
1

PEP/2012 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

         Estudar os hábitos alimentares das populações das Regiões Nordeste e Sul do Brasil, concluindo sobre suas
influências na formação antropométrica da população dessas regiões.

   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
 O termo hábito alimentar é usado quando se quer designar os costumes e modo de se
comer de uma pessoa ou região.

C2  Os hábitos alimentares das  Regiões Nordeste e Sul do Brasil são bastantes distintos e
diversificados.

C3  Características da Região Nordeste: baixo poder aquisitivo da população em geral, alta taxa
de desnutrição infantil e desconhecimento sobre nutrição.

C4  Características da Região Sul: bom poder aquisitivo da população em geral, baixa taxa de
desnutrição infantil e conhecimento sobre nutrição. 

C5  Antropometria: medição das variações nas dimensões físicas (peso e altura) de uma pessoa.

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  
(55% a 70%)

Algumas ideias

 a.Hábitos alimentares da Região Nordeste:

C7  Consumo de carne de sol, aves e peixes.

C8  Hortaliças: jerimum, jurubeba, maxixe, palma e taioba.

C9  Leguminosas: algaroba, feijão-de-corda e sorgo

C10  Tubérculos: mandioca, batata-doce, cará e inhame.

C11  Frutas: acerola, cacau, cajá, caju, carambola, coco, graviola, saputi e tamarindo.

C12  Pratos típicos: moqueca baiana, sarapatel e galinha cabidela.

C13  Reduzido nº de refeições e o baixo nº de calorias por pessoa.

C14  Alta taxa de desnutrição: 27% da população infantil

Conclusão Parcial

C15
 Resumindo: a população da  Região do Nordeste consome pouca quantidade de carnes e
muito tubérculo, apresentando deficiências em vitaminas e ferro, enfraquecendo  a relação
alimentação X antropometria da população nordestina.
 a.Hábitos alimentares da Região Sul:

C16  Consumo de carne bovina, suína e aves.

C17  Hortaliças e Leguminosas: todas as espécies tradicionais.

C18  Frutas: maçã, laranja, banana, ameixa, mamão e pera. 

C19  Riqueza nutricional dos alimentos regionais.

C20  Dieta de no mínimo três de refeições diárias, com bom nº de calorias por pessoa.

C21  Relação alimentação X antropometria da população sulista.

C22  A taxa de desnutrição da população infantil é abaixo da média nacional.

Conclusão Parcial

C23  Resumindo:  a  população da Região Sul  consome alimentos ricos em vitaminas e ferro,
favorecendo diretamente a relação alimentação X antropometria da população sulista.

C24  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

C25
 A Região Nordeste apresenta grandes disparidades no estado nutricional, impactando
negativamente  no  peso  e  na  altura  de  seus  habitantes,  já  a  Região  Sul  apresenta
grande variedade nutricional, favorecendo no peso e na altura de seus habitantes.

C26
 A alimentação  da  população  da  Região  Nordeste  está bem  abaixo  dos  parâmetros
nutricionais oficiais estabelecidos, enquanto que, a da  população da Região Sul atende em
boas condições.

C27
  A  população nordestina geralmente é de pouca estatura e baixo peso, e a da Região
Sul geralmente é de alta estatura e bom peso.

C28
 Ainda  persistem  problemas  relativos  à  alimentação  e  sua  influência  sobre  a
antropometria nos habitantes da Região Nordeste, principalmente nas áreas rurais.

C29  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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   3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(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)

  “De inferno Verde, a Amazônia transformou-se no Eldorado (...) Urge pois a geoestratégia de integração da Amazônia ao

processo evolutivo do País, numa ocupação efetiva, ordenada, adequada e inteligente, fugindo sempre do comportamento invariável e
monolítico que nos faça incorrer no erro de destruir primeiro para construir depois”. Fonte: Profª Therezinha de Castro (1930-2000).

                                 

           Justificar a importância estratégica da Amazônia, tendo em vista a atual projeção do Brasil no cenário internacional.
 
  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.

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

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

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
Citação e justificativa 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)
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    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  Amazônia é um exemplo vivo de novas e antigas disputas geopolíticas,   pois nela se
encontram diversos recursos estratégicos cujo  controle  constitui  um desafio  para o Brasil
projetar poder  no atual cenário internacional.

C2
A Amazônia é uma região na América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas e coberta
em grande parte por floresta tropical (também chamada de Floresta Equatorial da Amazônia
ou Hiléia Amazônica).

C3
O Brasil ultrapassou o Reino Unido e projeta-se como a 6ª maior economia do mundo, de
acordo com dados do  Centro  de  Economia e Pesquisa de Negócios  (CEBR,  em inglês),
consultoria responsável pelos resultados. 

C4
A Região Amazônica possui uma das mais vastas províncias mineralógicas planetária, na qual
ocorrem, entre outras, abundantes jazidas de ouro, cassiterita e de minérios estratégicos de
terceira geração, como o urânio, o titânio, o nióbio, etc.

C5

A Amazônia possui recursos naturais para serem pesquisados e um enorme conhecimento de
povos  tradicionais  sobre  a  sua  utilização,  mas  as  instituições  de  pesquisa  locais  ainda
carecem de recursos, infra estrutura e capacitação de recursos humanos.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO

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

Algumas
ideias

C7

Presença de água doce: a  Amazônia possui aproximadamente 1/5 das reservas mundiais de
água doce (dentre os 30 maiores rios da terra, 15 localizam-se na região) o que a torna um
espaço fundamental para os interesses nacionais.

C8

A região do planeta com a maior diversidade biológica:A região do planeta com a maior diversidade biológica: possui  cerca de   possui  cerca de  1/3 das reservas/3 das reservas
mundiais de florestas latifoliadas, com cerca de 60 000 espécies de plantas, 300 espécies demundiais de florestas latifoliadas, com cerca de 60 000 espécies de plantas, 300 espécies de
mamíferos, 2,5 milhões de espécies de insetos e  2 000 espécies de peixes o que coloca amamíferos, 2,5 milhões de espécies de insetos e  2 000 espécies de peixes o que coloca a
região como estratégica no tocante à pesquisa em biotecnologia e química fina.região como estratégica no tocante à pesquisa em biotecnologia e química fina.

C9

A terceira maior reserva de Minério de Manganês: O Brasil é superado apenas pela Rússia e pelo Gabão
(África), com grandes ocorrências no Pará (Carajás) e no Amapá. Trata-se de um mineral estratégico para
o desenvolvimento nacional pois é amplamente utilizado na fabricação do aço. 

C10
Grande presença de Nióbio: o Brasil detém 98% das reservas mundiais exploráveis de nióbio
no mundo, e mais de 90% do total do minério presente no Planeta Terra. Desse total, 12%
encontra-se em São Gabriel da Cachoeira(AM).

C11 1/6  das  reservas  mundiais  de  bauxita: principais  reservas  estão  no  médio  vale  do  rio
Amazonas e no Trombetas. Trata-se de um minério essencial para a produção de alumínio.

C12
Um dos cinco maiores produtores mundiais cassiterita (estanho): o estado de Rondônia e a
bacia dos Tapajós são responsáveis por 50% da produção de minério de estanho brasileiro.

C13

Grandes estoques de biomassa: existência na Amazônia de diversas matérias-primas como
resíduos de madeira  e alguns  tipos  de plantas fundamentais  para  a geração  de energia.
Contudo ou seu uso, como no caso do carvão vegetal, precisa ser feito dentro das corretas
técnicas de manejo ambiental previstas em lei e pela Constituição Federal de 1988.

C14
Presença de novas matérias-primas industriais: são óleos como o de cupuaçu, castanha do
pará, andiroba, buriti, pequi, maracujá, açaí, murumuru e outros com grande aplicação para
as indústrias cosmética, fitoterápica e nutracêutica.

C15
Integração econômica sul-americana: a Amazônia é um espaço privilegiado para a  integração
econômica e logística do Pacto Andino com o Mercosul.

C16
Fortalecimento do chamado “Eixo do Amazonas” (Colômbia, Peru, Equador, Brasil):  criação de uma rede
eficiente de transportes entre a Bacia Amazônica e o litoral do Pacífico, com vista ao favorecimento das
exportações para o mercado asiático e a costa oeste dos Estados Unidos.

C17
Aumento do potencial hidrelétrico brasileiro: a Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do
mundo o que a torna estratégica para o aumento da oferta de energia para o Brasil, a partir da
construção de novas usina hidrelétricas prevista pelo governo.

C18
A expansão da fronteira agrícola nacional: a incorporação de áreas no sul do Amazonas pelo
Complexo  Agroindustrial  (CAI)  da  soja,  apesar  do   impacto  sobre  o   meio  ambiente,
aumentou a produção nacional de commodities favorecendo a balança comercial.

C19
Presença de Tório e Urânio:  o volume de torianita, segundo estimativas da INB (Indústrias
Nucleares do Brasil) – empresa vinculada ao ministério da ciência e tecnologia – indicam que
o Amapá tem uma das principais fontes desses minérios  radioativos no mundo. 

C20
Atuação de ONG: atuam na defesa do meio ambiente e dos direitos indígenas na Amazônia,
mas muitas também podem estar relacionadas ao tráfico de drogas, de armas e de pessoas,
à lavagem de dinheiro e até à espionagem na região.

C21
A questão da biopirataria: o contrabando de diversas formas de vida da flora e da fauna
amazônicas  e  sua  posterior  patenteação,  além  da  apropriação  e  monopolização  dos
conhecimentos das populações tradicionais no que se refere ao uso dos recursos naturais. 

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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   3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE  
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(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)

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


