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PEP/2013 - 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Estudar o fenômeno da migração entre as regiões brasileiras, ocorrida na segunda metade do século XX, 
destacando  as causas sócio-econômicas que deram origem a referida corrente migratória.
      1. MÉTODO

PARÂM ETRO 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.

PARÂM ETRO 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.
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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

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

Algumas ideias

C1 Definição de migração interna (migração inter-regional).

C2 As migrações internas durante o período de 1950 a 2000.
C3  Aspectos sociais das migrações internas.
C4  Aspectos econômicos das migrações internas.
C5  Outras idéias julgadas pertinentes.

PARÂM ETRO 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. Migrações de 1950 a 1960

     C6 Período de intensa desruralização da população brasileira.

C7
Nordestinos rumo à região Centro-Oeste (Goiás) para trabalhar na construção de 
Brasília  e a construção da rodovia  Belém - Brasília.  Período conhecido como a 
"Marcha para o Oeste".

C8
Nordestinos  (principalmente)  rumo  à  região  Sudeste,  motivada  pela 
industrialização. As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro receberam o maior 
fluxo de migrantes.

C9
Nordestinos  migraram  em  direção  ao  Maranhão  atraídos  pela  possibilidade  da 
coleta do coco de babaçu e pela cultura do arroz  nas várzeas dos rios da região.

C10
Nordestinos continuaram migrando para as  regiões Centro-Oeste (Mato Grosso) 
atraídos pela garimpagem e Norte (Rondônia) na exploração da cassiterita.

C11
Nordestinos migraram para o norte do Paraná,  onde a expansão da cafeicultura 
exigia mão-de- obra.

C12
As migrações dos nordestinos para outras regiões tiveram como causas sociais  o 
desemprego,  o clima desfavorável  e agressivo no sertão,  a falta de serviços de 
infra-estrutura, a falta de moradia e a dificuldade de acesso a educação.

C13

As  migrações  dos  nordestinos  para  outras  regiões  tiveram  como  causas 
econômicas a industrialização da região Sudeste, a garimpagem no estado do Mato 
Grosso,  a  exploração  da  cassiterita  no  estado  de  Rondônia  e  expansão  da 
cafeicultura no Paraná..  

C14
As migrações na região Sul foram da população rural do Rio Grande do Sul para o 
oeste de Santa Catarina e sudoeste e norte do Paraná, em busca de novas terras.

C15  Outras idéias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16 Resumo das ideias levantadas.

b. Migrações de 1960 a 1970

C17 Continuação  do  fluxo  de  nordestinos  em  direção  ao  Sudeste,  ao  estado  do 
Paraná e aos estados de Goiás e Mato Grosso.

C18
Intensificação  da  migração  do  Nordeste  rumo  à  região  Amazônica, 
principalmente,  Manaus,  com criação  em 1967,  da  Superintendência  da  Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA) gerando empregos.  

C19
Migração  de  nordestinos  para  o  centro-sul  do  Pará  em busca de  terras  para 
desenvolver a agricultura de autosubsistência. 

C20
 Migração  de gaúchos,  catarinenses,  paranaenses  e  paulistas  em direção  ao 
Mato  Grosso  e   Mato  Grosso  do  Sul,  devido  a  grandes  concentrações  da 
propriedade da terra na grande região Sul e, em busca de terras para trabalhar. 

C21
 Migração  para  o  estado  de Rondônia  tendo  como atração  a  implantação  do 
Programa Integrado de Colonização (PIC) e do Projeto de Assentamento. 

C22  Implantação  do  Programa  de  Integração  Nacional  (PIN),  em  1970,  atraindo 
migrantes em direção à Amazônia.



3

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

Algumas ideias

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24  Resumo das ideias levantadas

  c. Migrações de 1970 a 2000                                      

C25

Migração  para  o  estado  de  Rondônia  de  paranaenses,  paulistas,  mineiros, 
gaúchos, capixabas,  mato-grossenses,  amazonenses,  e  de  vários  estados  do 
Nordeste, tendo como atrativo, a implantação do Programa Polonoroeste.

C26
Migração para o estado de Roraima de nordestinos para a garimpagem de ouro 
e diamantes.

 C27
Na década de 1980, o Rio Grande do Sul passa a ser a origem de uma parcela 
maior  de  migrantes  com  destino  a  Roraima,  decorrentes  dos  projetos  de 
assentamento implantados naquela região. 

C28
Além dos gaúchos, migrantes de todas as partes  do país  se dirigiram para o estado de 
Roraima no intuito de serem, ao menos inicialmente, inseridos nas atividades agrícolas.

C29
Predominância  de  migrações  a  curta  distância  e  intra-regionais  (migrações  de 
retorno), devido ao crescimento de cidades de porte médio e surgimento de novos 
polos de desenvolvimento, atraindo  mão-de-obra de outras regiões.

C30
Aumento da retenção de população na região Nordeste, com o surgimento de 
novas oportunidades de emprego devido a implantação da indústria textil e de 
incentivos ao turismo.

C31
As  migrações  de  retorno  do  Sudeste  para  o  Nordeste,  devido  a  falta  de 
oportunidades de emprego no Sudeste. 

C32
Movimentos  pendulares  no  âmbito  das  regiões  metropolitanas,  devido  a 
organização  do  espaço  urbano  com  a  formação  de  “cidades-dormitórios”  nas 
periferias. 

C33 Migrações intra-estaduais, em virtude de novas oportunidades de emprego dentro 
dos limites do Estado.

C34  Outras idéias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C35 Resumo das ideias levantadas

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C36 Novo enfoque para as migrações internas consideradas.

C37 Resumo das conclusões parciais.

C38 Nova dinâmica das migrações internas no final do século XX.

C39
Destaque das causas sócio-econômicas que fomentaram as migrações na segunda 
metade  do século XX.

C40  Outras idéias 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
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(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)

Apresentar as ações governamentais correntes e planejadas, para a otimização da infraestrutura necessária  à 
participação do Brasil como anfitrião de Grandes Eventos Esportivos até 2016 (Copa das Confederações, Copa do Mundo 
de futebol e Olimpíadas), destacando  o legado destes atos para o desenvolvimento nacional.

   1. MÉTODO
PARÂM ETRO 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)

     
     2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

C1 A  otimização  da  infraestrutura  necessária  aos  grandes  eventos  esportivos  é  o 
conjunto de atividades e estruturas da economia nacional que servirão de base 
para  realização da Copa das  Confederações  (2013),  Copa do Mundo (2014)  e 
Olimpíadas (2016).
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I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C2

A  Infraestrutura  do  Brasil  foi,  até  algumas  décadas  atrás,  desenvolvida  quase 
exclusivamente com investimentos públicos. Porém, a partir  da década de 1990, 
com as privatizações e parcerias entre os setores público e privado, as grandes 
empresas nacionais e internacionais têm investido em Infraestrutura por intermédio 
de contratos de concessão. 

C3

A realização dos grandes eventos esportivos exigirá investimento em transportes 
(portos  e  aeroportos),  mobilidade  urbana  (metrôs,  trens,  corredores),  hotelaria, 
turismo  e  em  pessoal  de  atendimento  e  recepção  nas  12  cidades  sedes, 
movimentando toda a economia local. 

C4
A previsão de investimentos somente no município do Rio de Janeiro,  sede de 
todos os grandes eventos esportivos até 2016, está estimada em R$ 30 bilhões. 

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C6 Investimentos no setor da construção civil  – o recrudescimento da oferta de 
empregos, fruto dos investimentos no setor da construção civil.

C7
Revitalização de aeroportos - Construção e ampliação de aeroportos nas cidades 
sede aumentará a capacidade e o conforto dos usuários.

C8
Otimização  do  serviço  de  transportes  públicos  -  Melhoria  do  sistema  de 
transportes  públicos  municipais  e  estaduais  (ônibus,  metrô  e  trens  urbanos) 
atenderá em melhores condições a população e os turistas.

C9

Implementação  de  tecnologias  modernas  à  estrutura  d e  telefonia  e 
telecomunicações  - Estímulo a implementação de tecnologias avançadas na área 
de  telefonia  e  telecomunicações  para  ágil  e  seguro  processamento  das 
informações.

C10

Recuperação e construção de instalações turístico c ulturais  - Revitalização de 
polos turísticos no Brasil, com a recuperação de patrimônios históricos e culturais e 
a implementação de novas estruturas de entretenimento, incentivando o turismo 
nacional e internacional. 

C11

Ampliação  de  investimento  estrangeiro  em  obras  de  i nfraestrutura- 
Investimento  de  grandes  empresas  multinacionais  em  território  brasileiro, 
envolvidas  na  melhoria  da  infraestrutura  nacional,  provocará  a  geração  de 
empregos,  estímulo  a  melhoria  de  cursos  profissionalizantes  e  crescimento  da 
economia. 

C12

Construção  e  revitalização  de  grandes  complexos  esp ortivos  -  Legado  de  grandes 
complexos  esportivos  para  futuras  competições  nacionais  e  internacionais,  assim como, 
incentivo à formação e treinamento de atletas de alta performance tende a formar excelente 
geração de atletas, expondo positivamente o  Brasil no exterior.

C13

Proteção à infraestrutura de Comando e Controle - Aprimoramento de técnicas 
e táticas mais modernas de defesa cibernética, a fim de defender, principalmente, 
infraestruturas ligadas à tecnologia da informação e ao comando e controle das 
diversas atividades.

C14

Ampliação  de  fontes  de  renda  com  a  gestão  de  estrut uras  esportivas  - 
Elevação do PIB, fruto da utilização de estruturas construídas, com o aumento da 
participação  do  Brasil  em  torneios  esportivos,  atividades  culturais,  de  cunho 
internacional. 

C15

Implementação  do  Corredor  Transoeste  na  Cidade  do  R io  de  Janeiro  – 
Melhoria  da  transitabilidade  entre  a  Região  Oeste  do  Rio  de  Janeiro  e  alguns 
bairros  da  Zona  Norte,  mais  especificamente  a  ligação  aos  grandes  centros 
esportivos a serem utilizados nas Olimpíadas 2016.

C16 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


