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PEP /2013 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE
 

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

“O Exército Brasileiro compreende que seu patrimônio mais valioso são os seus recursos humanos, adequados em 
efetivo,  capacitados  e  motivados.  Eles  são  o  que  chamamos  de  “a  força  da  nossa  Força ”  e  fator  maior  de  
desequilíbrio  em  qualquer  conflito.  Portanto,  será  sempre  crescente  a  valorização  da  Dimensão  Humana  da 
Instituição, incluído o apoio à família militar.”
(PROFORÇA – Projeto de Força do Exército Brasileiro – 2031- Pag 11 de 20 - 27 de fevereiro de 2012).

Considerando a assertiva acima, analisar  a situação atual da Saúde no Exército Brasileiro, nas expressões 
militar e tecnológica.

    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.

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%)

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).
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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)

   2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas 
ideias

C1 Saúde no EB: responsável pela integridade física, mental  e social  dos militares e 
seus familiares.

C2
No  cenário  geopolítico  internacional  globalizado  do  século  XXI,  o  Brasil  é 
considerado potência emergente, na medida do crescimento de sua estatura político-
estratégica.

C3 Imprescindível a preparação das Forças Armadas e de seus recursos humanos, 
de forma proativa, para qualquer tipo de adversidade.

C4 Fundamental a saúde do militar e de seus familiares para que ele possa exercer 
sua função de forma plena.

C5 Saúde x aspectos militares e Saúde x aspectos tecnológicos serão analisados a 
seguir.

C6 Outras ideias 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%)

Ide ias

a. Expressão Militar:

C7 Sistema  de  Atendimento  Médico-hospitalar  aos  Militares  do  Exército, 
Pensionistas Militares e seus dependentes – SAMMED.

C8 Organizações Militares de Saúde (OMS) constituintes do SAMMED.

C9 Fundo de Saúde do Exército (FuSEx). 
C10 Sistema de Cadastro de Beneficiários do FuSEx (CADBEN-FuSEx).

C11 Número  de  beneficiários:  cerca  de  750.000,  entre  dependentes  diretos  e 
indiretos.

C12 Pagamento: 3,5% sobre o valor do soldo + 20% indenização sobre os serviços e 
materiais utilizados nos procedimentos (Tabela de Indenizações).

C13 Valores proporcionais ao soldo do militar, não dependentes de idade.

C14 Encaminhamentos  a  Organizações  Civis  de  Saúde  (OCS)  e  Profissionais  de 
Saúde Autônomos (PSA).

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

C16

Conclusão Parcial:  Conclui-se  parcialmente  que  a  Saúde  no  Exército 
Brasileiro abrange o militar e todos os seus dependentes, com um custo mensal 
relativamente baixo e com acesso a todos os tipos de especialistas, exames 
complementares e tratamentos disponíveis no mercado. 
b.  Expressão Tecnológica:

C17 Programa de  Capacitação  e  Atualização  Profissional  dos  Militares  de  Saúde 
(PROCAP/Sau): especialistas em todas as áreas de Saúde.

C18 Marcação de consultas pela Internet.
C19 Equipamentos radiológicos de última geração.

C20 Unidades  de  Terapia  Intensiva  (UTI)  equipadas  com  aparelhos  de  última 
geração (respiradores, monitores,...).

C21 Ambulâncias UTI em várias OMS.
C22 Acesso a todos os tipos de tratamento especializado (quimioterapia, radioterapia,...).
C23 Acesso a todos os tipos de exames complementares.
C24 Acesso a cirurgias corretivas simples e complexas.
C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

C26
Conclusão Parcial:  Conclui-se  parcialmente  que  a  Saúde  no  Exército 
Brasileiro tem apresentado grandes investimentos em meios, equipamentos e 
pessoal, alcançando o primeiro mundo da Medicina.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C27
Saúde  no  Exército  Brasileiro:  estratégica  para  o  bom desempenho  de seus 
militares, com sua integridade física e de seus familiares preservada e fazendo 
com que a dedicação às suas missões possa ser total.

C28

Em síntese, importância na expressão militar: facilidades, abrangência e custos 
acessíveis em todos os níveis hierárquicos; na expressão tecnológica: meios e 
equipamentos  de  última  geração;  pessoal  altamente  qualificado  e  com 
conhecimentos científicos de excelente padrão.

C29

Serviço  de  Saúde  do  EB,  por  meio  de  todas  as  suas  áreas:  assistencial, 
operacional,  pericial,  preventiva  ou  terapêutica  encontra-se  presente  para  a 
manutenção da higidez da tropa e dos familiares,  em tempos de paz ou de 
guerra.

C30 Em pleno século XXI, a Saúde no Exército Brasileiro alia ciência e tecnologia ao 
cuidado com seu maior patrimônio: a vida de seus integrantes e familiares.  

C31  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)

OBSERVAÇÃO : Com a finalidade de consolidar os conhecimentos no Assunto – Saúde no 
Exército Brasileiro – constante da questão acima, i ndicamos a leitura da Revista VERDE-
OLIVA Nº 214 – Jan/Fev/Mar 2012, do Centro de Comun icação Social do  Exército.

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

“A Venezuela foi aceita no Mercosul nesta terça-feira, 31(julho de 2012), tornando-se o quinto país que faz parte  
do bloco. Desde a sua criação em 1991, essa foi a primeira mudança. Há quem critique esse novo acordo e quem defenda.  
Vantagens  e  desvantagens  estão  sendo  discutidas.”  (Fonte:  PortalSatc.  Disponível  em 
http://www.portalsatc.com/site/interna.php?i_conteudo=11738, acesso em 13 de fevereiro de 2013).

Apresentar razões que justificam a adesão da Venezuela ao Mercosul, na expressão 
econômica.
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    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

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

Algumas 
ideias

C1
A  recente  adesão  da  Venezuela  pode  trazer  algumas  vantagens  econômicas  ao 
Mercado  Comum  do  Sul  (Mercosul)  considerando  as  atuais  características  de  seu 
sistema produtivo.

C2
A Venezuela, oficialmente República Bolivariana da Venezuela, está situada na costa 
norte da América do Sul. O país tem fronteiras com a Guiana a leste, com o Brasil ao 
sul e a Colômbia a oeste. 

C3
O Mercosul  em sua formação original era composto por Argentina, Brasil, Uruguai e 
Paraguai.

C4
A Venezuela com os recursos da Faixa do Rio Orinoco é o país com uma das maiores 
reservas comprovadas de petróleo e gás do mundo. 

C5
A entrada da Venezuela no Mercosul ocorreu em julho de 2012, depois que o Paraguai 
foi suspenso em consequência de processo relâmpago de impeachment contra o ex-
presidente Fernando Lugo.

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 Consolidação das reservas de petróleo e gás do Mercosul como uma das maiores do 
mundo.

C8 Aumento do mercado consumidor total do Mercosul.
C9 Ampliação das exportações gerais do Mercosul em cerca de 20%. 

C10
Alteração do posicionamento estratégico do Mercosul, que passará a estender-se do 
Caribe até o extremo sul do continente. 

C11 Aumento da produção de alimentos no âmbito do Mercosul.

C12
Favorecimento territorial para a integração sul-americana no campo dos transportes e 
da energia.

C13 A  possibilidade  de  empresas  de  países  do  Mercosul  usarem  a  Venezuela  como 
plataforma logística para exportar para o Caribe e os Estados Unidos. 

C14 Associação, indiretamente, com os países da Alba (Aliança Bolivariana para os Povos 
da América).
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C15 Aumento do dinamismo econômico no Mercosul através da criação de novos campos e 
postos de trabalho.

C16 Garantir mais força ao Mercosul em negociações comerciais com a China. 

C17 Aumento da competitividade do Mercosul no mundo globalizado e dominado por blocos 
econômicos regionais. 

C18 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)

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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


