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PEP/2011 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

            Analisar as medidas de Educação Sanitária adotadas pelo governo e as possíveis de serem adotadas pela 
população brasileira, concluindo sobre os reflexos de tais medidas para a saúde pública da Região Centro-Oeste. 

 
  1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da ideia central.  

M2 Delimitação do espaço geográfico.  

M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 

Ideias complementares 
relacionadas com o 

pedido. 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. 
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 
M9 Divisão do todo em partes 

coerentes. 
Divisão sem coerência. 

 

Totalmente. 
Atendimento em mais da metade das ideias. 

Atendimento em menos da metade das ideias. 
M10 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Não atendimento das ideias. 

 

Totalmente. 
Mais da metade das ideias com ligação. 

Menos da metade das ideias com ligação. 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito. 

Ideias sem ligação. 

 

 

 PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

 M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

 Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 

 Parcialmente com as ideias essenciais.  

 
M13 

Elaboração da 
síntese coerente 

com as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 

 

 M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

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

 Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte 
na introdução ou no desenvolvimento. 

 Na conclusão, menos da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 

 

M15 

Conclusão baseada 
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 

 Ideias sem suporte. 

 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

GEOGRAFIA - SAÚDE 
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MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

C1 Educação Sanitária é a denominação dada à prática educativa que tem como objetivo 
induzir a população a adquirir hábitos que promovam a saúde e evitam doenças.   

C2 

A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é um direito social e que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) é o meio de concretização desse direito. A Lei 
Orgânica da Saúde, por sua vez, afirma que a vigilância sanitária – de caráter 
altamente preventivo – é uma das competências do SUS.  Isso significa que o 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), definido pela Lei nº 9.782, de 
26 de janeiro de 1999, é um instrumento privilegiado de que o SUS dispõe para 
realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. 

 

C3 

O Programa Nacional de Educação Sanitária tem buscado uniformizar conceitos 
sobre como funciona a educação sanitária, como montar um projeto sobre o tema e 
como confeccionar um plano estadual de educação sanitária para implementação nos 
Estados da região Centro-Oeste do Brasil (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) 
e no Distrito Federal.  

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a.   Medidas de Educação Sanitária adotadas pelo governo  

C5 
A implementação do Programa de Educação Sanitária Familiar por intermédio dos agentes 
do Ministério da Saúde (MS) visando à orientação da população, com objetivo de obter 
mudanças nas condições sanitárias. 

 

C6 
Planejamento, divulgação e realização de campanhas educacionais com o objetivo de 
desenvolver o padrão de educação sanitária no seio da população, particularmente nas 
camadas menos favorecidas. 

 

C7 
Implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição com o propósito de garantir 
a qualidade dos alimentos disponíveis para consumo no país, bem como de promover 
práticas alimentares saudáveis e prevenir e controlar distúrbios nutricionais. 

 

C8 Controle da incidência de doenças nas populações através de ações de vigilância e 
intervenções governamentais. 

 

C9 Divulgação de hábitos sanitários relativos à correta destinação do lixo (doméstico, 
industrial e hospitalar). 

 

C10 Intensificação do Programa Saúde na Escola, por meio da realização de campanhas 
em escolas de todos os níveis, para difundir hábitos adequados de saúde e higiene.  

 

C11 Criação e desenvolvimento de programas de capacitação de professores e de agentes de 
saúde objetivando a ampliação da rede de disseminação de práticas de higiene e saúde.  

C12 Criação do Ministério das Cidades em 1º Jan 2003: finalidade de proporcionar melhoria nas 
condições de vida da população brasileira. 

 

C13 
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. 

 

C14 Programa governamental “Pratique Saúde” para controle da Hipertensão, Diabetes, 
Obesidade e Tabagismo.  

C15 
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. 

 

C16 Criação do Programa Brasil Sorridente, que reúne uma série de ações em saúde bucal, 
voltadas para cidadãos de todas as idades.  

C17 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimen
to 
 

Algumas 
ideias 

C18 Ampla difusão de medidas de educação sanitária através da mídia e da internet.  
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C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial  

C20 

Conclui-se parcialmente que o governo federal e estadual têm investido na Educação 
Sanitária da população brasileira, por meio de programas e incentivos que levem as 
pessoas a se conscientizarem da importância dessas medidas para a saúde pública 
brasileira. 

 

 b.   Medidas de Educação Sanitária possíveis de serem adotadas pela população 
brasileira 

 

C21 
A participação da população é fundamental para a eficácia do esforço governamental. É 
necessário que as pessoas, alvo das campanhas de educação sanitária, pratiquem as 
orientações difundidas, minimizando dessa forma, os índices de disseminação de doenças. 

 

C22 
A população deve adotar medidas preventivas básicas para a redução da possibilidade de 
reprodução e proliferação de vetores de doenças, contribuindo para o sucesso das ações 
governamentais. 

 

C23 A população deve evitar, na medida do possível, o estresse urbano, buscando a prática de 
exercícios aeróbios regulares, o que produzirá um aumentando sua resistência a doenças.  

C24 

Deve adotar uma dieta adequada, com mudança de hábito alimentar. 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, aumentando sua resistência a doenças. 

 

C25 
Devem-se evitar alimentos como: carnes gordas (principalmente vermelha), carne branca 
com pele, queijos amarelos, leite integral, camarão, bacon, ovos em excesso e frituras, 
protegendo sua saúde. 

 

C26 A população deve evitar o cigarro e ingerir água potável, hidratando-se com qualidade, 
protegendo sua saúde de possíveis vulnerabilidades. 

 

C27 Deve valorizar a educação ambiental, protegendo a natureza para gerações futuras.  

C28 
Administrar o lixo doméstico e adotar medidas básicas de higiene pessoal, em 
conformidade com as campanhas de educação sanitárias governamentais, evitando a 
proliferação de doenças. 

 

C29 Deve realizar check-up anual e controlar o diabetes mellitus e a hipertensão, prevenindo-se 
de surpresas negativas em relação à saúde.  

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial:  

C 31 

Conclui-se parcialmente que a população pode e deve participar do esforço 
governamental de educação sanitária, por meio de diversas ações em consonância 
com os programas de saúde divulgados, acelerando os efeitos positivos de prevenção 
de doenças e manutenção da saúde pública. 

 

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C32 

Têm sido executados Programas de Governo que visam à melhoria nas condições de 
saúde e higiene da população do Centro-Oeste, diminuindo o número de pacientes nos 
hospitais da rede pública, reduzindo as taxas de mortalidade infantil e aumentando a 
expectativa de vida das pessoas. 

 

C32 

Em síntese, a saúde pública da região Centro-Oeste depende da implementação das 
medidas de educação sanitária divulgadas pelo governo federal e estaduais. Nesse 
esforço, a população ocupa papel principal, como elemento de fiscalização e 
divulgação das medidas de saúde. 

 

C33 

Tem sido observada uma melhoria no padrão sanitário da população do Centro-Oeste, em 
função da implementação dos programas governamentais desenvolvidos em prol da 
educação sanitária e do contínuo aporte de recursos financeiros para essa área, 
provocando a elevação da qualidade de vida das classes menos favorecidas. 

 

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C34 A região Centro-Oeste tem valorizado o meio ambiente, por meio da contenção do 
desmatamento do cerrado, preservando a qualidade de vida da população.  
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C35 Tem sido observada diminuição de doenças contagiosas, diminuição de gastos com 
medicamentos e aumento do IDH da população. 

 

 C36 
Por fim, pode-se concluir que os esforços governamentais e a participação da 
população são fundamentais para a elevação da educação sanitária e a preservação 
da saúde pública da população do Centro-Oeste e do Brasil. 

 

 C37 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)  

 

MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 

Caracterizar as fontes de energia renováveis existentes no Brasil. 
 

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

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

Preparação correta para o desenvolvimento.  
 

M4 

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido. 
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 ideias.  

Em mais da metade das ideias.  

Em menos da metade das ideias.  

 
Desenvolvimento 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (caracterização 

das ideias).  
Em nenhuma das ideias. 

 

 

Em todas as ideias.  

Em mais da metade das ideias.  

Em menos da metade das ideias.  
M9 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Em nenhuma das ideias. 

 

 

Em todas as ideias.  

Em mais da metade das ideias.  

Em menos da metade das ideias.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto M10 

Caracterização das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. 
Em nenhuma das ideias. 

 

 

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 A Matriz energética brasileira é a reunião de fontes de energia existentes no Brasil.  

C2 Da matriz energética total do país 47% são de fontes renováveis.  

C3 As energias renováveis no Brasil representam mais de 85,4% da energia produzida 
internamente e utilizada no Brasil.  

C4 Fontes de energia renováveis mais exploradas no Brasil: Biomassa, Energia Hidráulica 
e Energia Eólica.  

C5 Após os choques do petróleo na década de 1970, o Brasil passou a se concentrar no 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia, principalmente o etanol.       

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

C7 a. Energia Hidráulica:  

C8 Obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio.  

C9 As usinas hidrelétricas produzem mais de 90% da energia elétrica consumida no Brasil.  

C10 b. Energia Eólica:  

C11 Obtenção de energia elétrica captada dos ventos.  

C12 Atingiu 602 MW de capacidade instalada, no final de 2009.  

Desenvolvimento 
Algumas ideias 

C13 Abastece locais aonde a rede elétrica comum não chega.  
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C14 c. Energia de Biomassa:  

C15 
Energia gerada da queima de material orgânico ou óleos e gases que vêm da 
fermentação ou da decomposição.  

 

C16 O gás metano é gerado a partir da decomposição, em curto prazo, de materiais 
orgânicos. 

 

C17 d. Energia das Marés:  
C18 A água do mar produz energia elétrica. Depende do nível das marés.  
C19 Fonte de energia constante para cidades costeiras.  
C20 e. Energia Solar:  
C21 Fonte inesgotável de energia, durante o dia ensolarado.  

C22 
Utiliza equipamentos de baixa manutenção. É obtida através de células 
fotovoltaicas, geralmente feitas de silício. 

 

C23 g. Energia de Bio Combustíveis  

C24 
Geração de etanol e biodiesel para veículos automotores a partir de produtos 
agrícolas. 

 

C25 EEm 2009, 34% da frota de veículos leves (9,6 milhões) funcionavam com etanol.  

C26 
A cana de açúcar, o milho, as plantas oleaginosas, o eucalipto e outros vegetais 
produzem o combustível etanol (álcool etílico).  

 

 

C27 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.  
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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 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 no Portal do CP/ECEME, em “Publicações”. 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 
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