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PEP/2015 -  3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

  GEOGRAFIA-SAÚDE

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6 ,0)

Comparar  a população das Regiões Sul e Sudeste do Brasil com as das Regiões Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste, que efetivamente contribuem para o desenvolvimento econômico dessas regiões.

  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.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      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

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente.
Empregou menos da metade dos referenciais 

corretamente.
Não empregou os referenciais  corretamente.

M11
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.

M12

Comparação 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  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M13 Retomada da ideia central(sob novo enfoque).

M14
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 se limitou a resumir.
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M16
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.
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M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.

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 O Brasil possui atualmente entorno de 202 milhões de pessoas. 

C2
A região Sul é composta dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do 
Sul e a região Sudeste dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e 
Rio de Janeiro.

C3

A região Centro-Oeste  é composta  dos Estados  de  Goiás,  Mato  Grosso,  Mato 
Grosso do Sul  e Distrito Federal, a região Norte dos Estados do Acre,  Amapá, 
Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins e a região Nordeste dos Estados 
do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, 
Paraíba e Bahia.

C4 A  população  que  efetivamente  contribui  para  o  desenvolvimento  econômico 
denomina-se População Economicamente Ativa (PEA).

C5
População Economicamente Ativa (PEA) é um conceito que designa a população 
que está inserida no mercado de trabalho ou que está procurando se inserir nele 
para exercer alguma atividade remunerada.

C6 A PEA pode ser dividida segundo os setores da economia: Primário (agricultura e 
pecuária), Secundário (Indústria e construção civil) e Terciário (Serviços em geral). 

C7  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%)

Ideias

a. Regiões Sul e Sudeste: Fatores de Comparação (FC ).

C8 1)  População  atual:  A região  Sul  possui  aproximadamente  29  milhões  de 
pessoas e a região Sudeste possui aproximadamente 84 milhões de pessoas.

C9
2)  População  Economicamente  Ativa:  A  PEA  da  região  Sul  é  de 
aproximadamente  14  milhões  de  pessoas  e  da  região  Sudeste  é  de 
aproximadamente 39 milhões de pessoas. 

C10 3) PEA no setor primário da economia: na região Sul corresponde a 17,5% da 
PEA e na região Sudeste a 8,8%.

C11 4) PEA no setor secundário da economia: na região Sul corresponde a 25,4% 
da PEA e na região Sudeste a 25,3%. 

C12 5) PEA no setor terciário da economia: na região Sul corresponde a 57,1% da 
PEA e na região Sudeste a 65,9%. 

C13 6)  População urbana:  na região Sul  atinge 85,2% da população total  e  na 
região Sudeste a 93,2%.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15 Os índices das regiões Sul e Sudeste do Brasil demonstram que os setores secundário 
e terciário contribuem com o bom desempenho da economia da região.

C16 O  êxodo  rural  provocou  um  aumento  da  população  urbana  e,  em 
consequência, o aumento de pessoas trabalhando no setor terciário.   

b. Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste:

C17
1)  População  atual:  a  região  Centro-Oeste  possui  aproximadamente  15 
milhões de pessoas, a região Norte aproximadamente 17 milhões de pessoas 
e a região Nordeste aproximadamente 56 milhões de pessoas. 

C18
2) População Economicamente Ativa: a PEA da região Centro-Oeste é de 6 
milhões de pessoas, da região Norte é de 7 milhões de pessoas e da região 
Nordeste é de 24 milhões de pessoas. 

C19 3) PEA no setor primário da economia: na região Centro-Oeste corresponde a 
15,1% da PEA, na região Norte a 20,2% e na região Nordeste 29,6% da PEA.

C20 4) PEA no setor secundário da economia: na região Centro-Oeste corresponde 
a 20% da PEA, na região Norte a 19,6% e na região Nordeste 16,2% da PEA.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

C21 5) PEA no setor terciário da economia: na região Centro-Oeste corresponde a 
64,9% da PEA, na região Norte a 60,2% e na região Nordeste 54,2% da PEA. 

C22
6) População urbana: na região Centro-Oeste atinge 90% da população total, 
na região Norte atinge a 75,3% e na região Nordeste 73,4% da população 
total. 

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24
Os altos índices do setor terciário nas três regiões (CO, N e NE) do Brasil 
demonstram que a economia dessas regiões vive basicamente de serviços e 
do comércio.

C25
A semelhança das outras  regiões,  o  êxodo rural  provocou um aumento da 
população urbana e, em consequência, o aumento de pessoas trabalhando no 
setor terciário.   

c. Comparação entre as regiões:

C26 1)  As  regiões  Sul  e  Sudeste  possuem  polos  de  atração  da  população, 
enquanto que as demais regiões os atrativos são menores.

C27 2) A PEA das regiões Sul e Sudeste atinge 53 milhões de pessoas, enquanto 
que das regiões CO, N e NE apenas 37 milhões.

C28 3) As regiões S e SE possuem percentuais baixos de PEA no setor primário 
em comparação aos altos índices das outras regiões.

C29 4) No setor secundário da economia as regiões S/SE atingem 50% da PEA, 
os mesmos percentuais das regiões CO, N e NE.

C30 5) O percentual da PEA no setor terciário da economia é aproximadamente de 
60% em todas as regiões. 

C31
6)  A população  urbana  cresceu  muito  nos  últimos  dez  anos.  Apesar  da 
desconcentração  industrial  a  região  SE  possui  o  maior  percentual  de 
população urbana do Brasil (93,2%).

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C33 As regiões S e SE possuem um melhor desenvolvimento econômico do que as 
regiões CO, N e NE.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C34 O crescimento econômico de todas as regiões depende diretamente de sua 
população economicamente ativa. 

C35 A população  urbana  das  regiões  S  e  SE  é  mais  escolarizada,  em  consequência, 
contribui mais e melhor para o desenvolvimento econômico dessas regiões. 

C36 No Brasil a economia gerada do setor primário está diminuindo, a gerada do 
setor secundário está estagnada e a do setor terciário está aumentando.

C37 A nova distribuição populacional exige dos estados grandes investimentos em 
infraestrutura urbana e no setor de serviços.

C38 Concluindo,  o governo brasileiro  precisa desenvolver  políticas  públicas que 
alavanquem a economia do país de forma igual em todas as regiões.

C39 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
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(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)

“Na última década, a África tornou-se um continente  de oportunidades, tendências econômicas positivas e uma 
melhor governança.  O continente vem sendo descrito  como a nova fronteira  para os que buscam parcerias  e  
mercados  (...)  Apesar  dessa tendência positiva,  muitos  países  africanos ainda enfrentam enormes gargalos  de 
infraestrutura, são vulneráveis a mudança do clima e apresentam capacidade institucional deficiente.”(Fonte: Ponte 
Sobre o Atlântico: Brasil e África Subsaariana parceria Sul-Sul para o crescimento. IPEA: 2012, p. 17).    

Apresentar as interações entre o Brasil e os países da África Subsaariana, a partir do século XXI.

  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)
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  2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

Dese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C2
O Brasil e a ÁfricaSubsaariana apresentam condições climáticas semelhantes, 
o que possibilita uma ampla gama de intercâmbio de conhecimentos em áreas 
como agricultura e medicina tropical.

C3
As  relações  com  o  continente  africano  são  responsáveis  por  páginas 
expressivas da história da  diplomacia brasileira e configuram ponto de apoio 
estratégico da inserção internacional do Brasil. 

C4 A África é um continente de oportunidades, tendo em vista sua resistência  aos 
choques econômicos globais e o fortalecimento de suas democracias. 

C5
A  ÁfricaSubsaariana  é  formada  por  48  países  com  diferentes  cenários 
socioeconômicos,  cuja diversidade inclui mil idiomas e dialetos (um sexto do 
total mundial) e diversas zonas climáticas e ecorregiões.

C6 A  cooperação  Sul-Sul  como  esperança  para  a  solução  dos  desafios  de 
desenvolvimento enfrentados pela região.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

Dese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a. ANGOLA

C8 Atualmente, sete projetos de cooperação estão em execução e três projetos 
estão em negociação nas áreas de saúde e educação. 

C9

Além das iniciativas em curso ou em negociação, existem demandas recentes, 
ainda  sendo  estudadas  pelas  contrapartes  brasileiras  nas  áreas  de  meio 
ambiente,  geoprocessamento,  geologia,  saúde,  energia,  urbanização  e 
segurança pública. 

C10

No âmbito da Parceria Estratégica firmada entre os presidentes do Brasil  e 
Angola, em 2010, prevê-se firmar Ajuste Complementar para Implementação 
do Programa Plurianual de Parceria Estratégica de Cooperação Técnica Brasil 
– Angola 2012-2014, cujo teor conta ao todo com 22(vinte e duas) áreas para 
cooperação conjunta. 

C11 Apoio à instalação do Telecentro em Angola.

C12 Identificação das necessidades Angolanas nas àrea dos Censos,Pesquisas de 
Tecnologia de Informação e Planejamento Estratégico.

C13 Capacitação do Sistema de Saúde da República de Angola.
 b. CABO-VERDE

C14

No período de 2006 a 2011, no âmbito da cooperação técnica,  o Governo 
brasileiro capacitou cerca de cinco mil cabo-verdianos, dentre eles médicos, 
eletricistas, pedreiros, bombeiros hidráulicos, serralheiros, servidores públicos, 
engenheiros agrônomos e outros. 

C15
O projeto "Apoio ao Desenvolvimento Habitacional  de Cabo Verde”,  o qual 
apoiou a implementação do Programa Casa para Todos (programa similar ao 
programa brasileiro Minha Casa Minha Vida).

C16
O projeto "Banco de Leite Humano”, o qual implantou o primeiro Banco de 
Leite Humano do continente africano e está em funcionamento no Hospital 
Agostinho Neto.

C17

O projeto de fortalecimento institucional da ARFA (Agência de Regulação de 
Produtos Farmacêuticos e Alimentares), o qual apoiou aquela instituição na 
elaboração e na implementação de mecanismos de regulação, com a criação 
do sistema cabo-verdiano de controle de alimentos, o qual viabilizou o controle 
de  preço de 70% dos medicamentos cadastrados  no país  e o controle  de 
medicamentos  genéricos  (indiretamente,  o  projeto  abriu  mercado  para 
medicamentos genéricos brasileiros). 
d. MOÇAMBIQUE

C18 Modernização da Previdência Social de Moçambique. 
C19 Capacitação Jurídica de Formadores e Magistrados.

 e. COTTON- 4: 
C20 O  governo  brasileiro  tem  procurado  apoiar,  de  forma  decisiva,  os  países 

africanos  produtores  de  algodão  no  seu  esforço  para  desenvolver  o  setor 
cotonícola. O foco prioritário da ação brasileira de cooperação concentra-se 
nos países que formam o grupo denominado Cotton-4: Benin, Burkina Faso, 
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 Dese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

Chade, e Mali. 
f. ÁFRICA DO SUL

C21
Cooperação Técnica na Área de Agricultura Familiar, para Resgate, Produção 
e  Melhoramento  de  Sementes  Crioulas  -Empresa  Brasileira  de  Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA 

C22 Missão  de  estudos  ao  Brasil  para  conhecer  os  ciclos  anuais  de  plantio  e 
colheita de Sementes Tradicionais/Crioulas.

C23 Missão  de  estudos  ao  Brasil  para  conhecer  o  funcionamento  de  feiras  de 
sementes tradicionais/crioulas.
g. NAMÍBIA

C24 Identificação das Possibilidades de Cooperação Técnica com a Namíbia nas 
áreas de HIV/AIDS e Banco de Leite.

C25 Apoio técnico ao Governo Namibiano na Área de Desenvolvimento Urbano.

C26 Missão  de  estudos  ao  Brasil  para  conhecer  os  ciclos  anuais  de  plantio  e 
colheita de Sementes Tradicionais/Crioulas.
h. GUINÉ-BISSAU

C27 Capacitação de militares de Guiné-Bissau.
C28 Fortalecimento do Combate ao HIV/AIDS na Guiné-Bissau.

C29 Missão de apoio ao Governo da Guiné-Bissau para apresentação a Comissão 
de Construção de Paz da ONU.

C30 Missão Exploratória para elaboração de Projetos de Cooperação Técnica nas 
Áreas de Educação à distância e Ensino da Língua Portuguesa.
I. SENEGAL

C31   Missão para detalhamento de projetos de Cooperaçã o Técnica na área de 
Biocombustível.

C32 Missão de Negociação de Projetos de Capacitação Técnica na área da Saúde.
C33 Capacitação de Militares do Senegal.
C34 Missão técnica para conhecer o Programa brasileiro de Aquicultura e Pesca.

C35
Apoio à missão técnica para eleboração de projetos de cooperação técnica 
nas  áreas  de  cultivos  tropicais,  entomologia,  produção  animal  e 
biocombustíveis no Senegal. 

C36 Apoio ao Desenvolvimento da Rizicultura no Senegal.
j. SERRA LEOA/LIBÉRIA

C37 Missão  de  Prospecção  de  projetos  de  cooperação  nas  áreas  de  saúde  e 
agricultura em Serra Leoa e na Libéria.

C38 Missão  para  capacitação  de  técnicos  serra-leonenses  e  liberianos  em 
prevenção em DST/AIDS.

C39 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
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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 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 para a realização 
de uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo avaliador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo avliador deverão estar de acordo 

com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/ECEME. 
Para melhor  avaliação da Expressão Escrita,  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 apreciada 

de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


