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PEP/2013 - 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE 

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

        Analisar  a atual situação do Saneamento Básico da região Nordeste do Brasil,  concluindo  sobre os 
reflexos na incidência de doenças parasitárias naquela região.
    
     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.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

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
Análise 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  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13

Elaboração da 
síntese coerente com 

as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.

Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.

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.
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1 Caracterização da Região Nordeste.
C2 Definição de Saneamento Básico.

C3 Abastecimento e tratamento de água e esgotamento sanitário da Região Nordeste 
( Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD), em 2008.

C4 Coleta de Lixo das residências da Região Nordeste, em 2008.

C5 Maior número de habitantes nas áreas urbanas do que nas áreas rurais na 
Região Nordeste.

C6

Importância da pobreza e qualidade de vida na incidência do grupo de 
Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP).Reflexos no impacto social, fruto 
das  patologias  relacionadas  a  condições  de  habitação,  alimentação  e 
higiene precárias.

C7  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%)

Ide ias

a. Abastecimento e tratamento da água

C8 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico (PNSB2008), da Região Nordeste. 

C9
Quantidade de ligações residenciais de água nos anos de 2000 e 2008 da 
Região Nordeste (IBGE). 

C10 Sistema de captação e tratamento de água nas áreas rurais da Região Nordeste.

C11
Volume de água per capita distribuída na região Nordeste em relação ao 
restante do País.

C12
Obras de implantação e extensão da rede de abastecimento de água em 
pequenos municípios rurais da bacia do rio São Francisco.

C13
Iniciativas  não  governamentais  na  instalação  das  chamadas  cisternas 
(reservatório  usado  para  reter  água  da  chuva)  para  atender  parte  do 
consumo de água potável de famílias sertanejas.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15
A Região Nordeste avançou no abastecimento de água.  Contudo,  esse 
avanço  é  considerado  lento  quando  comparado  ao  ritmo  apresentado 
pelas demais regiões.

C16 
A parcela da população nordestina não atendida com abastecimento com 
água tratada corre risco de contaminação e de ser infectada por doenças 
parasitárias.

b. Esgotamento Sanitário

C17
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico (PNSB2008), da Região Nordeste. 

C18
População residente em áreas sem tratamento de esgoto. Degradação do 
solo e no contato com a sujeira. Agentes que possam transmitir doenças 
parasitárias na Região Nordeste. 

C19 Sistema  de tratamento de esgoto nas áreas urbanas e rurais da Região Nordeste.

C20 Obras de implantação e extensão da rede de esgotos nos municípios da 
Região Nordeste.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C22
A Região  Nordeste  avançou  quanto  ao  esgotamento  sanitário.  Contudo,  esse 
avanço é considerado lento quando comparado ao ritmo apresentado pelas demais 
regiões.



3

C23
A  parcela  da  população  nordestina  não  atendida  com  esgotamento 
sanitário  corre  risco  de  contaminação  e  de  ser  infectada  por  doenças 
parasitárias.
c. Coleta de lixo

C24 Dados sobre coleta e tratamento do lixo na Região Nordeste.

C25 Situação  dos  aterros  sanitários  e  lixões  dos  municípios  da  Região 
Nordeste.

C26 Educação da popilação sobre coleta seletiva do lixo na Região Nordeste.

C27 Atual situação da reciclagem do lixo na Região Nordeste.

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C29 A inexistência de coleta e tratamento do lixo é incipiente nos municípios da 
Região Nordeste.

C30
A população não atendida e não esclarecida sobre os cuidados com o lixo 
correm  risco  de  contaminação  e  de  serem  infectadas  por  doenças 
parasitárias.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C31
Os municípios  da Região Nordeste não contemplados com abastecimento de 
água  tratada  ou  com tratamento  inadequado,  possibilitam a contaminação  e  a 
disseminação de  doenças parasitárias na população.

C32

A falta de esgotamento sanitário, aliada à inadequada coleta e tratamento 
do lixo  nas áreas urbanas e rurais dos municípios da Região Nordeste 
colocam a população em situação de risco de contaminação e de adquirir 
doenças parasitárias.

C33  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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
E2
E3
E4

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

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

Caracterizar o aumento do preço das commodities agrícolas no cenário internacional, destacando 
sua oferta no mercado interno em face do atual ritmo de crescimento da população brasileira.
      
    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 
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 próxima década,  segundo estudo realizado  Agência  das Nações Unidas 
para  Agricultura  e  Alimentação (FAO),  será  um  período  de  alta  das 
commodities agrícolas no mercado internacional com reflexos no padrão de 
vida da população brasileira.

C2

A evolução dos preços dos gêneros agrícolas no Brasil, ao longo dos últimos 
dez  anos,  foi  influenciada  pela  aceleração  da  atividade  econômica,  com 
ênfase  no  impacto  do  crescimento  da  renda  nos  mercados  emergentes, 
sobretudo nos asiáticos, onde o aumento da demanda por produtos primários 
evidenciou modelo de crescimento intensivo em commodities básicas.

C3

De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU),  a 
população brasileira atingiu, recentemente, 200 milhões de habitantes  o que 
reacende o  debate  sobre a  oferta  de alimentos e  o  ritmo de crescimento 
populacional,umproblemaquesempre afligiu a humanidade.

C4

O reverendo  britânico  Thomas  Malthus  (1766-1834)  previu,  em 1798,  um 
desfecho  catastrófico  para  a  humanidade  caso  a  aumento  rápido  da 
população  mundial  continuasse  a  crescer  em progressão  geométrica  e  a 
oferta de alimentos em progressão aritmética.

C5

A primarização das exportações brasileiras é o resultado não só de um bom 
desempenho  das  commodities no  mercado  internacional  como  também 
reflexo da relativa perda de competitividade  no comércio e na industria. Isso 
quer  dizer  que  o  “boom”  das  commodities compensou  a  perda  de 
competitividade de outros setores. 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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%)

Algumas
ideias

C7 A relação entre  novas  tecnologias e o crescimento  da produção  agrícola  no 
Brasil visando satisfazer as crescentes necessidades humanas de alimento.

C8 O papel dos atuais estímulos governamentais na produção de biocombustíveis 
(o etanol e o biodiesel). 

C9 O impacto da diminuição da área plantada de soja nos EUA sobre os preços 
desse produto no mercado internacional. 

C10 O papel da especulação financeira sobre o preço das commodities.

C11 A influência do enfraquecimento do dólar, moeda na qual as  commodities são 
cotadas e comercializadas, sobre o preço dos produtos agrícolas.

C12
A relação  entre  as  fortes  secas no meio-oeste  americano  e  a  variação  dos 
preços dos derivados de milho no mercado internacional.

C13 O aumento da produção de etanol e a substituição das culturas de subsistência 
no Brasil.

C14
A relação entre o crescimento acelerado da população dos países emergentes 
(Brasil,   China  e Índia)  e os  desequilíbrios  entre  a oferta  e  a  demanda por 
alimentos.

C15 A degradação dos solos  e a diminuição de áreas agriculturáveis no Brasil e no 
mundo, contribuindo para a diminuição da oferta de alimentos.

C16
A escassez de água e a produtividade das lavouras a fim de atender o aumento 
da procura por parte da crescente população. 

C17 A relação entre a demanda por alimentos e o crescimento demográfico e da 
renda das famílias no Brasil.

C18 A alta do preço dos alimentos e das bebidas e o aumento da inflação medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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
E2
E3
E4

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

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


