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PEP /2013 - 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Analisar  a  situação atual  da Saúde Pública no Brasil,  nas expressões psicossocial  e científico-tecnológica, 
concluindo  sobre as medidas governamentais necessárias para o seu aperfeiçoamento.

    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

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

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

Algumas 
ideias

C1
A Saúde Pública é o conjunto de ações do Estado visando  prevenir  a doença, 
prolongar a vida e promover a saúde, mantendo a integridade física e mental de 
sua comunidade.

C2
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o órgão governamental responsável 
por  promover  a  saúde  pública  de  forma universal,  com qualidade e  de  modo 
equalitário.

C3 O SUS é eminentemente social. Abrange o atendimento individual, em todos os 
níveis de atenção à saúde: primária ou básica, secundária e terciária. 

C4

O governo federal vem, cada vez mais, aplicando recursos na Saúde Pública, por 
meio de Programas e Campanhas para proporcionar à população as melhores 
condições  de  apoio  em  saúde,  nas  expressões  psicossocial  e  científico-
tecnológica. 

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. Expressão Psicossocial

C6 Número de usuários da rede de saúde pública sobrecarrega cerca de 30% em 
relação ao número estimado para atendimentos, gerando grandes filas de espera.

C7 O acesso aos atendimentos, principalmente hospitalares, ainda deixa a desejar.

C8 Insuficiência da quantidade de médicos, devido à baixa remuneração.

C9 Número de leitos insuficientes para hospitalização.

C10 A  gestão  dos  recursos  públicos  destinados  à  saúde  é  conduzida  de  forma 
inadequada.

C11 A Saúde Pública, nos últimos anos, não tem sido contemplada com investimentos 
necessários para o atendimento à população.

C12 A  população  enfrenta  difilculdades  e  demora  acentuada  para  marcação  de 
consultas e aos atendimentos médicos .

C13 A população encontra dificuldades de acesso aos medicamentos de uso crônico 
das Farmácias Populares.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C15 O SUS apresenta grandes dificuldades de gestão.

C16
O elevado número de atendimentos, a deficiência estrutural,  a  insuficiência de 
profissionais de saúde e os baixos investimentos governamentais dificultam para 
que o SUS cumpra o seu papel social.
b. Expressão Científico-Tecnológica

C17 Tratamento de doenças oncológicas no Instituto Nacional do Câncer(INCA).

C18 Tratamento  de  doenças  do  aparelho  locomotor  no  Instituto  Nacional  de 
Traumatologia e Ortopedia(INTO).

C19 Realização de transplantes de orgãos.

C20 Realização de exames e procedimentos de alta complexidade.

C21 Acesso da população a tratamentos clínicos e cirúrgicos, envolvendo tecnologia 
de última geração.

C22 Acesso da população a vacinas contra patologias recentes e com risco à vida.

C23 Desenvolvimento dos medicamentos anti-retro-virais (AIDS), com reconhecimento 
em nível mundial.

C24 Desenvolvimento  de  pesquisas,  principalmente  nas  Universidades  Federais  e 
Estaduais e Institutos (Fundação Osvaldo Cruz, Butantã, Adolfo Lutz).
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C25 Atendimento emergencial com ambulâncias, através dos Sistemas Integrados de 
Atendimento  ao  Trauma em Emergência  (SIATE) ou  Serviços  de  Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU).

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C27 O  SUS  possui  na  expressão  científico-tecnológica  a  última  geração  em 
equipamentos, pesquisas e qualidade profissional. 

C28 Necessidade de melhor gerenciamento do atendimento para facilitar o acesso da 
população a esta avançada tecnologia.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C29 A Saúde Pública no Brasil, representada pelo SUS, abrange toda a população, em 
todos os níveis de atenção à saúde.

C30
O SUS desenvolve importante trabalho social no país, com excelente qualidade 
técnico-científica,  porém necessita  melhorar  seu gerenciamento  para  facilitar  o 
acesso da população aos seus recursos.

C31

Investimentos  na  construção  de  hospitais  e  postos  de  saúde;  na  revisão  das 
carreiras públicas para os profissionais de saúde; informatização na marcação de 
consultas e de agendamentos de exames; criação de centrais de regulação de 
leitos;  revisão  das  tabelas  de  pagamento  de  procedimentos  médicos  e 
treinamento de profissionais de saúde para realização de triagem  para agilizar os 
atendimentos prioritários.

C32
A implementação  de  ações  governamentais  na  correção  e  aprimoramento  da 
gestão da Saúde Pública,  proporcionará melhores condições no atendimento e 
atenção à população brasileira.

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)

Justificar  a importância das políticas públicas do atual governo federal, visando à diminuição das desigualdades 
sociais no Brasil.

     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.

M1 0 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 As políticas públicas e a sua eficácia no combate às desigualdades sociais têm se 
constituído, nos últimos anos, em um tema recorrente no Brasil.

C2

Atualmente, o Governo Federal mantêm uma gama variada de políticas públicas 
de cunho econômico e psicossocial  visando à diminuição das mazelas  sociais 
brasileiras.

C3
Política pública é definida como o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, 
no  caso  brasileiro,  nas  escalas  federal,  estadual  e  municipal,  com  vistas  ao 
atendimento a determinados setores da sociedade civil. 

C4
As  políticas  públicas  também  podem  ser  desenvolvidas  em  parcerias  com 
organizações não-governamentais e, como se verifica mais recentemente, com a 
iniciativa privada, através de Parcerias Público-Privadas (PPP). 

C5

O Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  (PAC)  possibilita  a  retomada  do 
planejamento  e a execução de grandes obras de infraestrutura social,  urbana, 
logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado 
e sustentável. 

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 A criação do programa de Escola Técnica Aberta do Brasil (Rede e-Tec Brasil).

C8 A política de “Saúde da Família”, organizando os serviços de atenção básica  à 
saúde.

C9 O  programa  “Crack,  é  possível  vencer” capacitando  professores,  agentes  de 
saúde, assistentes sociais e órgãos de segurança pública.
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C10 O programa “Luz para Todos” ampliando o fornecimento de energia elétrica em 
todas as regiões.

C11 A  política  “Ciência  sem  fronteiras”,  ampliando  a  capacitação  técnica  dos 
brasileiros.

C12 Os novos empreendimentos do PAC-2 na área de saneamento básico em todo o 
Brasil.

C13 A ampliação dos aeroportos como o de Cuiabá, Goiânia, Guarulhos, Porto Alegre 
e Vitória, aumentando a mobilidade aérea.

C14 O aumento do fornecimento de energia em todo o País.

C15 A política de Urbanização de Assentamentos Precários, também no âmbito do 
PAC 2.

C16 O Programa Universidade para Todos (ProUni)  e o financiamento estudantil de 
nível superior.

C17 A construção de novas Unidades Básicas de Saúde em todo o Brasil.

C18 A redução das tarifas de energia elétrica para residências e empresas.

C19 A diminuição do custo final da cesta básica para o consumidor.

C20 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 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


