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PEP /2013 - 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)      

                                                                                                                                                                 
Analisar  a situação atual das endemias regionais (Dengue, Leishmanioses e Doença de Chagas) no Brasil, 

concluindo  sobre as medidas em curso adotadas pelo governo federal para reduzir o impacto dessas endemias sobre 
a saúde da população. 

    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.

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

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

Algumas 
ideias

C1 Endemia regional: definição.

C2 Caracterização das regiões do Brasil  que se destacam pela existência da Dengue, 
Leishmanioses e Doença de Chagas.                        

C3  Aspectos gerais da Dengue, Leishmanioses e Doença de Chagas.
C4  Necessidade de medidas para a redução das endemias. 
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%)

Ide ias

a.  Dengue

C6 Causada por virus e transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.

C7
Aparece de forma epidêmica no verão e se manifesta de maneira variada, de 
acordo com o tipo de virus (1, 2, 3  e 4). Os mais comuns no Brasil são  1e 2, 
embora, na região Norte foi identificado o tipo 4, em 2010. 

C8 Dengue clássica e  dengue hemorrágica.

C9
O  Aedes  aegypti  era  considerado  erradicado  no  Brasil,  mas  a  urbanização 
desordenada e o desmatamento aumentaram a sua presença. 

C10

A estratificação Aedes de risco é feita baseada nos critérios: incidência de casos 
nos anos anteriores, índice de infestação do  Aedes aegypti,  tipos de virus da 
dengue em circulação, cobertura de abastecimento de água e coleta de lixo e 
densidade populacional.

C11
Áreas  de  risco  e  surtos  de  dengue  no  Brasil,  em  2010  (Regiões  Sudeste, 
Nordeste, Centro-Oeste e Norte).

C12 Programa Nacional de Combate da Dengue (PNCD).

C13 A prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti.

C14
Responsabilidade  dos  Estados  e  Municípios  quanto  à  assistência,  vigilância 
epidemiológica,  controle  vetorial,  gestão  e  financiamento  de  recursos, 
comunicação e mobilização.

C15  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16 Síntese das ideias levantadas.

b. Leishmanioses

C17
Leishmanioses são doenças zoonóticas de transmissão vetorial, sendo considerado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) um importante problema de saúde pública mundial.

C18
Leishmaniose visceral (LV), também conhecida por calazar, é transmitida pelo mosquito 
Lutzomyial ongipalpis, (mosquito-palha) responsável, em 2000 e 2011, de mais mortes que 
a dengue em nove estados do Brasil. 

C19
A LV   era  considerada  tipicamente  rural  até  1980.  A  partir  de  então,  a  enfermidade 
começou  a  invadir  algumas  cidades  grandes  da  região  Nordeste.  Em  pouco  tempo, 
passou a afetar também as  regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. 

C20 Leishmaniose tegumentar americana (LTA).

C21
No Brasil, a LTA é uma doença em fase de expansão geográfica, registrando, na década 
de 80, casos em 19 estados brasileiros e, a partir de 2003, todas as Unidades Federadas 
passaram a registrar casos autóctones.

C22

A LTA apresenta grande diversidade e constantes mudanças nos padrões epidemiológicos 
de transmissão, tendo em vista as diferentes espécies de vetores, reservatórios e agentes 
etiológicos que, associados à ação do homem sobre o meio ambiente, dificultam as ações 
de controle. 

C23 As maiores proporções de casos são das regiões Norte, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 

 C24

Estratégias de  controle  são  específicas:  situação  epidemiológica  de  cada  localidade  e 
região,  conhecimento  do  maior  número  de  casos suspeitos,   diagnóstico e tratamento 
precoce dos casos confirmados, identificação do agente etiológico circulante e do vetor 
predominante, conhecimento das áreas onde está ocorrendo à transmissão e redução do 
contato homem-vetor por meio de medidas específicas.

C25  Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C26 Síntese das ideias levantadas.



3

c. Doença de Chagas

C27  Infecção causada pelo protozoário cinetoplástida.

C28  A transmissão ao ser humano é feita pela picada do inseto conhecido como “barbeiro”.

C29  Localização endêmica: prioritariamente nos Estados de MG,PA,AM,AP,SC,PR e RS.

C30  Em 2010, foram registrados 28 casos nos Estados de Pará e  Amazonas, contra
 161 casos em 2007. De 2005 a 2010, o Estado de Pará acumulou 546 casos.

C31
Embora o Brasil tenha reduzido de forma drástica os números de contágio do mal de 
Chagas nas últimas décadas, entre 150 e 200 novos casos ainda são registrados 
anualmente. 

C32 A  doença está controlada nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e há casos raros 
no Nordeste. 

C33
Na região Norte, condições inadequadas de processamento e preparo de alimentos 
fazem com que o inseto barbeiro (Triatoma infestans e suas variáveis) ou suas fezes 
contendo o parasita Trypanosoma cruzi sejam ingeridas, levando à contaminação. 

C34 Plano Nacional de Saúde (PNS) – 2012/2015

C35 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C36 Síntese das ideias levantadas.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C37 Novo enfoque para as endemias regionais  no Brasil .                                       

C38 Síntese das conclusões parciais

C39
Ações  governamentais  para  redução  das  Endemias  Regionais:  Assistência, 
Vigilância  Epidemiológica,  Controle  Vetorial,  Comunicação  e  Mobilização  e 
Gestão e Financiamento. 

C40 Elaboração do parágrafo conclusivo.

C41  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: Ortografia.
E2: Pontuação.

E3: Concordância.
E4: Regência.

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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2ª      QUESTÃO   (Valor 4,0)
Apresentar  a situação da indústria naval brasileira, quanto às expressões econômica e psicossocial, a partir do Governo 
Lula.
    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)

   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 indústria naval brasileira é uma das mais antigas existentes no país, vinda desde 
a época colonial. 

C2
A partir de 1979, deu-se início a uma grave crise na indústria naval, persistindo até 
pouco tempo atrás, quando novos investimentos vislumbram o início de um novo 
ciclo de crescimento. 

C3 A Indústria naval é a atividade envolvida na fabricação de embarcações e veículos 
de transporte aquático em geral, tais como: barcos, submarinos, lanchas e navios.

C4
Plataformas,  sondas,  petroleiros  e  embarcações  de  apoio,  em  encomendas 
bilionárias  da  Petrobrás  podem  fazer  do  Brasil  um oásis  de  investimentos  nos 
próximos anos. 

C5
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o Brasil 
possui atualmente a quarta maior frota naval do mundo e é o terceiro mercado em 
produção.

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
Programa de Modernização e Expansão da Frota (Prome f) - O Promef, lançado 
em  2004  pela  Transpetro,  subsidiária  da  Petrobras,  está  sendo  o  grande 
responsável pela revitalização da indústria naval brasileira.

C8 Otimização  dos  índices  econômicos  industriais  -  A  demanda  reprimida  por 
meios navais tende a provocar grande expansão da construção naval do país.

C9 Renovação da  frota  naval  mercante  brasileira  -  A  idade  da frota  brasileira  de navios 
petroleiros, em média acima dos 20 (vinte) anos, induz a renovação das embarcações.

C10  Cooperação  militar  na  área  de  submarinos  -  A  cooperação  na  área  de 
submarinos estimulará a indústria brasileira de defesa.

C11
Projeto de reaparelhamento das Forças Armadas Brasi leiras - o Brasil tem um 
programa ,  estimado  em pelo  menos  R$ 200  bilhões,  de  reaparelhamento  das 
Forças Armadas nos próximos 20 anos. 
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C12
Crédito e financiamento ofertado pelo Plano de Acel eração do Crescimento 
(PAC) - Com o PAC, o Governo Federal busca consolidar a retomada da indústria 
naval, com o financiamento de estaleiros e embarcações nacionais. 

C13
Oportunidades advindas da exploração marítima de pe tróleo e gás -  a Antaq 
estima demanda para mil embarcações até 2020. Necessidade, principalmente para 
atender a exploração marítima de petróleo e gás

C14
Recrudescimento de investimentos estrangeiros – Aumento de investimentos no 
país advindos da divulgação pela Petrobras no mercado internacional, em especial 
no Continente Europeu do potencial do segmento de navipeças.

C15
Concorrência  com fabricantes  estrangeiros  –  No que tange  às embarcações 
militares,  os  franceses  desejam  negociar  com  o  Brasil  porta-aviões,  navios  de 
superfície, vigilância e controle marítimo. 

C16

Oportunidade na nacionalização de navios mercantes – Os navios mercantes, 
de  rotas  comerciais  internacionais,  em sua  grande  maioria,  possuem  bandeiras 
estrangeiras.  A  nacionalização  destes  meios  é  projetada  pela  indústria  naval 
brasileira.

C17
Carência  de  profissionais  especializados  –  Os  investimentos  executados  na 
indústria  naval  nacional  tendem  a  abrir  vagas  no mercado  de  trabalho,  a  curto 
prazo.

C18
Ampliação  do ensino profissionalizante  no país -  A OSX, empresa do grupo 
EBX, que atua no segmento naval e offshore, prevê disponibilizar 14 mil vagas até o 
final de 2015.

C19
Aumento  de  vagas  no  mercado  de  trabalho  –  Atualmente,  os  estaleiros 
empregam cerca de 60 mil pessoas de forma direta, podendo vir a ultrapassar 100 
mil até 2015, em razão, principalmente, da construção de mais estaleiros. 

C20
Diminuição  dos  desequilíbrios  regionais  –  A  revitalização  da  indústria  naval 
brasileira acarretará, em especial nos estaleiros fora do eixo da Região Sudeste, 
novas oportunidades e fontes de renda adicionais à população local.

C21 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: Ortografia.
E2: Pontuação.

E3: Concordância.
E4: Regência.

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


