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PEP/2012 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

Estudar as principais endemias rurais ocorrentes no Brasil  (malária,  febre amarela e doença de chagas) e
concluir sobre as medidas em curso para a erradicação das mesmas. 

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação
correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8 Elaboração das
conclusões parciais.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os itens
em que dividiu o texto.

Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar as ideias
essenciais.

Não elaborou as conclusões parciais

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente.
Mais da metade das partes está coerente com

o todo.
Menos da metade das partes está coerente com o todo.

Divisão sem coerência.

M10 Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.
Não atendimento das ideias.

M11
Estudo das ideias

com ligação de causa e
efeito.

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C      on  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13 Elaboração do resumo,
reforçando as conclusões

parciais.

Com as ideias essenciais.
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais.

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira
incorreta.

M14 Atendimento à imposição do problema  (novos conhecimentos).

M15

Conclusão
baseada  

nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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.

Ideias sem suporte.

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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  2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
A área rural brasileira ocupa uma grande extensão do território, com precária infraestrutura
sanitária, expondo a população local às endemias.

C2
Entende-se por endemia a qualquer fator mórbido ou doença espacialmente
localizada, ilimitada no tempo, presente entre os membros de uma população e em épocas
determinadas.

C3 As principais endemias no Brasil são malária, febre amarela, doença de Chagas, brucelose,
peste e esquistossomose.

C4 O Departamento Nacional de Endemias Rurais do Ministério da Saúde é o órgão
responsável pelo combate as endemias rurais.

C5  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

 a. Malária:

C6 Malária ou Paludismo é uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por protozoários
parasitas do gênero plasmodium.

C7 A transmissão ao homem é feita pela picada do mosquito anopheles fêmea.

C8
Localização endêmica: região da Amazônia legal (Estados AM, PA, RO, RR, AC, MA, TO e
MT). Em 2008, foram atingidos 388 municípios no Brasil.

C9 Em 2009, registraram -se 282 mil casos na Amazônia, contra 315 mil em 2008.

Conclusão Parcial

C10
A Malária é a principal parasitose tropical e uma das mais frequentes causas de morte em
crianças. O governo aplica atualmente o Programa Nacional de Controle da Malária .

 b. Febre Amarela:

C11
Febre  Amarela  é  uma  doença  infecciosa  causada  por  um  flavivírus,  para  a  qual  está
disponível uma vacina altamente eficaz.

C12
A transmissão ao homem é feita pela picada do mosquito haemagogus infectado. O
mosquito “aedes aegypti” pode transmitir além da dengue, a febre amarela, estando presente
em 3600 municípios brasileiros.

C13 Localização endêmica: prioritariamente nos Estados de TO, GO, MT, MS, MG, PR, SE e DF.

C14 Em 2008, registraram -se 42 casos confirmados de febre amarela no Brasil.

Conclusão Parcial

C15
A campanha de vacinação do Ministério da Saúde ajuda a prevenir a proliferação
da febre amarela, particularmente nas áreas rurais e contribui pela manutenção dos baixos
índices de casos confirmados no Brasil.

 c. Doença de Chagas:

C16 Doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário cinetoplástida.

C17 A transmissão ao homem é feita pela picada do inseto conhecido como “barbeiro”.

C18 Localização endêmica: prioritariamente nos Estados de MG,PA,AM,AP,SC,PR e RS.

C19 Em 2010 foram registrados 28 casos nos Estados de Pará e da Amazônia, contra 161 casos
em 2007. De 2005 a 2010, o Estado de Pará acumulou 546 casos.

Conclusão Parcial

C20
 As  moradias  rurais  de  pau  a  pique,  aquelas  com  alto  índice  de  pobreza,  propiciam  o
criadouro do barbeiro. O governo aplica atualmente o Programa Integrado de Doença de
Chagas para eliminação do mosquito “barbeiro”.

C21  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Algumas ideias

 Medidas adotadas em curso para a erradicação das endemias:

C22  Aplicação do Programa mais saúde nas áreas rurais.

C23  Distribuição do Cartão Nacional de Saúde a população rural.

C24  Desenvolvimento de programas de treinamento de agentes comunitários de saúde.

C25  Melhoria das condições de habitação nas áreas rurais.

C26  Incremento à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos.

C27  Implementação de diversas campanhas de vacinação.

C28  Incremento à pesquisa e desenvolvimento imunobiológico.

C29  Melhoria das condições da infraestrutura de saneamento básico nas áreas rurais.
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C30  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.

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

(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.

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando  retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor.

(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.

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

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do texto.

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

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

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Caracterizar, no campo econômico, a atual crise dos EUA.

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação
correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO  Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição da
servidão  (citação  e
caracterização  das ideias ou
somente caracterização). 

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação
do objeto

correto

M9 Identificação da coerência das
ideias com o objeto.

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

M10
Caracterização das ideias
com  ligação de causa e

efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.
Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1

A  crise  econômica  dos  EUA,  também  chamada  de  grande  recessão,  é  um
desdobramento  da  crise  financeira  internacional  precipitada  pela  falência  do
tradicional banco de investimentos Lehman Brothers. 

C2
A quebra de grandes bancos provocou um efeito dominó sobre outras instituições
financeiras dos EUA, processo conhecido como crise das subprimes, que repercutiu
fortemente sobre as bolsas de valores do mundo inteiro.

C3
A crise das subprimes teve por base  a quebra de instituições de crédito dos EUA
que concediam empréstimos hipotecários de alto risco.

C4
A dívida  americana,  segundo  projeções do  Committe  on  a Responsible  Federal
Budget, pode chegar a 87% do PIB.

C5

O NASDAQ (National association of Securities Dealers Automated Quotations) ou
Associação  Nacional Corretora de Valores Cotações Automatizadas, é uma bolsa
de valores eletrônica, constituída por um conjunto de corretores conectados por um
sistema de informática.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7 As baixas taxas de juros nos EUA e o rápido aumento dos preços das ações criaram, no final
da década de 1990, um ambiente favorável à especulação financeira.

C8
A excessiva  confiança no livre mercado,  por  parte dos  investidores americanos,
geraram  a  chamada  “bolha  da  internet”,  ou  seja,  o  investimento  de  bilhões  de
dólares em empresas de alta tecnologia a exemplo da IBM. 

C9
A quebra do banco Lehman Brothers foi seguida pela falência técnica da American
International Group (AIG), maior empresa seguradora dos EUA.

C10
O governo norte-americano, em função do quadro de crise, injetou oitenta e cinco
bilhões de dólares em dinheiro público para salvar as operações da AIG.

C11
O FED (Banco Central) redirecionou, em função da queda do índice NASDAQ, os
investimentos das empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para
o mercado imobiliário.

C12
No início dos anos 2000, durante o governo Bush, em função da estabilidade das taxas de
juros, o crédito para a compra de imóveis tornou-se acessível à população de baixa renda.

C13
A crise foi precipitada pelo surgimento de uma “bolha” no mercado de residências
pois  os  consumidores  passaram  a  comprar  imóveis  na  expectativa  de  que
valorizassem e permitissem a eles refinanciar suas hipotecas com lucros. 

C14
A crise  do  crédito  hipotecário,  a  partir  de  2007,  ocasionou  a  falta  de  liquidez
bancária,  ou  seja,  a  falta  de  dinheiro  disponível  para  saque  imediato  e  a
desconfiança geral no sistema financeiro.

C15 Com o gradativo aumento dos juros, muitos mutuários deixaram de ter condições de
pagar as prestações e entregaram os imóveis aumentando a oferta no mercado,
gerando baixa no preço dos mesmo.
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C16
As  financiadoras  perderam  capital  com  a  maxidesvalorização  imobiliária  e,  por
conseguinte, ficaram sem recursos para pagar os títulos de investimentos.

C17
As  empresas  financiadoras  optaram  por  apostar  os  títulos  de  investimentos
imobiliário na venda da bolsa de valores, o que espalhou a crise para os mercados
de todo o mundo.

C18
O  FMI,  em  2007,  reconheceu  que  a  turbulência  financeira  desencadeada  com  a  bolha
imobiliária se transformou em crise completa com possibilidade de se tornar uma recessão.

C19

O FMI  declarou  em  2008 que as perdas  decorrentes de  hipotecas  do  mercado
imobiliário subprime já realizadas contabilizavam 1,4 trilhão de dólares e o valor total
dos créditos ainda em risco se elevaram a 12,3 trilhões, o que corresponde a 89%
do PIB estadunidense. 

C20
A dívida pública dos Estados Unidos apresenta um excesso de US$ 13,5 trilhões e
continua a crescer a uma taxa de cerca de 3,93 bilhões dólares por dia, agravada
pelo atual quadro econômico.

C21
A agência de classificação de notas de crédito Standard & Poor's (S&P), em função
do quadro da crise, rebaixou, pela primeira vez na sua história, a nota da dívida
pública dos Estados Unidos de AAA para AA+.

 C22 
O governo dos  Estados  Unidos  suspendeu o  programa de  ônibus  espaciais  da
NASA, fazendo um enorme esforço em cortes  de despesas para se ajustar  aos
novos limites impostos pela crise econômica. 

C23

A crise do limite de dívida dos Estados Unidos de 2011 é o resultado de um longo
processo negocial e de debate no Congresso dos Estados Unidos sobre se o país
deveria aumentar o limite de dívida, e, caso afirmativo, em que montante.

C24
O Plano Reid, um dos elaborados para sanar a crise,  prevê o aumento de 2,7 trilhões de
dólares no teto da dívida e cortes orçamentários na ordem de 2,2 trilhões até 2013, com
sensíveis reduções de despesas com as Forças Armadas (cerca de um trilhão de dólares.

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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. 

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

(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. 

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando  retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor.

(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. 

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

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do texto.

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

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

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.
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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 pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, de

maneira a orientar o estudo do aluno no 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. 
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 o Guia de Autoavaliação,

encontrado no Portal do CP/ECEME, no menu “Guia de autoavaliação”. Para 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 PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


