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PEP/2015 -  4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

  GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  a atual estrutura de saneamento básico da região Norte do Brasil, concluindo  sobre os seus reflexos 
na qualidade de vida da população daquela área.

  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.

   2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

Saneamento  básico  é  um  conjunto  de  procedimentos  adotados  numa 
determinada região que visa  proporcionar uma situação higiênica saudável para 
os seus habitantes.

C2
Dentre os procedimentos do saneamento básico, podemos citar: tratamento de 
água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, 
coleta e tratamento de resíduos orgânicos e materiais.

C3 A Região  Norte  é  constituída  de  sete  Estados:  Rondônia,  Acre,  Amazonas, 
Roraima, Pará, Amapá e Tocantins) e abrange 7% da população brasileira.
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C4  As dificuldades para a integração da área. 

C5 Necessidade  de investimentos  para  modernização  e  ampliação  da oferta  de 
serviços de infra-estrutura.

C6

Os governos federal, estaduais e municipais devem ver o saneamento básico 
como um importante aliado da saúde, pois os investimentos em saneamento 
podem refletir diretamente na prevenção de doenças e na qualidade de vida das 
pessoas. 

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. Estrutura de água e esgoto

C8
Conservação e o manejo dos recursos hídricos na Região através da criação de 
ferramentas  de  gestão  integral  e  responsável  dos  serviços  de  água  e 
saneamento.

C9

As  redes  de  esgotos  precárias  ou  inexistentes.  A  grande  maioria  da 
população  ainda  se  utiliza  das  obsoletas  fossas  sépticas.  Somente  uma 
pequena parcela  da  população é  beneficiada pela  coleta  e  o  tratamento  de 
esgoto simultaneamente.

C10 O esgotamento sanitário é ainda mais crítico uma vez que menos de 10% do 
total de esgotos produzido recebem tratamento.

C11

Sistema  de  captação  e  tratamento  de  água  deficiente  e  escasso.  Grande 
parcela do abastecimento de água é realizada através da utilização de poços, 
cacimbas,  rios  e lagos,  sendo o  tratamento  da água restrito  a  uma parcela 
mínima  da  população  rural,  ampliando  desta  forma,  a  possibilidade  de 
contaminação e disseminação de várias doenças.

C12
O saneamento básico na região Norte ainda deixa a desejar se comparado às 
outras regiões do país. "Enquanto a média do Brasil é de 83%, em Rondônia, 
são somente 38% de municípios com água encanada."

C13 Na região Norte, os domicílios particulares que apresentam abastecimento de 
água inadequado somam 59% do total.

C14
Despejo de resíduos líquidos provenientes de atividades domésticas, industriais, 
comerciais,  agrícolas  e  outras,  bem  como  de  sistemas  de  tratamento  e 
disposição de resíduos, com potencial para causar poluição.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C16

Os  aspectos  relacionados  ao  saneamento  básico,  no  que  dizem  respeito  à 
estrutura  de  água  e  esgoto,  devido  à  sua  precariedade,  contribuem  para  a 
sensível  redução  da  qualidade  de  vida  da  população  da  região  Norte, 
aumentando  a  possibilidade  de  contaminação  e  de  proliferação  de  diversas 
doenças.
b. Estrutura de coleta e tratamento de lixo e limpeza  pública

C17 Quase que total inexistência de aterros sanitários.

C18
Coleta de lixo irregular e normalmente inadequada na grande maioria das áreas 
rurais,  criando  condições  favoráveis  à  proliferação  de  insetos  e  animais 
transmissores de doenças.

C19
Destinação inadequada do lixo (pela falta  de aterros sanitários adequados e 
usinas de tratamento de lixo) propiciando condições favoráveis à propagação de 
doenças por intermédio de proliferação dos vetores.

C20 O  lixo  hospitalar  tem  seu  acondicionamento  e  destinação  inadequados, 
ampliando as possibilidades de diversos tipos de contaminação.

C21 Precário nível de informação da população local.
Conclusão Parcial

C22

A situação  do  Saneamento  Básico  na  região  Norte,  no  tocante  à  coleta  e 
tratamento  de  lixo  e  à  limpeza  pública,  apresenta  grandes  deficiências, 
contribuindo para a poluição do meio ambiente e provocando a proliferação de 
insetos e roedores, vindo a favorecer a disseminação de diversas doenças e 
reduzindo a qualidade de vida da população regional.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24 A situação do saneamento básico na região Norte é bastante crítica, sendo a 
pior de todas as regiões brasileiras.

C25 A precária situação da estrutura de água e esgoto da região Norte.

C26 A estrutura de coleta e tratamento de lixo e limpeza pública deficientes.

C27 Estas deficiências trazem enormes prejuízos à qualidade de vida da população 
daquela região, propiciando a disseminação de diversas doenças.

C28 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)

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

Apresentar  os aspectos favoráveis e desfavoráveis à manutenção da hegemonia econômica, política   e mili-
tar norte-americana no atual cenário internacional.

 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.
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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 hegemonia dos Estados Unidos da América(EUA) no cenário internacional 
deve-se ao fato dos norte-americanos terem sido os grandes vencedores da 
Segunda Guerra Mundial.

C2
Atualmente,  após  11  de  setembro  de  2001,  algumas  razões  de  ordem 
econômica, política e militar sugerem a existência da crise de hegemonia dos 
EUA no cenário internacional.

C3
De  acordo  com  a  visão  do  historiador  Giovanni  Arrighi,  hegemonia  se 
configura como a capacidade de um determinado Estado exercer funções de 
liderança e domínio sobre um sistema de nações soberanas.

C4

A crise econômica, as dificuldades nas invasões do Afeganistão e Iraque, os 
atritos diplomáticos em várias partes do mudo e os obstáculos enfrentados no 
Congresso abalaram o prestígio de Washington na arena internacional. 

C5
Contudo, o tema da crise de hegemonia é polêmico pois a centralidade do 
dólar, o poderio militar inconteste e a força da indústria e cultural dos EUA 
indicam ser prematuro falar em perda de um poder hegemônico. 

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

O terrorismo praticado por grupos fundamentalistas islâmicos.  As ações 
terroristas  afetam  a  soberania  territorial  norte-americana  e  quando  é 
direcionada contra  alvos estadunidenses no exterior,  ameaça a segurança 
dos cidadãos dos EUA.

C8

A emergência de fóruns como o grupo dos BRICS (Bras il, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) e do IBAS (Índia, Brasil e Á frica do Sul),   sugerem 
uma nova distribuição internacional do poder econômico e político, diminuindo 
a influência dos EUA no cenário internacional.

C9
O crescimento econômico da União Europeia (UE).  O aumento de países 
na UE aumenta o PIB (produto interno bruto) do bloco e rivaliza com o poder 
econômico dos Estados Unidos no cenário internacional.

C10
Capacidade  de  projetar  poder  (hard  power) mundialmente.  Os  EUA 
mantêm  incomparável  poderio  militar,  que  ganhou  peso  relativo  desde  a 
extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1991. 

C11
A crise nas grandes empresas do setor automobilísti co e fabril dos EUA. 
O aumento  do  desemprego,  fruto  da  crise  no  setor  produtivo,  afetando a 
sociedade e o desempenho econômico do país.

C12 A crise no setor bancário-finaceiro  e imobiliário,  gerando o aumento do 
endividamento  interno.

C13 O dólar segue como moeda padrão internacional, fazendo dos EUA porto 
seguro para investidores com elevada aversão ao risco. 

C14
Perda relativa de influência ideológico-cultural no  cenário internacional, 
dimuindo o chamado  soft power (poder de cooptação) dos EUA perante as 
outras nações.

C15
As  ações unilaterais  dos  EUA,  desvinculando-se  dos  tratados 
internacionais, desafiando inclusive as resoluções da Assembleia Geral e do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas.
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C16

A liderança  dos Estados Unidos em segmentos como o de tecnologia, 
reforçando a distância que separam os EUA das demais nações nos campos 
da pesquisa e do desenvolvimento de novos produtos para a indústria e os 
serviços.

C17 A limitada adesão dos Estados Unidos a acordos sobr e meio ambiente, 
comprometendo a imagem internacional do país. 

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 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 avaliador 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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


