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PEP 2015 - 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Estudar os hábitos alimentares nas coletividades urbanas e rurais, da Região Nordeste do Brasil, concluindo 
sobre sua influência na formação antropométrica da população daquela região.

        
 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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os itens 
em que dividiu o texto.

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de destacar as 
ideias essenciais.

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13
Elaboração do resumo, 

reforçando as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais.
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais.

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 
incorreta.

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 A região  Nordeste  (NE)  é  constituída  dos  Estados  de  Alagoas,  Bahia,  Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

C2
Características da população da região NE: baixo poder aquisitivo da população 
em geral, alta taxa de desnutrição infantil e desconhecimento sobre alimentação 
saudável.

C3 Os alimentos regionais são mais consumidos pela população de baixa renda.

C4
Antropometria é a medição das variações nas dimensões físicas (peso e altura) de 
uma pessoa, com a finalidade de subsidiar as ações voltadas para a assistência à 
saúde.

C5 A população da região Nordeste do Brasil, de uma maneira geral, apresenta baixa 
altura e pouco peso.

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. Hábitos alimentares nas regiões urbanas:
C7 Os alimentos industrializados são mais consumidos pela população urbana.
C8  Frutas nativas da região: acerola, cajá, caju, graviola, umbu e outras.
C9 Hortaliças: jurubeba, maxixe, palma e taioba.
C10 Leguminosas: algaroba, feijão-de-corda, sorgo e feijão-verde. 
C11 Tubérculos: mandioca, batata-doce, cará e inhame.
C12 Frutos do mar e peixes: consumidos no litoral da região nordestina. 

C13 Pratos típicos: moquecas, bobós, vatapá, carne de sol, baião de dois, buchada, 
mocotó, sarapatel e outros.  

Conclusão Parcial
C14 Resumo das ideias estudadas(MSQ para a servidão “ESTUDAR”)
C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Hábitos alimentares nas regiões rurais: 
C16 Derivados de gado bovino, caprino e ovino sem inspeção sanitária.
C17 Os alimentos industrializados não são consumidos pela população rural.
C18 Baixo consumo de alimentos ricos em vitaminas.
C19 Tubérculos: consumo em grande quantidade.
C20 Reduzido o nº de refeições e muito baixo o nº de calorias por pessoa.

C21 Desnutrição  é  mais  evidente  na  infância,  com  reflexos  na  adolescência,  em 
consequência, no desenvolvimento antropométrico da população rural.

Conclusão Parcial
C22 Resumo das ideias estudadas(MSQ para a servidão “ESTUDAR”)
C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C24
Aproximadamente 50% da população vive abaixo da linha de pobreza, dificultando 
a aquisição de alimentos e impactando diretamente na antropometria  do povo 
nordestino.

C25 Aproximadamente 25% da população infantil apresenta alta taxa de desnutrição, 
em consequência, será um adulto pequeno e com baixo peso.

C26 Há  uma  relação  direta  da  alimentação  com  o  resultado  da  antropometria  da 
população nordestina.

C27
A  Região  Nordeste  apresenta  desigualdades  socioeconômicas  com  herança 
genética  e  congênita,  que  influenciam  no  desenvolvimento  antropométrico  do 
cidadão nordestino.

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



3

(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 principais temas da agenda internacional do Brasil nesse início de século XXI, destacando os atuais 
posicionamentos do governo sobre as questões internacionais.

 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

C1 A atual agenda internacional do Brasil sinaliza o caráter multilateral de sua política 
externa que objetiva aumentar a projeção brasileira no cenário exterior.
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I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C2

A  partir  do  início  de  século  XXI,  o  Brasil  combinou  a  adoção  de  modelos 
econômicos  competitivos  com  o  aumento  de  sua  participação  nos  principais 
regimes e organismos internacionais. Tal postura foi consubstanciada pelo viés da 
cooperação Sul-Sul, fazendo do país um “global trader” e um global “player”, ou 
seja,  um  Estado  que  busca  autonomia  decisória  na  expressão  política  e 
diversificação de sua agenda comercial.

C3

Entre  os  principais  temas  da  agenda  internacional  contemporânea  destacam-se 
claramente a integração regional, a governança econômica e o equacionamento da 
crise  financeira,  a  mudança  climática  e  o  estabelecimento  de  padrões 
ambientalmente sustentáveis de produção e de consumo. 

C4
A política comercial, a consolidação de um espaço econômico e político integrado 
na América do Sul, com a liderança regional do país, e as negociações multilaterais 
de comércio formam o cerne da agenda internacional do Brasil. 

C5
A seguir, serão apresentados os principais temas da agenda internacional do Brasil 
nesse início de século XXI, destacando os atuais posicionamentos do governo sobre 
as questões internacionais.

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 participação nas Cúpulas do BRICS.  Os principais objetivos brasileiros são a 
identificação de convergências e concertação em relação a  temas econômicos, 
políticos e estratégicos por intermédio da ampliação de contatos e da cooperação 
em setores específicos como energia, defesa e comércio.

C8

A entrada  do  Brasil  no  Grupo  G-20  financeiro.  O  grupo criado  em  1999  e 
formado  pelos 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia, aumenta a 
participação brasileira nas decisões sobre a política financeira internacional. Com 
isso, o governo acredita representar os chamados “países do Sul”.

C9

A  aproximação  com  a  China  como  prioridade  geopolíti ca. O  grande  desafio 
diplomático do Brasil é a China, que se tornou uma potência mundial em pouco tempo, e 
cuja  economia,  três  vezes  maior  que  a brasileira,  detém,  atualmente,  13 a 14% do 
comércio internacional. O Brasil exporta commodities e importa manufaturados.

C10

A  preocupação  em  associar o  desenvolvimento  à segu rança.  O  governo 
brasileiro defende uma “globalização solidária” em busca do desenvolvimento, sem 
alianças  exclusivas  com  grandes,  médios  ou  pequenos  Estados.  Com  isso,  o 
objetivo do Brasil é o desenvolvimento de todos os demais países, principalmente 
os da fronteira atlântica, mais especificamente países africanos  em um ambiente 
seguro e livre da atuação de potências extrarregionais.

C11

A participação em Operações de Manutenção da Paz re gidas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) . O Brasil vem participando de Operações da ONU com 
sucesso, vide os casos da MINUSTAH, desde 2004 e da liderança sobre a Força-
Tarefa Marítima (FTM) da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), 
desde  2011,  aumentando  sua  visibilidade  no  cenário  internacional  com  via  a 
obtenção de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.

C12

O fortalecimento da liderança regional do Brasil.  O Brasil busca fortalecer sua 
presença econômica no entorno estratégico, definido no Livro Branco de Defesa 
Nacional (LBDN) como a área onde o país deseja projetar sua influência no cenário 
internacional, ampliando o mercado para os produtos brasileiros.

C13

A integração energética e viária com os países da A mérica do Sul.  A Inciativa 
para  a  Integração da Infraestrutura  (IIRSA)  é um tema importante  pois viabiliza 
integração do mercado regional, atraindo os países do Pacto Andino para a esfera 
de influência econômica do Brasil

C14

A expansão  dos  interesses  econômicos  brasileiros  no  exterior.   O  Banco 
Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES)  passou  a  financiar 
obras  de  infraestrutura  em  países  sul-americanos,  caribenhos  e  africanos, 
conduzidas  por  empresas  brasileiras,  contribuindo  para  uma  maior  inserção 
brasileira no exterior. 

C15

A defesa do multilateralismo.  A pauta das exportações brasileiras é  dividida de 
forma  razoavelmente  equilibrada  entre  os  continentes,  com  destaque  para  o 
vertiginoso aumento  da parceria  com a  China.  Desta  forma,  o  Brasil  consegue 
aumentar sua participação na região do pacífico que é a área mais dinâmica da 
economia mundial.

C16

A questão ambiental.  O Brasil é signatário dos principais acordos e regimes que 
versam  sobre  o  meio  ambiente,  com  isso busca  alinhar  sua  agenda  ao 
desenvolvimento  econômico  compatível  com  o  meio  ambiente,  mantendo-o 
ecologicamente equilibrado. 
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C17
O fortalecimento Mercosul.  O Brasil busca  fortalecer o Mercosul, principalmente 
mantendo sua aproximação estratégica com a Argentina, fato fundamental para o 
desenvolvimento e a segurança de ambas as nações.

C18

A inserção do Brasil no fórum IBAS. Formado também pela Índia e pela África do 
Sul  é  um  mecanismo  de  coordenação  entre  três  países  emergentes,  três 
democracias  multiétnicas  e  multiculturais.  Assim  o  governo  do  Brasil  acredita 
contribuir para a construção de uma nova arquitetura internacional, a unir voz em 
temas globais e a aprofundar seu relacionamento mútuo em diferentes áreas.

C19 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


