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PEP/2016 - 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar as consequências da urbanização desordenada ocorrida no Brasil nas últimas décadas, nas 
expressões  política  e  psicossocial,  relacionada  com  a  proliferação  de  doenças  endêmicas  no  território  
nacional. 

   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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Algumas 
ideias

C1

Urbanização  é  o  aumento  da  proporção  da  população  que  vive  nas 
cidades em relação à que vive no campo, sendo que desde 2008, a 
população  urbana  mundial  é  maior  que  a  rural,  e  essa  proporção 
continua crescendo.

C2

O Brasil é um país continental, com mais de 8 milhões de quilômetros 
quadrados,  dividido em 26 estados e o Distrito Federal,  que desde a 
década de 1960 passou a ser majoritariamente urbano e hoje está entre 
os  mais  urbanizados  do  mundo,  com  mais  de  80%  dos  habitantes 
morando nas mais de 5,5 mil cidades brasileiras.

C3

O rápido crescimento demográfico associado à intensa e desordenada 
urbanização, a inadequada infraestrutura urbana, os modos de vida na 
cidade,  a  debilidade  dos  serviços  e  a  falta  de  campanhas de saúde 
pública, contribuem para instalação de endemias.

C4

As endemias têm causado grandes problemas às populações ao longo 
da história, com grandes perdas sociais, principalmente naquelas menos 
favorecidas,  sendo  que  as  principais  que  desafiam  a  saúde  pública 
brasileira  hoje  são  malária,  leishmaniose,  esquistossomose,  gripe  A, 
febre  amarela,  dengue,  tracoma,  doença  de  Chagas,  hanseníase, 
tuberculose e cólera.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas 
ideias

a.  consequências  da  urbanização  desordenada  no  Brasil,  na 
expressão  política,  relacionada   com  a  proliferação  de  doenças 
endêmicas

C6

A expansão desordenada de cidades para áreas adjacentes de mata fez 
com que animais silvestres hospedeiros ou transmissores de doenças 
mudassem  seus  hábitos  e  passassem  a  buscar  alimentos  nas 
proximidades  das  residências,  propiciando  a  contaminação  da 
população urbana.

C7

O êxodo rural exacerbado, fator primordial na urbanização, tornou quase 
inevitável  que  doenças  antes  rurais,  como  doença  de  Chagas, 
leishmaniose, leptospirose, malária, entre outras, chegasse aos grandes 
centros, propagando suas transmissões.

C8

Outra consequência importante da urbanização desordenada é o déficit 
habitacional,  produzindo  construções  precárias  de  moradia,  que 
favorecem  a  infestação  por  vetores,  criando  condições  favoráveis  à 
proliferação de doenças endêmicas.

C9

A precariedade da infraestrutura de saneamento básico é outro exemplo 
do que aconteceu com a urbanização desordenada, onde o tratamento e 
o  abastecimento  d’água  são  deficientes,  a  coleta  e  a  destinação  de 
detritos sólidos e líquidos é realizada inadequadamente, e as redes de 
esgotos são insuficientes,  gerando áreas insalubres que aumentam o 
risco de proliferação de doenças.

C10

Os óbices provenientes da urbanização sem planejamento englobam a 
poluição das águas,  pois os dejetos das residências e indústrias são 
lançados sem tratamento nos córregos e rios, poluindo lençóis freáticos, 
sendo  que  no  período  chuvoso  ocorrem  inundações,  com  dispersão 
destes poluentes, facilitando a transmissão de doenças como a cólera e 
outras diarreias.
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Desenvolvimento

Algumas 
ideias

C11

A poluição atmosférica, proveniente da emissão de gases por parte de 
automóveis  e  indústrias,  também  tem  destaque  na  problemática 
apresentada,  sendo  prejudicial  à  saúde  humana  e  causando, 
principalmente, distúrbios respiratórios, favorecendo a disseminação de 
doenças como gripe A e tuberculose.

C12

A poluição atmosférica, proveniente da emissão de gases por parte de 
automóveis  e  indústrias,  também  tem  destaque  na  problemática 
apresentada,  sendo  prejudicial  à  saúde  humana  e  causando, 
principalmente, distúrbios respiratórios, favorecendo a disseminação de 
doenças endêmicas.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes

Conclusão Parcial

C14

Desta forma, conclui-se, parcialmente, que a urbanização, quando não 
planejada  adequadamente,  com  a  instalação  de  uma  infraestrutura 
básica,  pode  influenciar  diretamente  no  alastramento  de  doenças 
endêmicas antes restritas ao meio rural.

b.  consequências  da  urbanização  desordenada  no  Brasil,  na 
expressão  psicossocial,  relacionada   com  a  proliferação  de 
doenças endêmicas

C15

A  desigualdade  social  instalada  nos  processos  de  urbanização 
desordenada,  se  caracteriza  por  dificuldades  econômicas,  pobreza, 
subempregos  com trabalhadores  desqualificados e  mal  remunerados, 
alimentação  inadequada  e  desnutrição,  provocando  uma  redução  da 
resistência  orgânica  de  parcela  da  população  menos  favorecida, 
tornando-a mais suscetível à contaminação e ao contágio de doenças 
endêmicas.

C16

A desproporção  entre  o  crescimento  populacional  e  adequação  de 
estruturas de saúde, neste caso a rede hospitalar e os postos de saúde 
para  a  atenção  básica,  acarreta  na  dificuldade  de  acesso  ao 
atendimento  médico,  contribuindo  para  a  proliferação  de  doenças 
endêmicas.

C17

A  deficiência  do  ensino  público  em  áreas  carentes  compromete  a 
educação  básica  das  pessoas,  inclusive  a  educação  sanitária, 
originando  uma  sociedade  onde  nem  todos  tenham  acesso  à 
informação,   aumentando  a  possibilidade  de surgimento  de  doenças 
devido à falta de conhecimento.

C18

Fatores  ambientais,  como  o  desequilíbrio  ecológico  provocado  pela 
poluição do ar  e da água ou pela  destruição dos habitat  naturais  de 
animais  silvestres  devido  ao  avanço  de  áreas  urbanas,  também 
contribuem com o risco de proliferação de doenças endêmicas.

C19
A desinformação sobre os perigos da ocupação de áreas de risco ajuda 
a  proporcionar  a  ocupação  de  locais  que  deveriam  ser  evitados, 
facilitando a disseminação de doenças endêmicas.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes

Conclusão Parcial

C21

Conclui-se,  parcialmente,  que há a necessidade de um conhecimento 
prévio  sobre  as  condições  da  área  a  ser  ocupada  para  expandir  o 
território urbano, buscando evitar locais reconhecidamente propensos a 
proliferação de doenças endêmicas.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Algumas 
ideias

C22

Esta  análise  procurou  levantar  as  consequências  da  urbanização 
desordenada ocorrida no Brasil  nas últimas décadas, nas expressões 
política  e  psicossocial,  considerando  a  proliferação  de  doenças 
endêmicas no território nacional.

C23
Pode  ser  visto  que  a  urbanização  realizada  sem  uma  infraestrutura 
básica previamente constituída, influencia no aumento da área propensa 
a doenças endêmicas.

C24
Para construção de moradias  é necessário um estudo preliminar sobre 
as  condições  da  área  a  ser  ocupada,  no  intuito  de  evitar  locais 
propensos a proliferação de doenças endêmicas.

C25

Ações do governo na busca de melhorar as condições de urbanização, 
com infraestrutura  de  saneamento  básico,  de  saúde  e  de  educação 
devem ser sempre prioridade quando se pensa em expandir a área das 
cidades  e  também para  reverter  quadros  desfavoráveis  em áreas  já 
construídas.

C26

A prevenção é a melhor  forma de evitar a disseminação de doenças 
endêmicas e as medidas que devem ser utilizadas dependem de uma 
boa atuação dos governos e de uma população culta, capaz de discernir 
sobre as atitudes corretas a serem tomadas.

C27
Por  fim,  com  o  controle  de  doenças  endêmicas  é  possível  diminuir 
drasticamente a morbidade de pessoas,  principalmente de crianças e 
idosos, que são os mais suscetíveis.

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)
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 2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

“A  estabilidade  na  ordem  internacional  é  sempre  transitória.  O  meio  internacional  está  sempre  em 
transformação mesmo quando existem forças capazes de serem caracterizadas como hegemônicas (…)  O 
Estado continua, entretanto, sendo um ator central na ordem internacional por muitas razões, entre elas o fato 
de que o Estado continua sendo a garantia da ordem tanto no plano interno quanto no meio internacional.” 
(SATO,  Eiti.  A  Agenda  Internacional  depois  da  Guerra  Fria:  Novos  Temas  e  Novas  Percepções). 
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292000000100007&script=sci_arttext

Caracterizar os principais temas que afetam o cenário internacional contemporâneo.   
 
 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 
caracterização  das ideias 
ou  somente 
caracterização). 

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
Caracterização  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

O  cenário  internacional  contemporâneo  é  caracterizado  por  uma 
multiplicidade de agentes e interesses que têm alcance global, gerando 
uma complexa teia de relações econômicas, políticas, psicossociais e 
jurídicas. 

C2

Com o fim da Guerra Fria e o advento da nova ordem internacional, o 
mundo passa a apresentar uma multiplicidade de novos atores como 
grupos  terroristas,  grandes  empresas,  organizações  não-
governamentais, blocos econômicos, etc com capacidade de influenciar 
na agenda dos estados.

C3
Dentre os temas importantes temos as migrações, a questão ambiental, 
a  escassez  hídrica,  a  energia,  a  enorme  e  recente  expansão  do 
islamismo.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292000000100007&script=sci_arttext
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C4

O  cenário  internacional  está  cada  vez  mais  integrado  devido  ao 
desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação e ao aumento 
de todas as forma de intercâmbio entre as nações (comércio, turismo, 
investimentos e contatos culturais, etc).

C5
A seguir serão caracterizados os principais temas que afetam o cenário 
internacional contemporâneo.

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 migração internacional e os seus problemas socioeconômicos.

C8 O Narcotráfico internacional.

C9
A  crise  ambiental  (ameaças/poluição,  mudanças  de  clima, 
superpopulação).

C10 O drama dos refugiados na Europa e no mundo.

C11 O fundamentalismo islâmico no mundo contemporâneo.

C12 A Corrupção (nos governos e nos negócios).

C13 Os problemas econômicos/Impacto de globalização econômica.

C14 A pobreza (miséria, fome) no mundo contemporâneo.

C15 As guerras e conflitos no mundo (ausência de paz).

C16 A questão energética (redução do preço do petróleo, shale gas, etc)

C17 A pirataria em águas internacionais.

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)
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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 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


