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PEP/2010 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Analisar as medidas de Educação Sanitária (Educação em Saúde) adotadas pelo atual governo federal, para 
o controle e redução de doenças, concluindo sobre seus reflexos na melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira. 

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

C1 Definição de Educação Sanitária: denominação dada à prática educativa que objetiva 
a induzir a população a adquirir hábitos que promovam a saúde e evitem a doença. 

 

C2 Criação do Ministério das Cidades em 1º jan 2003: finalidade de proporcionar 
melhoria nas condições de vida da população brasileira. 

 

C3 Principais doenças recorrentes no Brasil: hipertensão, diabetes, doenças 
cardiovasculares, doenças infecto-contagiosas. 

 

C4 

Os principais fatores de risco: tabagismo, obesidade, inatividade física, colesterol 
LDL elevado, dieta inadequada, deficiências na área de saneamento básico, 
precariedade do atendimento médico à população menos favorecida, desnutrição 
e má alimentação, dentre outros. 

 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 a.  Medidas preventivas a serem adotadas pela população em geral  

C6 Evitar estresse urbano.  

C7 Realização de exercícios aeróbicos regulares.  

C8 Adoção de dietas adequadas, acompanhadas de mudança de hábitos alimentares.  

C9 
Alimentos que preferencialmente devem ser ingeridos: frutas, vegetais em geral 
(principalmente crus), arroz, aveia, cereais integrais, alho, cebola, soja e derivados, 
suco de tomate, melancia, goiaba vermelha, azeite de oliva virgem e peixes. 

 

C10 
Alimentos que devem ser evitados: carnes gordas (principalmente vermelha), carne 
branca com pele, queijos amarelos, leite integral, camarão, bacon, ovos em excesso 
e frituras. 

 

C11 Controle do diabetes mellitus e da hipertensão.  

C12 Adoção de medidas preventivas básicas para a redução da possibilidade de 
reprodução e proliferação de vetores de doenças. 

 

C13 Adoção de medidas básicas de higiene pessoal.  

C14 Realização de check-up anual.  

 Conclusão Parcial   

C15 A população em geral adotando os hábitos acima contribui para a melhoria dos 
índices nacionais em saúde.  

 

 b.  Medidas adotadas pelo atual Governo Federal  

C16 
Implantação do Programa de Saúde da Família com o objetivo de atuar na 
promoção e manutenção da saúde das pessoas, bem como na prevenção de 
doenças, alterando, assim, o modelo de saúde centrado em hospitais. 

 

C17 Programa governamental “Pratique Saúde” para controle da Hipertensão, Diabetes, 
Obesidade e Tabagismo. 

 

C18 Ampliação e ampla divulgação das campanhas de vacinação no país.  

C19 

Criação do Programa Farmácia Popular do Brasil para ampliar o acesso aos 
medicamentos para as doenças mais comuns entre os cidadãos. O Programa possui 
uma rede própria de Farmácias Populares e a parceria com farmácias e drogarias da 
rede privada. 

 

C20 Criação do Programa Brasil Sorridente, que reúne uma série de ações em saúde 
bucal, voltadas para cidadãos de todas as idades. 

 

C21 
Capacitação de recursos humanos através da realização de cursos de formação e 
aperfeiçoamento voltados para os profissionais da área de saúde visando a maior 
especialização e a melhoria do atendimento à população. 

 

C22 Ampla difusão de medidas de educação sanitária através da mídia e da internet.  

C23 Promoção de campanhas e palestras sobre Educação Sanitária em escolas.  

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C24 Articulação entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do 
trabalhador. 
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 Conclusão Parcial   

C25 Os programas e as campanhas contribuem para melhorar a qualidade de vida da 
população brasileira. 

 

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C27 Aumento da expectativa de vida.  

C28 Redução da taxa de mortalidade infantil.  

C29 Melhoria da saúde da população em geral.  
C30 Aumento do IDH.  

C31 Redução com gastos em medicamentos.  

C32 As políticas públicas adotadas pelo atual governo na área de saúde favoravelmente 
na população brasileira. 

 

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. 
 

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

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 
 

“Do Oriente Médio para as Américas pode-se especialmente destacar a corrente imigratória de povos árabes, 
principalmente palestinos, sírios e libaneses, que se fixaram no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e outros, 
incluindo tanto cristãos quanto muçulmanos. Os imigrantes árabes fixaram-se principalmente nas grandes e médias 
cidades e dedicaram-se em geral ao comércio. Também vieram numerosos contingentes de japoneses, chineses, 
indianos e coreanos.” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigração). 
 

Baseado na assertiva acima, justificar as consequências da imigração dessa mão-de-obra, na última década, 
para a economia nacional e para a sociedade brasileira. 

 
  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 apresentou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 

Justificativa das premissas 
segundo as condicionantes 
(ligação de 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 IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 
A formação econômica e social do Brasil é o resultado da contribuição de 
diferentes grupos migrantes, com destaque na última década para os asiáticos.  

C2 
Os imigrantes asiáticos concentram-se próximos aos grandes centros urbanos, 
mas existe uma parcela significativa de árabes e chineses na região da tríplice 
fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai). 

 

 
C3 

A chegada dos asiáticos corresponde ao período de acentuada queda no fluxo 
migratório para o Brasil (de 1930 até os dias atuais) predominando atualmente 
emigração. 

 

C4 
A sociedade brasileira, na última década, recebeu fluxos altamente qualificados 
de mão de obra ligados ao processo de reestruturação produtiva do capital.  

 

 
 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
 
 
 
 

 a.  Aspectos favoráveis para a economia nacional:  
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C6 O incremento do comércio varejista nacional pelos árabes e chineses. 
 

 

C7 
Expansão da fronteira agrícola, especialmente com investimentos japoneses, a 
exemplo das pesquisas ligadas ao Programa de Desenvolvimento do Cerrado 
(PRODECER). 

 

C8 Geração de novos empregos em pequenas empresas familiares (pastelarias e 
lavanderias), principalmente devido à presença de imigrantes chineses no meio urbano.  

C9 
 Favorecimento da indústria de alta tecnologia (satélites e transporte) a partir da 
entrada no mercado interno de mão de obra altamente especializada proveniente 
da Ásia. 

 

C10  Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b.  Aspectos desfavoráveis para a economia nacional:  

C11 
Competição desigual entre os produtos brasileiros e os chineses (eletro-
eletrônicos, instrumentos musicais, hardwares e brinquedos), produzidos com 
incentivos fiscais, longas jornadas de trabalho semanais e baixos salários. 

 

C12 O setor têxtil nacional vem sendo amplamente dominado por asiáticos (coreanos).  

C13 
Balança comercial brasileira é afetada pela invasão de produtos provenientes das 
Zonas Econômicas Especiais (ZEE's) chinesas e dos Tigres Asiáticos. 

 

C14 
Aumento da remessa de recursos econômicos (riqueza produzida) ganhos no 
Brasil pelos imigrantes para o exterior (países de origem). 

 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 c.  Aspectos favoráveis para a sociedade brasileira:  

C16 Incremento do número de jovens e adultos em idade produtiva ou População 
Economicamente Ativa (PEA). 

 

C17 
Favorecimento da circulação social (trocas culturais entre os habitantes) a partir 
da introdução de novos costumes alimentares e religiosos. 

 

C18 
Elevação do grau de instrução da população local a partir do fomento de 
parcerias educacionais nas áreas de ciências exatas. 

 

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 d.  Aspectos desfavoráveis para a sociedade brasileira:  

C20 
 Aumento do número de refugiados provenientes do Oriente Médio (palestinos e 
iraquianos), especialmente em cidades como o Rio de Janeiro que, em geral, não 
conseguem empregos formais no Brasil. 

 

C21 O impacto sobre o sistema público de saúde e educação já deficitários no Brasil.  

C22 Aumento no Brasil de ilícitos transnacionais como o tráfico internacional de 
drogas, armamentos e pessoas. 

 

C23 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. 
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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 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 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 referem 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 

 
 
 
 
 
 

 


