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PEP – 2016 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Estudar  as medidas adotadas pelo governo brasileiro, nas expressões política e psicossocial, para
enfrentar a possibilidade de surgimento de casos de infectados pelo vírus Ebola no país, em decorrência da
recente epidemia ocorrida em países africanos. 

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.

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  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
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.

PARÂMETRO 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)



2

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1
O Brasil é o maior país da América do Sul, com uma área superior a oito milhões
quilômetros quadrados e com mais de vinte e três mil quilômetros de fronteiras,
sendo mais de quinze mil terrestres e mais de sete mil litorâneas.

C2
O vírus Ebola foi identificado pela primeira vez na década de 70, na África, sendo
sua  origem  desconhecida  e  considerados  como  prováveis  hospedeiros  os
morcegos frugívoros, da família Pteropodidae.

C3

A doença provocada pelo vírus Ebola é grave, com uma taxa de letalidade que
pode chegar aos noventa por cento, que afeta seres humanos e primatas não-
humanos (macacos, gorilas e chimpanzés),  por meio de contato direto com o
sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de animais infectados.

C4

Apesar  da Organização Mundial  de Saúde (OMS)  ter  declarado,  em 2014,  a
epidemia pelo vírus Ebola como Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional, a possibilidade de disseminação global do vírus é muito baixa, e no
Brasil  só poderá entrar por intermédio de alguma pessoa ou animal infectado,
pois no país não há circulação natural do vírus Ebola em animais silvestres. 

C5 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.  M      edidas adotadas pelo governo brasileiro na expressão política:  

C6

Nas  medidas  adotadas  pelo  governo  brasileiro,  pode  ser  ressaltada  a
manutenção  atualizada  do  Plano  de  Contingência  para  doenças/agravos  de
notificação compulsória,  com a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014,  do
Ministério  da  Saúde,  relacionando a  suspeita  de  doença por  Ebola  como de
notificação imediata. 

C7

O Brasil  conta com cinquenta e sete Centros de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde (CIEVS), com tecnologias  que permitem a identificação, o
monitoramento e a resposta coordenada às epidemias e outras emergências de
saúde em todo o território, compondo a Rede Nacional de Alerta e Resposta às
Emergências em Saúde Pública.

C8

Além da estrutura citada, o Ministério da Saúde ativou o Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COES) Ebola, com mobilização das redes de 
saúde estaduais e regionais, resultando na condução adequada dos poucos 
casos suspeitos da doença no país. 

C9

Também merecem destaque as orientações, por parte do Ministério da Saúde,
relacionadas aos Pontos de Entrada no país, com a determinação de que casos
suspeitos ou prováveis devem ser removidos o mais breve possível para alguma
unidade de referência, com exposição mínima de outras pessoas e do ambiente,
diminuindo, assim, a possibilidade de propagação do vírus Ebola.

C10

Outras  medidas  importantes  do  governo  federal  foram  a  ampliação  de
investimentos para a capacitação de profissionais de saúde e a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) para reduzir o risco da exposição, no
intuito de melhor condução dos casos suspeitos de infecção pelo vírus Ebola,
propiciando uma maior segurança no trabalho.

C11

Conforme definido pelo Ministério da Saúde, o atendimento de casos suspeitos
de Ebola leva à ativação do nível 2 de resposta do Plano de Contingência, por
considerar a ameaça importante, com mobilização de recursos locais, estaduais
e federais,  sendo escolhidos como Laboratórios de Nível  de Biossegurança 3
(NB3), os do Instituto Evandro Chagas, no Pará, e da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), no Rio de Janeiro.

C12 Outras ideias julgadas pertinentes

Conclusão Parcial

C13

O governo  federal  mantém  atualizado  o  Plano  de  Contingência  para
doenças/agravos de notificação compulsória,  utiliza os Centros de Informações
Estratégicas  de  Vigilância  em  Saúde  (CIEVS)  para  o  desencadeamento  das
ações, ativou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COES)
Ebola,  faz  a  fiscalização  nos  Pontos  de  Entrada  no  país,  decidiu  capacitar
profissionais  de saúde,  adquiriu  Equipamentos de  Proteção  Individual  (EPI)  e
ativou nível 2 de resposta nos casos suspeitos. 

b.  Medidas adotadas pelo governo brasileiro na expressão psicossocial:

C14

 A preocupação de manter a população informada, por meio da mídia, sobre a
doença  provocada  pelo  vírus  Ebola,  principalmente  dos  casos  suspeitos  no
Brasil,  manteve  uma  situação  de  serenidade  no  país,  propiciando  uma  boa
condição de tranquilidade das pessoas. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/america-do-sul-divisao-politica.htm
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

C15

 As  orientações  aos  profissionais  de  saúde  de  seguir  rigorosamente  as
precauções  de  controle,  com  o  uso  de  equipamentos  de  proteção  individual
(EPI), como aventais, luvas, máscaras e óculos de proteção ou protetores faciais,
sem reutilizar equipamentos ou roupas de proteção, a menos que tenham sido
devidamente desinfectados,  condicionaram a segurança,  deixando as equipes
preparadas para os casos suspeitos.

C16

 Também tiveram importância as explicações de que a doença pelo vírus Ebola é
propagada por exposição direta a sangue e fluidos de algum animal infectado ou
em ambientes ou objetos contaminados pelos mesmos, evitando suposições de
transmissão por algum tipo de vetor, por ar, água ou alimentos. 

 C17

 A adequação de  unidades  de  saúde  para  o  atendimento  primário  de  casos
suspeitos  é  outro  aspecto  relevante  a  ser  considerado,  pois  demonstraram a
mobilização  do  governo  no  esforço  de  evitar  problemas  com  a  população,
aumentando a credibilidade do sistema de saúde.

 C18

 A atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na fiscalização
de  pontos  de  entrada,  como  aeroportos  internacionais,  portos  marítimos  e
passagens de fronteiras, com a divulgação de dados sobre a doença causada
pelo vírus Ebola e as orientações de como proceder  em casos suspeitos,  se
mostra bastante eficiente, trazendo confiabilidade aos transeuntes.

C19

O governo federal, em suas orientações, deixa claro que, na eventualidade de
algum caso de doença pelo vírus Ebola, as pessoas com maior risco de infecção
são os profissionais de saúde, os membros da própria família ou outras pessoas
com contato próximo e as pessoas que têm contato direto com os corpos dos
mortos, alertando sobre os cuidados a serem tomados.

C20

Na China, durante a epidemia africana de 2014, houve o desenvolvimento, por
uma equipe na Academia Chinesa de Ciências Médicas Militares, de uma vacina
contra o vírus Ebola,  que foi produzida por uma companhia chinesa e aplicada
em  militares,  inclusive  brasileiros  que  cursavam  no país  asiático,  e  em
voluntários.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C22

O governo brasileiro preocupou-se em manter a população informada sobre a
evolução  da  doença  na  África  e  dos  casos  suspeitos  no  país.  Os  órgãos
governamentais  orientaram os profissionais  de  saúde e a  população sobre  o
Ebola,  havendo adequação de instalações de saúde para casos suspeitos e a
ação da  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na fiscalização de
aeroportos  internacionais,  portos  marítimos  e  passagens  de  fronteiras
tranquilizando a população.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C23
Desde sua descoberta, o vírus Ebola tem produzido, ocasionalmente, surtos em
um ou mais países africanos, sempre muito graves pela alta letalidade, mas,
autolimitados, com enfraquecimento dos surtos em alguns meses.

C24

Apesar da consequente gravidade que algum caso de doença pelo vírus Ebola
poderia ter produzido no país, as ações dos órgãos governamentais seguiram o
preconizado  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  e  tiveram  o  efeito
desejado.

C25
O desenvolvimento de uma vacina contra o vírus Ebola e sua distribuição global
poderia  diminuir  drasticamente  os  riscos  consequentes  de  uma  epidemia,
inclusive no Brasil.

C26

Por fim,  todos os casos suspeitos de infecção pelo vírus Ebola ocorridos no
Brasil foram conduzidos de maneira adequada, tendo resultados negativos nos
exames realizados  nos  Laboratórios  NB3,  do  Instituto  Evandro  Chagas  e  da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

 

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  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)
   

Caracterizar os atuais problemas do espaço urbano brasileiro,  destacando os desafios para um
desenvolvimento sustentável.

 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 Brasil possui 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 países mais urbanizados
do mundo, com cerca de 80% dos habitantes morando nas mais de 5,5
mil cidades brasileiras.

C2
Urbanização  é  o  aumento  da  proporção  da  população  que  vive  nas
cidades em relação à que vive  no campo,  e essa proporção continua
crescendo no Brasil.
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C3
O êxodo rural exacerbado, é fator primordial da urbanização do espaço
brasileiro.

C4
Atualmente,  o  mundo  vive  uma  onda  em  busca  de  um  desenvolvimento
sustentável para as cidades urbanas.

C5

Desenvolvimento  sustentável  é  um modelo  de  desenvolvimento  voltado  à
exploração racional dos recursos naturais, à preservação do meio ambiente
ou equilíbrio ecológico e ao combate às disparidades sociais entre os seres
humanos e entre as nações.

C6
A  seguir,  serão  caracterizados  os  atuais  problemas  do  espaço  urbano
brasileiro, destacando os desafios para um desenvolvimento sustentável.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SERE M CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

(80% a 90%)

Algumas ideias

C8
 Habitação: há uma carência de moradias nas cidades gerado pela grande
quantidade de habitantes.

C9

Saneamento básico (água e esgoto): a precariedade e a falta de saneamento
em diversas  cidades  brasileiras,  impede a  execução de um planejamento
voltado para o desenvolvimento sustentável.

C10
Rede viária: a  maioria das cidades brasileiras apresentam uma rede viária
extremamente caótica, prejudicando o desenvolvimento sustentável almejado
pela população em geral.

C11
Êxodo rural: nas últimas décadas o Brasil experimentou seguidos movimentos
no  sentido  campo-cidade,  inchando  as  cidades,  comprometendo  a
sustentabilidade. 

C12
Meio ambiente: a substituição da vegetação natural pelo cimento (casas e
prédios)  nas  cidades  brasileiras  agrediram  e  impedem  um  eficaz
desenvolvimento sustentável.

C13
Espaço urbano:  o avanço do espaço consumo  versus  o recuo do espaço
lazer, impacta diretamente o  homem, em consequência o  desenvolvimento
sustentável.

C14

Economia:  atualmente,  os  recursos  públicos  das  prefeituras  e  governos
estaduais destinados a atender um bom desenvolvimento sustentável, sofrem
pressões políticas contrárias à causa. O Brasil atravessa um péssimo período
na área econômica.

C15
Transporte:  as  grandes  e  médias  cidades  sofrem  com  tráfego  pesado  e
deficiência  nos  transportes  de  massa,  dificultando  ao  máximo  a  boa
sustentabilidade. 

C16
A Taxa de urbanização da população brasileira de 1960 até o ano de 2010,
passou  de 44,67  para  84,36%  da  população  residente,  impactando
consideravelmente a sustentabilidade.

C17
A disparidade  social  existente  entre  os  moradores  de  uma  cidade  gera
espaços muito tensos e com aumento da criminalidade e violência.

C18
Trabalho:  a  crise  atual na  economia  do  Brasil  gera  uma  alta  taxa  de
desemprego, reduzindo o combate as disparidades sociais.

C19
Clima:  o  clima  muito  adverso  em  algumas  cidades  brasileiras,  é  uma
agressão ao meio ambiente, comprometendo o desenvolvimento sustentável.

C20
A expectativa de vida, no Brasil, aumentou nas últimas décadas, ocasionando
um incremento demográfico nos centros urbanos e, em consequência, óbices
ao combate às desigualdades sociais.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

 
 3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUN
O (3)

(A) COERÊNCIA
A1 0 (1)
A2 10
A3 20 (2)

(B) CLAREZA
B1 0 (1)
B2 10
B3 25 (2)

(C) OBJETIVIDADE
C1 0 (1)
C2 10
C3 20 (2)
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(D) COESÃO

D1 0 (1)
D2 5
D3 10
D4 15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1 10 (4)
E2 10 (4)
E3 10 (4)
E4 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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


