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PEP /2013 - 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 

GEOGRAFIA-SAÚDE

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Analisar  os  hábitos  alimentares  da  população  da  região  Norte  do  Brasil,  nas  expressões  econômica e 
psicossocial, concluindo  sobre os seus reflexos em relação à expectativa de vida.

    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).

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 Os hábitos alimentares de uma população tem relação com vários fatores, entre eles 
os econômicos e psicossociais.

C2

A região Norte  do Brasil,  composta  pelos  estados  do Amazonas (AM),  Pará (PA), 
Tocantins  (TO),  Roraima  (RR),  Rondônia  (RO),  Acre  (AC)  e  Amapá  (AP),  ocupa 
45,27% do território nacional. Abriga 7,7% da população brasileira, mas com a menor 
densidade demográfica do país, em torno de 2,91 hab/km², estando a maior parte dela 
em áreas urbanas.

C3 A economia desta região baseia-se no extrativismo vegetal e mineral, e na agricultura.  

C4 A população  desta  região  apresenta  hábitos  e  costumes  alimentares  fortemente 
ligados aos produtos naturais e à cultura indígena. 

C5 A expectativa de vida da população está diretamente ligada à sua qualidade de 
vida e, consequentemente, depende de questões econômicas e psicossociais.

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. Expressão econômica

C7
O extrativismo vegetal (guaraná, cacau, castanha-do-Pará, açaí, cupuaçu) e  as 
frutas e castanhas são portadoras de elementos anti-oxidantes, que combatem os 
radicais livres.

C8
O crescimento expressivo do plantio de soja nos últimos anos, o cultivo do arroz, 
mandioca e maracujá e as plantações locais de hortaliças. Destaque para a soja, 
como proteína vegetal, a qual  não interfere no nível do mau colesterol (LDL).

C9
A proteína  de origem animal  da pecuária bufalina e o queijo  de  búfala pouco 
gorduroso  (branco)  e  saudável,  em  RR  e  na  Ilha  de  Marajó,  interferindo  na 
colesterolemia.

C10
A piscicultura  abundante  nos  principais  rios  (Amazonas,  Negro,  Solimões  e 
Madeira), onde encontramos os peixes  ricos em Ômega-3, ácido graxo essencial 
para a boa saúde do coração.

C11 Recursos  naturais:  flora  (extrativismo  vegetal)  e  fauna  (caça)  abundantes. 
Produtos naturais, sem uso de agrotóxicos (vegetais) ou hormônios (animais).

C12

O  sistema  de  transportes:  hidrovias;  apenas  2  (duas)  ferrovias,  destinadas 
praticamente ao transporte de minério; poucos eixos rodoviários elevam os custos 
do  transporte  de  alimentos  e  dificultam  o  acesso  a  produtos  industrializados, 
principalmente derivados do leite. 

C13

O Índice de Gini da região Norte foi o único que aumentou no último Censo do 
IBGE(2011), caracterizando que a distribuição e renda ainda é mais concentrada 
para os mais favorecidos, apesar do aumento do rendimento médio mensal real 
dos domicílios particulares permanentes. 

C14

O Produto Interno Bruto(PIB) per capita da região Norte (2010) é um dos mais 
baixos do país, propiciando menor poder aquisitivo da população e maior acesso 
aos produtos alimentícios locais e naturais  no mercado interno, de custo mais 
acessível, os quais são mais saudáveis do que os industrializados, adequados na 
prevenção de doenças cardiológicas.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16

A  população  da  região  Norte  tem  hábitos  alimentares  bastante  saudáveis, 
baseados  no  extrativismo,  agropecuária  e  piscicultura  que,  aliados  ao  baixo 
poder aquisitivo e meios de transporte insuficientes, proporciona expectativa de 
vida e melhor qualidade de vida.

b.  Expressão psicossocial 

C17
Como  antecedentes  históricos,  a  presença  dos  índios  na  região,  exerceu 
influência direta nos hábitos alimentares, totalmente voltada aos produtos naturais 
e caça e pesca, saudáveis e causadores de melhor qualidade de vida.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

C18

A  migração  interna,  desde  a  região  sul,  de  descendentes  europeus, 
principalmente italianos, com seus hábitos e costumes alimentares, baseados na 
dieta mediterrânica (azeite de oliva, verduras, carnes e queijos magros, uva e 
vinho), dieta rica em antioxidantes, como os polifenóis, flavonoides e resveratrol, 
comprovados cientificamente como protetores contra doenças coronarianas. 

C19
Os costumes de pratos típicos regionais, presentes no dia a dia da população 
(pirarucu  de  casaca,  tacacá,  açaí,  pato  no  tucupi,  maniçoba)  e  alimentos 
saudáveis(carnes brancas, ervas, raízes e frutas).

C20 A progressiva  diminuição do analfabetismo no país,  inclusive  na  região  Norte. 
permite o acesso a informações sobre alimentação saudável. 

C21
A incrementação  do  turismo  na  região  Norte,  predispõe  à  manutenção  das 
tradições alimentares regionais, para divulgação e promoção da região. Mais um 
incentivo aos bons e saudáveis costumes alimentares.

C22

A  absorção  dos  conceitos  sobre  sustentabilidade  pela  população  local 
preenchem as necessidades de expressar o seu maior potencial quanto ao uso de 
seus  recursos naturais em termos de alimentação saudável e influenciadores da 
qualidade de vida.

C23
A população ribeirinha localizada nas proximidade dos rios e com facilidades de 
pesca e consumo de raízes e frutas, obtém uma alimentação saudável, baseada 
em alimentos crús ou cozidos, com pouca fritura.

C24
A melhora dos indicadores em saúde no último Censo de 2011, na região Norte, 
quanto à mortalidade infantil e expectativa de vida ao nascer, foi influenciada pelo 
tipo de alimentação consumida, bastante saudável.

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C26
A alimentação da população da região Norte, baseada em produtos naturais e 
influenciada pela educação, por tradições étnicas e culturais, é responsável pela 
melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade da vida de seus habitantes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C27
Os  hábitos  alimentares  de  uma  população  estão  relacionados  a  aspectos 
econômicos e psicossociais desta sociedade, entre outros.  E a expectativa de 
vida desta população está diretamente relacionada a eles.

C28
A expressão econômica demonstra o acesso aos alimentos na região, seja pelos 
meios financeiros de adquiri-los, ou pela disponibilidade dos produtos a serem 
consumidos.  

C29 A  expressão  psicossocial  expressa  a  maneira  como  serão  consumidos  os 
alimentos, através da educação, cultura e tradição da população.

C30

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil vem apresentando melhora 
progressiva  ao  longo  dos  últimos anos.  Seu cálculo  é  baseado na educação, 
longevidade e  PIB/capita.  Na região  Norte,  todos  estes  índices também estão 
apresentando melhoras progressivas. 

C31
A expectativa de vida ao nascer, traduzida pela longevidade, aumentou de 73,8 para 
74,08 anos, de 2009 para 2011 e, ao longo da última década, aumentou em média 3 
meses e 29 dias a cada ano. 

C32 Os hábitos alimentares da região Norte são responsáveis  pela melhoria na qualidade 
de vida desta população e consequente aumento da expectativa de vida.

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
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(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)

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

Caracterizar  os possíveis impactos sobre a economia da Região Nordeste do Brasil, decorrentes da conclusão 
das obras de Transposição do rio São Francisco.

   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
O  projeto  de  integração  do  Rio  São  Francisco  com  bacias  hidrográficas  do 
nordeste  setentrional  brasileiro  é  um  empreendimento  do  governo  federal, 
gerenciado pelo Ministério da Integração Nacional.

C2
A transposição do Rio São Francisco tem por objetivo irrigar a região nordeste 
brasileira, em particular, a semi-árida dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Pernambuco , tendo custo estimado de R$ 8,5 bilhões.

C3
A transposição  do  Rio  São  Francisco  é  idealizada  desde  o  Brasil  Império. 
Entretanto, apenas no início do século XXI ocorreu o início das obras tendo a 
participação direta do Exército Brasileiro.

C4

Em que pese diversas disputas judiciais correntes e várias controvérsias político-
ideológicas, o governo federal crê que a conclusão dos trabalhos de transposição 
das águas  do Rio  São Francisco  levará  a  área uma otimização da economia 
regional.

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 Criação de novas fronteiras agrícolas – A irrigação de mais de 150000 hectares 
tende a fazer surgir novas áreas de produção agrícola na região.

C7
Disponibilização  de  outras  fontes  de  renda  –  Acredita-se  que  a 
disponibilização  de  água  na  região  permitirá  novos  empreendimentos  como a 
carcinicultura, boa fonte de rendas no nordeste brasileiro.

C8
Ampliação dos ramos de comércio e serviços  -A oferta de água irá contribuir 
para a permanência de 400000 pessoas no campo e facilitar a vida de cerca de 
12 milhões de pessoas, atraindo investimentos comerciais e na área de serviços.

C9
Diminuição  de  gastos  com  saúde  pública   -  A  redução  de  utilização  de  águas 
inadequadas  ao  ser  humano  deverá  contribuir  com menores  gastos  com a  saúde  da 
população.

C10
Extinção de postos de trabalho –  Perda de emprego de cidadãos nas regiões 
desapropriadas e alagadas.

C11

Aumento do PIB da região –  Recrudescimento do Produto Interno Bruto dos 
estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco com a advento 
da otimização e/ou surgimento da agroindústria, do comércio, da pecuária e do 
ramo de serviços.

C12
Aumento  da  especulação  imobiliária  –  Aumento  dos  valores  dos  imóveis 
(compras e locações) nas áreas beneficiadas pelas obras de transposição do Rio 
São Francisco.

C13
Aumento de renda com a criação de animais  – O aumento da oferta de água 
para a criação de bovinos, suínos e caprinos contribuirá com o aumento de renda 
neste ramo econômico de atividade.

C14

Diminuição do potencial energético do Rio São Franc isco – O desvio de água 
do  Rio  São  Francisco  tende  a  limitar  o  potencial  energético  das  usinas 
hidrelétricas  instaladas  sobre  ele,  havendo  riscos  de  afetar  a  economia 
nordestina.

C15
Ampliação  da  circulação  econômica  regional   -  O  recrudescimento  de 
atividades econômicas nas regiões afetadas pelas obras do Rio São Francisco 
aumentará a circulação monetária regional.

C16
Maior oferta de extrativismo animal –  A maior quantidade de água na região 
permitirá a ampliação da oferta de pescados, podendo gerar bons dividendos à 
população local.

C17
Otimização  da  agroindústria  –  A presença  de  melhores  condições  para  o 
desenvolvimento  da  agricultura  pode  agilizar  o  processo  de  industrialização 
regional  relacionada às matérias-primas advindas dos campos.

C18

Aumento  de  arrecadação  municipal  e  estadual  –  A  maior  variedade  de 
atividades comerciais na região, por conseguinte da arrecadação de impostos, 
ampliará  o  volume  de  recursos  financeiros  obtidos  pelos  municípios  e  pelos 
estados de federação.

C19

Redução de desequilíbrios econômicos regionais  -  O aumento de renda da 
população local, historicamente atrelada ao Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH)  muito  baixo,  pode  possibilitar  a  diminuição  de  desequilíbrio  econômico 
regional.
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C20
Aumento da oferta de trabalho – As regiões beneficiadas com a maior oferta de 
água  otimizarão  seu  desenvolvimento  sócio-econômico  e,  consequentemente, 
ofertarão à sociedade local um maior número de vagas de trabalho.

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
E2
E3
E4

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES G ERAIS

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 refere 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


