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PEP - 2016 - 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

1  a   QUESTÃO (Valor 6,0)

Estudar as possíveis consequências para a população brasileira do uso crescente de suplementos alimentares
com suas associações e de esteroides anabolizantes.  

 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)
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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  de  dimensão  continental,  com  mais  de  duzentos
milhões de habitantes, onde, segundo pesquisa de 2015, cerca de 52,5%
estão acima do peso ideal, sendo aproximadamente 56,5% dos homens e
49,1% das mulheres.

C2

Apesar  das  estimativas  da  pesquisa  realizada,  há,  atualmente,  uma
cultura  de idolatrar  o corpo perfeito e bem definido,  tendo para isso a
disponibilidade  de  vários  métodos,  entre  eles,  atividades  físicas  em
academias,  produtos  dietéticos,  lipoaspirações,  cirurgias  plásticas,
cirurgias bariátricas, utilização de cremes e cosméticos.

C3

Buscando resultados mais rápidos,  os indivíduos  também recorrem ao
uso de suplementos alimentares e anabolizantes, sem, no entanto, terem
a  preocupação  de  uma  dieta  balanceada  e  de  praticarem  atividades
físicas regularmente, que exigem  disciplina e muita paciência, longe do
imediatismo almejado.

C4

Os suplementos tem como princípio complementar a alimentação quando
esta deixa de fornecer a quantidade suficiente de nutrientes, o que pode
acontecer com gasto energético excessivo e com carências da dieta, além
de apresentarem bons resultados no ganho de massa muscular.

C5

Os esteroides anabolizantes pertencem a um grupo de drogas (hormônios
sintetizados  em  laboratórios)  que  aceleram  a  síntese  de  proteínas,
aumentam a quantidade de fibras musculares e aceleram o metabolismo
corporal.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

a.Uso crescente de suplementos alimentares e suas associações

C7

Com a facilidade de aquisição de  suplementos alimentares, deve haver cuidado
especial  com  a  autosuplementação,  que  é  a  sua  utilização  sem  orientação
profissional  e sem conhecimento sobre os seus componentes, os quais podem
conter  substâncias  que  causem  efeitos  colaterais  ao  usuário,  aumentando  o
surgimento de graves problemas de saúde, como dependência química.

C8

O  uso  de  suplementos  da  classe  dos  termogênicos,  que  geralmente
contêm hormônios com a função de induzir a redução do peso corporal,
por  meio  do  controle  da  glândula  tireoide,  afeta  o  sistema  inteligente
próprio do corpo e desequilibra a produção natural das taxas hormonais,
provocando problemas de saúde antes inexistentes. 

C9

No intuito de acelerar o processo de emagrecimento, em muitos casos,
são  utilizados,  em  associação  com  os  suplementos  alimentares,
psicoestimulantes, um grupo de drogas que aumenta a atividade motora e
reduz a necessidade de sono, podendo provocar taquicardia, hipertensão
arterial, agressividade e cefaleia.

C10

Quando o uso de suplementos alimentares estiver acompanhado de uma
alimentação inadequada, com muito carboidrato,  acumula componentes
energéticos no corpo que são revertidos em gordura corporal, tendo efeito
contrário ao desejado e gerando excesso de peso e da obesidade.

C11

Com  o  uso  desmedido  de  suplementos  alimentares,  podem  ocorrer
dependência do uso, ansiedade, arritmia, tremores, insônia, sonolência,
inchaço, devido a retenção de líquidos, aumento da produção de gases
intestinais e aparecimento de acne.

C12

Os  suplementos  préhormonais,  que  só  devem  ser  usados  mediante
prescrição médica,  estimulam a produção de hormônios,  auxiliando no
ganho acelerado de massa muscular, porém podem causar infertilidade,
disfunção hepática e renal, causando sérios riscos para a saúde. 
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

C13 Outras ideias julgadas pertinentes

Conclusão Parcial

C14 Resumo das ideias novas sobre o uso de suplementos alimentares.

b. Uso crescente de esteroides anabolizantes

C15

O uso indiscriminado e sem controle médico de esteroides anabolizantes
gera problemas graves à saúde, atingindo, geralmente, indivíduos muito
jovens,  que  buscam  nestas  substâncias  um  meio  de  atingirem  seus
objetivos rapidamente, correndo sérios riscos, inclusive de morte.

C16

O consumo do hormônio sintético testosterona por parte dos homens para
aumentar  a  massa  muscular,  provoca  também  aumento  das  mamas
(ginecomastia), impotência sexual, redução dos testículos e infertilidade,
trazendo consequências para a saúde dos usuários.

C17

As mulheres, quando utilizam o hormônio sintético testosterona, excedem
sua  quantidade  no  organismo,  ficando  com a  voz  mais  grossa,  tendo
aumento do clitóris e da quantidade de pelos, além de queda de cabelo e
desregulação da menstruação, ficando com o físico masculinizado.

C18

O uso de doses absurdamente altas de esteroides anabolizantes interfere
no equilíbrio  geral  do organismo e,  além da aceleração da síntese de
proteínas,  do  aumento  da  quantidade  de  fibras  musculares  e  da
aceleração  do  metabolismo,  provoca  a hipertrofia  de  outro  músculo,  o
coração,  desencadeando  problemas  cardíacos  e,  consequentemente,
sérios riscos para a saúde.

C19

Os esteroides  anabolizantes  ainda  interferem na produção,  pelo  corpo
humano,  das  lipoproteínas  responsáveis  por  transportar  lipídios  na
corrente  sanguínea,  aumentando  o  nível  de  lipoproteína  de  baixa
densidade (colesterol mau) e diminuindo o nível  de lipoproteína de alta
densidade  (colesterol  bom),  provocando  hipercolesterolemia  e
intensificando os riscos de infartos e anginas.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes

Conclusão Parcial

C21 Resumo das ideias novas sobre o uso de esteroides anabolizantes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão
(20% a 30%)

Algumas ideias

C22

O  consumo  desmedido  de  suplementos  alimentares,  sem  prescrição
profissional e sem uma dieta adequada, bem como quando estes estão
associados à psicoestimulantes,  ou quando há o uso de termogênicos
com  hormônios  ou  de  suplementos  pré-hormonais,  ocorrem  diversos
efeitos colaterais, levando a consequências à saúde. 

C23

Em relação aos esteroides anabolizantes, as consequências à saúde são
mais graves, pois, por influírem diretamente no funcionamento da glândula
tireoide, interferem na estrutura corporal, afetando a produção natural de
hormônios, influenciando no metabolismo e propiciando o surgimento de
problemas cardíacos.

C24

Na  busca  de  uma vida  mais  saudável,  deve  ser  dada  prioridade  para  dietas
balanceadas  e para a realização  de atividades físicas moderadas e regulares,
deixando o uso de suplementos alimentares e de esteroides anabolizantes para
casos em que há a indicação por profissionais de saúde.

C25

Existe a necessidade de conscientização da população de que recorrer ao
uso  de  suplementos  alimentares e  suas associações ou de esteroides
anabolizantes, pode  resultar  em graves  consequências  para  a  saúde,
sobrecarregando o sistema público de atendimento.

C26 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)

    

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

Caracterizar os acordos e tratados internacionais, assinados a partir da Conferência das Nações Unidas sobre
meio ambiente (ECO-92), realizada na cidade do Rio de Janeiro, até a 21ª Conferência das Partes da Convenção das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 21), ocorrida na cidade de Paris, em 2015.

 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)
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 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

As pesquisas ambientais  e os debates sobre aquecimento global,  efeito  estufa,
buraco na camada de ozônio, perda da biodiversidade e poluição transfronteiriça,
são temas de negociações internacionais na Nova Ordem Internacional e foco de
grandes pressões geopolíticas.

C2
Um dos reflexos da “explosão” acerca da tão falada consciência ecológica por parte
das sociedades tem feito  surgir  cada vez mais grupos e países que buscam a
preservação da natureza.

C3
As ideias ecológicas foram difundidas a partir da década de 70, os grupos não se
restringem apenas às questões ambientais, tratam também dos aspectos sociais e
culturais, principalmente em nível local.

C4

Contando com a opinião pública e com os meios de comunicação em massa, em
países  de  ideologias  democráticas,  muitas  vezes  as  Organizações  Não
Governamentais(ONGs) exercem pressão sobre os governos para instaurar leis e
tratados internacionais.

C5
O conjunto de tratados mais recentes tem algumas pautas de discussões devido à
pressão das ONGs e da mídia, dessa forma já são contabilizados vários tratados,
conferências e convenções.

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
Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente (ECO 92). 

C8 Resultado da ECO 92, foi assinada uma Convenção sobre as Mudanças Climáticas.

C9
Além  da  assinatura  de  acordos  sobre  mudanças  climáticas  na  ECO-92  foi  promovida
também a implantação da Declaração sobre as Florestas, que tem como principal objetivo
ressaltar a necessidade de preservação das florestas existentes no planeta. 

C10
Ainda na ECO-92, foi assinada a Convenção sobre a Diversidade Biológica que
estabelece  uma  ligação  entre  preservação  e  produção  econômica  a  partir  da
extração de elementos naturais, como matéria-prima para as indústrias.

C11

Ficou definida na ECO-92, a partir do consentimento de 191 países, a redução do
índice  da  população  sem  acesso  à  água  potável,  além  disso,  os  países
desenvolvidos  deveriam  destinar  0,7%  do  Produto  Interno  Bruto(PIB)  para  as
nações pobres que se comprometeram a preservar a natureza e a biodiversidade
como um todo.

C12
A Agenda 21 estabelecida pelos países participantes da ECO-92, centralizou-se na
ideia do desenvolvimento sustentável e de implantação de medidas sociais.

C13
Posteriormente no Protocolo de Kyoto, em 1997, foram realizadas várias alterações
em relação às metas propostas na ECO-92.

 C14
 No Protocolo de Kyoto ficou definido que o conjunto dos países mais 
industrializados deveriam diminuir a emissão de gases de dióxido de carbono.

 C15

 Ainda em Kyoto, com um objetivo básico de reduzir a emissão de gases, e 
automaticamente diminuir o efeito estufa, na conferência ficou definido que os 
países de maior industrialização estariam obrigados a subtrair o volume de gases, 
no mínimo 5% se comparados com a década de 90, entre os anos de 2008 e 2012.

  C16
 Os Estados Unidos da América(EUA), que ocupam o lugar de maior emissor, com 
quase 24% do total mundial se recusaram a assinar o Protocolo de Kyito.

 C17
 Em 2001, foi realizada a Convenção de Estocolmo, que tinha como objetivo a 
proibição da produção e do uso de 11 compostos químicos classificados como 
poluentes orgânicos persistentes (POPs). Entrou em vigor em 2004.

 C18

Em  2002,  em  Johannesburgo,  no  Rio+10  foram  assinados  e  aprovados  a
Declaração Política da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que tem
como principal objetivo pedir anistia das dívidas adquiridas pelos países pobres,
pois impossibilita-os de implantação efetiva de um desenvolvimento sustentável. 

C19
O  Brasil  possui  desde  2008  um Plano  Nacional  de  Mudanças  Climáticas,  que
estabelece a meta de que chegaríamos em 2015 com um desmatamento líquido
zero em todas regiões do país.

C20 A 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (COP21) foi realizada em dezembro de 2015, na cidade de
Paris.
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C21
Na COP21, o Brasil apresentou a meta de diminuir as emissões de gases de efeito
estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo 2005 como ano-base.

C22

A contribuição brasileira levada à COP21, chamada Contribuição Nacionalmente
Determinada Pretendida (INDC, sigla em inglês), contém ainda ações como o fim
do  desmatamento  ilegal  na  Amazônia,  a  restauração  e  reflorestamento  de  12
milhões  de  hectares,  a  recuperação  de  15  milhões  de  hectares  de  pastagens
degradadas  e  o  alcance  de  45%  na  participação  de  energias  renováveis  na
composição da matriz energética.

C23

As contribuições do Brasil e dos países na convenção das Nações Unidas para a
COP21 tiveram o objetivo de limitar o aumento da temperatura média da Terra a 2
graus  Celsius  (ºC)  até  2100,  em  relação  aos  níveis  pré-Revolução  Industrial.
Ultrapassar esse limite provocaria mudanças climáticas severas.

C24 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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES


