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PEP/2010 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Estudar os Programas de Saúde da Mulher e do Homem, do Ministério da Saúde, referentes ao 
aprimoramento do atendimento e assistência médica diferenciados por sexo, concluindo sobre os seus reflexos na 
saúde da população brasileira, para cada um dos gêneros. 

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

C1 Caracterização da população brasileira com percentual de homens e mulheres.  

C2 Situação da assistência médica no país.  

C3 

O Programa de Saúde da Mulher: criado a 25 anos, como Programa de 
Assistência Integral a Saúde da Mulher, com a finalidade de aprimorar o 
atendimento médico e para dar equidade e integralidade na assistência a 
saúde e reduzir a mortalidade feminina. 

 

C4 

O Programa de Saúde do Homem: criado com a denominação de Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) foi instituído em 
agosto de 2009, a fim de implantar diversos planos de ação, nas esferas do 
governo estadual e municipal, buscando desenvolver ações e estratégias na 
área de saúde do homem. 

 

 
 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. O Programa de Saúde da Mulher  

C6 
Primeiro programa completo da assistência à saúde da mulher incluindo 
ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação. 

 

C7 
Assistência à mulher na clínica ginecológica nas áreas de: pré-natal, parto, 
puerpério, climatério, planejamento familiar, DST, câncer de colo uterino e 
câncer de mama. 

 

C8 
A saúde da mulher está vinculada ao SUS e, por isto, possui 3 níveis de 
direção, federal, estadual e municipal, o que leva ao retardo de algumas 
iniciativas na área de Medicina Preventiva. 

 

C9 
Em 2005, o governo brasileiro instituiu a Norma Técnica sobre abortamento 
solicitado pós-violência sexual, a fim de atender a demanda decorrente de 
vítimas de abusos sexuais que recorriam à justiça. 

 

C10 
Criação em 2005 da Norma Técnica sobre a humanização do atendimento 
ao aborto, como causa de mortalidade de mulheres em idade fértil, que não 
utiliza m métodos contraceptivos e de baixa renda. 

 

C11 

Criação em 2006, do Programa de Anticoncepção de Emergência, também 
chamado como o método do “Dia Seguinte”, com a finalidade de realizar o 
planejamento familiar e propiciar melhores condições sócio-econômicas à 
população de baixa renda. 

 

C12 
Maior ênfase em temas sobre o aborto, que representa grave problema de 
saúde pública no Brasil, por ser ilegal e com sua discussão envolvendo 
complexo conjunto de aspectos legais, morais, religiosos, sociais e culturais. 

 

C13 

A elevada taxa de mortalidade materna no Brasil levou o MS a publicar 
Norma Técnica para a sua redução, criando Comitês de Avaliação sobre os 
óbitos maternos, a fim de traçar programas de assistência a saúde da 
mulher. 

 

C14 
O Programa DST/AIDS busca transmitir informações para a prevenção, 
como também, a distribuição da medicação antiviral.   

C15 Outras ideias julgadas pertinentes  
 Conclusão Parcial  

C16 
Todos os programas implementados contribuíram para melhorar a saúde  da 
mulher.  

 

 b. O Programa de Saúde do Homem  

C17 
O governo brasileiro busca estratégias de demanda dos homens aos 
serviços de prevenção e atenção à saúde masculina, reduzindo custos 
hospitalares de alta complexidade e aumento da expectativa de vida. 

 

 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C18 
Estimula o homem no autocuidado através da educação, informação e 
comunicação, a fim de prevenir as doenças de maior incidência na 
população masculina. 
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C19 
Buscar maior interação das ações governamentais com as da sociedade civil 
organizada, a fim de evitar superposições de atividades, e assim, atingir um 
maior número de homens. 

 

C20 

Através de programas articulados com movimentos sociais de grupos 
específicos de homens, como por exemplo, grupos indígenas, populações 
negras, bissexuais, homossexuais, travestis, presidiários, etc, busca 
melhorar a assistência médica ao homem em situação de risco. 

 

C21 
O Ministério da Saúde (MS) está desenvolvendo ações integradas com a 
Educação, a fim de modificar procedimentos de risco, e assim, reduzir as 
doenças relacionadas com o estilo de vida do homem. 

 

C22 

A atenção à saúde do homem está sendo aprimorada nos três níveis de 
direção, federal, estadual e municipal, com a finalidade de aprimorar a 
assistência médica do homem, com redução da morbidade e mortalidade de 
doenças que afetam o segmento masculino.  

 

C23 
O MS busca facilitar o acesso do homem aos serviços médicos secundários 
e terciários, a fim de promover uma melhoria na qualidade do atendimento. 

 

C24 
O MS ampliou a qualificação do planejamento reprodutivo masculino, e 
consequente planejamento familiar, aumentando o número de vasectomias a 
nível ambulatorial.  

 

C25 
Atuar na proteção das doenças sexualmente transmissíveis do homem, 
através de programas de educação em saúde, reduzindo a morbidade e 
transmissão dessas patologias. 

 

C26 
Atuar junto aos profissionais de saúde do Programa de Saúde da Família 
para maior atenção à saúde masculina. 

 

C27 

Trabalhar com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação em Saúde 
(SCTIE) e a Secretaria de Vigilância Sanitária, para avaliar recursos 
humanos, equipamentos e insumos (incluindo medicamentos) para garantir a 
adequada atenção o à população masculina. 

 

C28 Outras ideias julgadas pertinentes  

 Conclusão Parcial   

C29 Todos os programas implementados contribuíram para melhorar a saúde da mulher.   

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

 
a. Reflexos do Programa de Saúde da Mulher para a saúde da 
população feminina  

C30 O acesso facilitado aos exames preventivos de câncer de colo uterino e de 
mama, reduziram os índices de mortalidade. 

 

C31 Com a adoção do Programa de Saúde da Mulher, a expectativa de vida 
elevou-se para 77 anos. 

 

 b. Reflexos do Programa de Saúde do Homem para a saúde da 
população masculina  

C32 Após a instituição do Programa de Saúde do Homem, a expectativa de vida 
do homem brasileiro elevou-se para 72 anos. 

 

C33 O acesso facilitado aos exames preventivos de doenças sexualmente 
transmissíveis do homem , reduziram os índices de mortalidade. 

 

 c. Reflexos dos Programas para a saúde da população brasileira em geral  

C34 Sensível melhoria da saúde da população em geral  

C35 Queda nos índices de mortalidade.  

C36 Aumento da qualidade de vida da população.  

C37 Aumento na expectativa de vida da população.  

C38 Aumento da produtividade dessa população em função da maior 
longevidade e qualidade de vida. 

 

C39 Redução de gastos com a saúde corretiva.  

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C40 Outras ideias julgadas pertinentes.  
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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. 
 

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)  

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

     Comparar a política trabalhista adotada nos governos dos presidentes Vargas e Lula, considerando as mudanças 
ocorridas no sindicalismo brasileiro desde a Era Vargas até os dias atuais.  
 
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.  
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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 
Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação). 

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 Divisão do 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 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

 

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

C1 

O operariado brasileiro teve uma vasta experiência de luta nos primeiros 
decênios do século XX. Realizou diversas greves, organizou entidades 
autônomas, desenvolveu uma imprensa operária e, com a atuação sindical, 
obteve um alto controle sobre a oferta de trabalho em algumas atividades. 

 

C2 A Era Vargas representou o início de um modelo de organização sindical.  

C3 
A Era Lula consolidou o modelo de organização sindical, com o reforço das 
centrais sindicais. 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Política Trabalhista do Governo Vargas  

C5 Oficialização dos sindicatos e unicidade sindical.  
C6 Criação do Ministério do Trabalho, para disciplinar e controlar os sindicatos.  

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C7 
Instituição da Justiça do Trabalho em 1943 e promulgação da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 

 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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C8 
A CLT estabelece em lei, direitos como férias, carteira assinada, jornada de 
trabalho de oito horas e garantia de emprego depois de dez anos de serviço.  

C9 
O Mistério tinha a possibilidade de impor multas, destituir a diretoria e até 
mesmo fechar o sindicato.  

C10 
Iniciava-se o controle das atividades sindicais pelo Estado através do envio 
de relatórios dos acontecimentos sociais envolvendo organizações sindicais. 

 

C11 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b. Política Trabalhista do Governo Lula  

C12 Fim da autonomia sindical, conquistada na Constituinte de 1988.  

C13 A eliminação da representação por categoria ou profissão.   

C14 Proposta de extinção da contribuição sindical.  

C15 A extinção escalonada do imposto sindical no prazo de quatro anos.   

C16 
Proposta de mudanças na CLT como o fim do 13° salário e mudanças na 
jornada de trabalho.  

 

C17 
A atribuição às Centrais Sindicais de negociarem pelos trabalhadores e/ou 
indicarem o sindicato representativo pela negociação. 

 

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Comparação das políticas trabalhistas  

C19 
Na Era Vargas os sindicatos não gozavam de autonomia plena; já na Era 
Lula os sindicatos já estão muito estruturados e com respaldo do governo.    

 

C20 
A Era Vargas disciplinou e controlou os sindicatos, enquanto que a Era Lula 
concedeu autonomia representativa para os sindicatos. 

 

C21 Ambas eras aproximaram os trabalhadores  dos governos.  

C22 
Houve uma politização intensa, em ambos os períodos, do ambiente sindical, 
o que foi aproveitado por ambos os governos. 

 

Conclusão 
Algumas 

ideias 

C23 
O sindicalismo de resultado protagonizou as relações sindicais e com os 
trabalhadores. 

 

 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

OBSERVAÇÃO: Na solução apresentada, para esse caso específico, não foi 
necessária a adoção de conclusão parcial, posto que apenas  um fator de 
comparação foi adotado. Outras soluções podem ser aceitas, em função da 
esquematização do oficial aluno.  
 
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. 
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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. 


