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 PEP/2016 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA-SAÚDE 

1ª QUESTÃO  (Valor 6,0)

Analisar  os  hábitos  alimentares  atuais  da  população  das  regiões  Sudeste  e  Sul  do  Brasil, 
concluindo sobre as consequências para a saúde pública. 

   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.

  

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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   2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

O  Brasil  é  um  país  com  mais  de  8  milhões  de  quilômetros 
quadrados,  dividido,  a  partir  de  critérios  técnicos  e  aspectos 
geográficos,  em cinco Regiões Administrativas:  Norte,  Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

C2
A Região Sudeste,  mais populosa do país e apresentando diversidade 
cultural,  inclusive nos tipos de culinária, é constituída pelos Estados de 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

C3
A Região Sul, sofrendo grande influência europeia, principalmente 
italiana e alemã, nos seus hábitos alimentares, é constituída pelos 
Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,.

C4
Os hábitos alimentares nas Regiões Sudeste e  Sul apresentam 
peculiaridades culinárias características da cultura de cada região.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Hábitos alimentares na Região Sudeste:

C6

Grande  parte  da  população  do  Estado  do  Espírito  Santo, 
considerado  um  território  litorâneo  pela  localização  e  pela  sua 
dimensão,  adota,  principalmente,  uma  culinária  baseada  em 
peixes e frutos do mar, com destaque para a moqueca capixaba, o 
prato  mais  consumido,  sendo  esta  uma  dieta  considerada 
adequada para uma vida saudável.

C7

Já no Estado de Minas Gerais, há um maior consumo de gorduras 
e carboidratos, destacando-se as comidas de fazenda, como o tutu 
de  feijão,  feito  de  carne  de  porco,   feijão,  farinha,  couve  e 
mandioca, e como os pratos com galinha caipira, sendo famosos 
também  o  pão  de  queijo  e  os  doces,  propiciando  maiores 
condições de problemas de saúde na população.

C8

Os hábitos alimentares no Estado do Rio de Janeiro são bastante 
diversificados, com certa influência da cozinha portuguesa, sendo 
que o destaque é para a feijoada, muito consumida, bem como 
ocorre com os bolinhos fritos, tendendo ao surgimento de doenças 
crônicas relacionadas à dieta não balanceada.

C9

O Estado de São Paulo  se caracteriza  por  ser  o  principal  polo 
gastronômico do Brasil, com pratos variados, com ênfase para a 
comida de fazenda no interior e para as massas na capital, sendo 
muito famosa a pizza,  além do consumo excessivo de lanches, 
levando a sérios riscos para a saúde pública.

C10 Outras ideias julgadas pertinentes

C11
Conclusão Parcial: síntese das ideias desenvolvidas, levando em 
consideração o concluindo do enunciado da questão. 

b. Hábitos alimentares na Região Sul:

C12

No Estado do Paraná, devido à sua colonização, os hábitos alimentares 
sofrem influências  da  culinária  portuguesa,  alemã,  italiana  e polonesa, 
sendo um dos pratos  típicos  o barreado,  feito  de  charque,  toucinho e 
temperos, além de outros pratos baseados em carne bovina, tendendo ao 
aumento de doenças crônicas.

C13

O  Estado  de  Santa  Catarina  também  sofre  influências  das  culinárias 
alemã, italiana e polonesa, onde os pratos típicos são o marreco recheado 
e a costela de porco, além dos frutos do mar na região litorânea, sendo 
que os alimentos ricos em gordura saturada e carboidratos aumentam a 
tendência de aumento de doenças crônicas.
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C14

Já a cultura do Estado do Rio Grande do Sul sofre influência da 
colonização europeia e dos países vizinhos, Argentina e Uruguai, 
com grande destaque para o prato mais tradicional, o churrasco, 
com o arroz carreteiro e o feijão campeiro também sendo muito 
consumidos, caracterizando dietas que facilitam o surgimento de 
problemas de saúde pública.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes

C16 Conclusão Parcial: a cargo do aluno.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão
(20% a 30%)

Algumas ideias

C17

Hábitos  alimentares  com  grande  ingestão  de  alimentos  com 
gorduras  saturadas,  como  carnes  gordas  (principalmente 
vermelha), carne branca com pele, queijos amarelos, leite integral, 
camarão,  bacon,  ovos,  além  de  frituras,  podem  ser 
desencadeantes de algumas doenças crônicas que sobrecarregam 
a assistência do sistema de saúde pública.

C18

Um  dos  principais  óbices  ocasionados  por  dietas  ricas  em 
gorduras saturadas e carboidratos é o aumento da incidência de 
casos de excesso de peso e,  posteriormente,  de obesidade na 
população destas regiões, responsável por diversas adversidades 
para a saúde pública.

C19

Grandes problemas  para  a  saúde pública  são  ocasionados  por 
doenças  como  diabetes,   hipertensão  arterial  sistêmica  e 
depressão,  e  por  transtornos  como  trombose  venosa, 
arteriosclerose  coronariana,  apneia  do  sono  e  problemas 
articulares  (joelhos  e  coluna  lombar),  todos,  geralmente, 
relacionados  com  hábitos  alimentares  inadequados  e  com  o 
aumento de peso.

C20

Em uma  população  com  altos  índices  de  alterações  de  saúde 
relacionadas  aos  hábitos  alimentares,  a  rede  hospitalar  e  de 
postos  médicos  existente  fica  sobrecarregada,  sendo  que,  em 
consequência,  poderá  haver  déficit  de  profissionais  de  saúde 
devido  à  demanda  e  elevados  gastos  públicos  para  tentar 
amenizar a situação.

C21

Para  as  pessoas  que  aderem  a  uma  alimentação  saudável, 
priorizando o consumo de frutas, verduras, legumes e peixes, a 
tendência é que tenham boa saúde, aliviando o sistema de saúde 
pública.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes

MÉTODO – 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)

Considerando as atuais Política Nacional de Defesa (PND) e a Política Externa Brasileira (PEB), apre-
sentar os projetos da indústria de defesa, destacando as relações de cooperação com os países parceiros.

 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)

 

 



5

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
Os  projetos  da  indústria  de  defesa  e  as  necessárias  relações  de 
cooperação com os países parceiros alinham-se com as atuais Política 
Nacional de Defesa (PND) e a Política Externa Brasileira(PEB). 

C2

A Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada em 2008, serve de 
marco  regulatório  para  a  articulação  e  reorganização  das  Forças 
Armadas,  impondo-lhes  transformação  pela  formulação  de  nova 
doutrina, identificação de novas capacidades e aquisição de materiais 
compatíveis com o combate moderno. 

C3

O Brasil é um país continental, rico em recursos naturais e humanos, que 
traz  consigo  a  necessidade  de  proteção  de  seu  povo  e  de  suas 
estruturas,  particularmente  no  momento  em  que  assume  posição 
destacada  no  cenário  internacional  com  uma  política  externa  mais 
assertiva. 

C4
O Brasil desenvolve relações de cooperação na área de segurança e defesa 
com diversos países do continente americano, da África, da Europa e da 
Ásia.

C5 Ligação com o desenvolvimento.

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 cargueiro KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB).

C8 O SABER M200 é um radar multimissão de defesa antiaérea.

C9 O SISFRON é um sistema integrado de sensoriamento.

C10 O Astros 2020  e suas etapas.

C11  A Viatura Guarani (nova família de blindados).

C12
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB)  da Marinha 
do Brasil (MB)

C13  A Defesa Cibernética.

C14
O Projeto PROTEGER, visando a proteção das Estruturas Estratégicas 
Terrestres (EETer) do País.

C15  RECOP (Recuperação da Capacidade Operacional).

C16
 Defesa Antiaérea com a defesa das estruturas estratégicas terrestres do 
País,  defendendo-as  de  possíveis  ameaças  provenientes  do  espaço 
aéreo.  

C17
O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul  (SisGAAz) da Marinha do 
Brasil (MB).

C18
Cooperação com países e áreas de interesse a exemplo do que acontece 
atualmente com a África do Sul, Índia, Federação Russa, Estados Unidos, 
França, etc.

C19
Construção do Núcleo do Poder Naval, com a aquisição e distribuição de 
material, navios e modernização das instalações da Frota Naval.

C20 O Programa Estratégico de Sistema Espaciais (PESE)

C21 O caça Gripen NG.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


