sanitário tenderá a melhorar se houver continuidade nos programas 
governamentais desenvolvidos em prol da educação sanitária da população e 
em função do contínuo aporte de recursos financeiros para essa área. 

 

C32 Os avanços que vêm sendo alcançados com o objetivo de promover a 
prevenção e o controle de epidemias nos grandes centros urbanos no país. 

 

Conclusão 
 

Algumas ideias 

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não 
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas 
registram dificuldade de compreensão localizada. 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e  
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas  
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 

 



 
C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 
 

 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto ao ponto, desenvolve-se de maneira sóbria 
e retilínea e evita divagações inúteis, muitas 
vezes propositais (expediente infantil, usado para 
aumentar o texto sem lhe conferir qualidade). O 
exagero da objetividade leva ao laconismo, 
comprometendo a clareza, ou redundando em 
omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na 
exposição das suas ideias.  

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.  

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos 
coesivos: pronomes, conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

 

E1: Ortografia.  
E2: Pontuação.  
E3: Concordância.  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência.  

 

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

 

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

 

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

  

Caracterizar as contribuições econômicas e sociais que a Companhia Siderúrgica Nacional 

proporciona, atualmente, ao desenvolvimento nacional. 

 
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 e desenvolvimento.  

Em todas as premissas.  

Não caracterizou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 

Caracterização das 
premissas segundo as 

condicionantes (ligação de 
causa e efeito). Não caracterizou 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 Criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN): criada em 09 de abril de 
1941, durante o Estado Novo. 

 

C2 Caracterização da CSN: é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da 
América Latina e uma das maiores do mundo.   

C3 

Sua usina situa-se na cidade de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de 
Janeiro, tendo suas minas de minério de ferro e outros minerais na região de 
Congonhas e Arcos, ambas cidades do estado de Minas Gerais e também 
de carvão na região de Siderópolis no estado de Santa Catarina.  

 

C4 

A CSN concentra suas atividades em mineração, siderurgia e infraestrutura, 
atuando diretamente ou por meio de coligadas, com o objetivo de melhor 
estruturar o seu negócio, atender seus clientes e garantir uma logística 
eficiente.  

 

C5 

Os produtos laminados a quente da CSN atendem às principais aplicações 
do mercado transformador de aço. São usados especialmente na indústria 
automobilística, na construção civil e em autopeças, tubos, vasilhames, 
relaminação e implementos agrícolas. 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Contribuições econômicas  

C7 
Sua principal usina hoje produz cerca de 6 milhões de toneladas de aço 
bruto e mais de 5 milhões de toneladas de laminados por ano, sendo 
considerada uma das mais produtivas do mundo.  

 

C8 Contribui para que o Brasil possa firmar-se como um grande fornecedor 
global de aço.   

C9 Exporta aço para mais de 70 países desde 1977.  

C10 Fornecimento de matérias-primas às indústrias.  

C11 Geração de divisas com as exportações de minérios e de laminados.  

C12 Contribuição para equilibrar a balança comercial brasileira.  

C13 Conquista de novos mercados internacionais.  

C14 Atração de capitais nacionais e estrangeiros.  

 b. Contribuições sociais  

C15 
Contribuição para o aumento da renda “per capita” nas áreas de sua 
atuação. 
 

 

C16 Oferta de empregos seletivos e de caráter geral.  
C17 Atendimento de saúde aos seus funcionários.  

C18 Aumento do padrão de vida de seus empregados.  

C19 Auxílio moradia.  

C20 Programas de assistência social à família de seus funcionários: pré-natal, 
creche, educação infantil e pré-escolar.  

 

 
Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não

 



dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas 
registram dificuldade de compreensão localizada. 
A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 
 

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 
 

 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela economia 
verbal, sem prejuízo da eficácia da comunicação do 
pensamento. O bom texto vai direto ao ponto, 
desenvolve-se de maneira sóbria e retilínea e 
evita divagações inúteis, muitas vezes propositais 
(expediente infantil, usado para aumentar o texto 
sem lhe conferir qualidade). O exagero da 
objetividade leva ao laconismo, comprometendo a 
clareza, ou redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na
exposição das suas ideias.  

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.  

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos 
coesivos: pronomes, conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

 

E1: Ortografia.  
E2: Pontuação.  
E3: Concordância.  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência.  

 

 

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. 


