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PEP/2017 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
      FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar o desenvolvimento e a prevenção de casos de filariose em militares das Forças Armadas na Missão das
Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), no período de 2012 aos dias atuais,  concluindo sobre as
medidas em curso visando o seu controle e/ou sua erradicação.

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

In      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1

A MINUSTAH criada por Resolução do Conselho de Segurança da Organização das
Nações  Unidas  (ONU),em  2004,  para  restabelecer  a  segurança  e  normalidade
institucional do Haiti,  com participação das forças Armadas do Brasil  desde o seu
princípio.

C2

A filariose é uma doença crônica, associada ao clima quente e úmido e às condições
de  pobreza,  podendo  provocar  incapacidade,  causada  pelo  verme  nematoide
Wuchereria bancrofti e transmitida pelo mosquito  Culex quiquefasciatus, conhecido
como pernilongo, muriçoca ou carapanã, infectado com larvas do parasita.

C3
Existem mais de 100 milhões de pessoas infectadas pelo parasita no mundo, sendo
que nas Américas, os focos de transmissão, atualmente, encontram-se no Haiti, país
mais prevalente, República Dominicana, Guiana e Brasil.

C4

A seguir,  serão  analisados  o desenvolvimento e a prevenção de casos de filariose em
militares das Forças Armadas na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti
(MINUSTAH), no período de 2012 aos dias atuais, concluindo sobre as medidas em curso
visando o seu controle e/ou sua erradicação.

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%)

Ide ias

a. O desenvolvimento de casos de filariose em militares das Forças Armadas
na Missão de Paz, em território haitiano, no período de 2012 aos dias atuais.

C6
O  Haiti,  país  mais  prevalente  das  Américas  em  Filariose,  pela  alta  temperatura
ambiente e pela elevada umidade relativa do ar, aumenta risco de infecção, exigindo
maiores cuidados.

C7
Permanência dos militares brasileiros da Missão de Paz no Haiti por longo tempo,
geralmente seis meses, em área endêmica, favorecendo a transmissão da doença.

C8
Primeiros  casos  de  militares  das  Forças  Armadas  do  Brasil  desmobilizados  da
MINUSTAH com Filariose a partir de 2012.

C9
Ser humano como única fonte de infecção, pois não existem animais reservatórios do
verme nematoide, aumentando os riscos de infecção.

C10
Na  missão  no  Haiti,  os  militares  fazem  patrulhas,  com  deslocamentos  fora  das
viaturas, permanecendo em locais de extrema pobreza, com acúmulo de lixo, onde os
mosquitos se procriam, facilitando a contaminação.

C11
As Forças  Armadas brasileiras  desmobilizam dois  contingentes  por  ano e,  desde
2012,  houve  casos  de  infectados  pela  Wuchereria  bancrofti em quase  todos  os
contingentes, mostrando a importância do controle da doença.

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C13 Síntese das ideias analisadas.
C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

b.  A prevenção de casos de filariose em militares das Forças Armadas na
Missão de Paz, em território haitiano, no período de 2012 aos dias atuais.

C15

Assim como as outras Forças Singulares,  o Exército Brasileiro (EB),  por meio da
Diretriz  do  Comando  de  Operações  Terrestres  (COTer)  para  Apoio  ao  Rodízio  e
Desmobilização de tropa em Missão de Paz no Haiti, tem orientado a realização de
instrução sobre Filariose, facilitando sua prevenção.

C16
A  Diretriz  Médico Sanitária da Diretoria de Saúde do Exército para a MINUSTAH
orienta sobre contenção de vetores de doenças, entre elas a Filariose, destacando a
importância do uso de medidas preventivas, inclusive sobre métodos diagnósticos.

C17

Educação  sanitária  sobre  técnicas  de  higiene,  uso  de  mosquiteiros  e  repelentes,
utilização do fardamento com mangas baixadas, medidas orientadas pelo Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), intensificaram
o controle da Filariose.

C18
O  uso  de  espargimento  de  inseticidas  nas  bases  de  acantonamento,  buscando
diminuir  os riscos de infecção de Filariose entre os militares das Forças Armadas
brasileiras na MINUSTAH. 

C19
Conhecimento dos horários preferidos pelo mosquito para atacar suas vítimas, que
devem ser evitados em áreas endêmicas, dificultando a infecção pela  Wuchereria
bancrofti.

C20
Capacitação  dos  profissionais  de  saúde  sobre  a  doença,  áreas  de  risco  e
necessidade de orientação dos militares, aumentando a prevenção.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C22 Síntese das ideias analisadas
C23  Outras ideias julgadas pertinentes.

http://www.minustah.org/
http://www.un.org/en/sc/
http://www.un.org/en/sc/
http://www.un.org/en/sc/
http://www.un.org/en/sc/
http://www.un.org/en/sc/
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C24
Estudo epidemiológico, com trabalho de retestagem de filariose em todos os militares
que pertenceram a contingentes da MINUSTAH no período de 2004 a 2011.

C25 Uso de dietilcarbamazina para tratamento de casos diagnosticados como filariose. 

C26
Contato com laboratório de referência nacional para filariose, o Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães, unidade da FIOCRUZ, localizado em Recife, que orientaram sobre
as condutas a serem seguidas.

C27

A  Diretriz  Médico  Sanitária  da  Diretoria  de  Saúde  do  Exército  para  Minustah
preconiza realização de teste de gota espessa para pesquisa de microfilárias e a
realização de teste imunológico, em três fases, no retorno, 06(seis) meses depois e
após 01(um) ano do retorno, para a averiguação de casos positivos.

C28
Por fim, com a preocupação com a doença e as medidas preventivas adotadas, o
controle de casos positivos ficou mais rigoroso.

C29  Outras ideias julgadas pertinentes.

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Justificar a importância da Ucrânia para o equilíbrio de poder entre o continente europeu e a Rússia.

 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.
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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 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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

   Algumas
ideias

C1

A Ucrânia é um país da Europa Oriental. Faz fronteira com a Federação Russa
a leste e nordeste; Bielorrússia a noroeste; Polônia, Eslováquia e Hungria a
oeste; Romênia e Moldávia a sudoeste; e Mar Negro e Mar de Azov ao sul e
sudeste, 

C2

República de mais de 44(quarenta e quatro) milhões de habitantes. Economia
fragilizada,  enorme  potencial,  território  de  mais  de  600.000  quilômetros
quadrados e alvo de uma queda de braço  entre  a  União  Europeia  (UE)  e
Rússia. 

C3
Europeus tem interesse em expandir suas fronteiras para o leste e isolar a
Rússia.

C4
A Rússia pretende aumentar sua área de influência e aproximar-se da UE para
confrontá-la.

C5
A Ucrânia é considerada o “celeiro da Europa” devido à fertilidade de suas
terras. Em 2011, o país era o terceiro maior exportador de grãos do mundo,
com uma safra muito acima da média.

C6
A Ucrânia tem um setor de manufatura bem desenvolvido, especialmente na
área de aeronáutica e de equipamentos industriais. 

C7
A seguir,  será justificada  a importância da Ucrânia para o equilíbrio de poder
entre o continente europeu e a Rússia.

C8 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

C8 Importância de uma saída estratégica para a Rússia no Mar Negro.
C9 Grande parte da Marinha Russa está fundeada no Porto de Sebastopol, na Crimeia.

C10 A Ucrânia é grande produtora de grãos e vinhos e de produtos alimentícios.

C11
A Ucrânia é a base de identidade da Rússia. Crimeia pertencia à Rússia até
1854.Grande quantidade de russófilos.

C12
Para  a  UE,  a  Ucrânia  é  porta  de  entrada  do  Oriente  para  expandir  seu
mercado consumidor de produtos e serviços.

C13 Interesse da UE no minério de ferro e produção de aço da Ucrânia.

C14
Interesse  da  Rússia  que  a  Ucrânia  e  outros  países  criem  uma  “zona  de
separação” entre ela e a Europa, em particular as nações que fizeram parte do
bloco oriental. 

C15
Gasodutos  da  Gazprom  e  o  monopólio  da  Rússia  na  área  de  trânsito  da
energia primária das zonas do Mar Cáspio e da Ásia Central 

C16
Questões históricas, culturais e econômicas ligam a Ucrânia à Rússia, mas a
população que tem protestado nas ruas vê motivos mais fortes para se inclinar
para o lado europeu. 

C17
Em  2008,  a  UE  negociou  durante  anos  uma  aproximação  com  seis  ex-
repúblicas soviéticas – Ucrânia,  Geórgia, Moldávia,  Bielo-Rússia,  Armênia e
Azerbaidjão(Acordo chamado de Parceria Oriental). 
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C18

O acordo Parceria Oriental propõe vantagens econômicas e comerciais para
os países do leste, que abririam seu mercado consumidor para os produtos e
serviços da UE. Os europeus, por sua vez, também teriam acesso a setores
estratégicos da economia ucraniana, como tecnologia bélica e aeroespacial de
ponta, extração de minério de ferro e produção de aço (o principal produto de
exportação de Kiev). 

C19

Em contrapartida, a UE oferece apoio técnico para a consolidação de "valores
comuns como a democracia, o Estado de Direito e o respeito pelos direitos
humanos,  assim  como  os  princípios  da  economia  de  mercado,  o
desenvolvimento sustentável e a boa governança”.

C20
Ucrânia,  o  país  é  ainda  um  dos  clientes  mais  importantes  de  Moscou  e
também abriga instalações militares e mísseis do espólio soviético. 

C21
Depois  da  independência,  em 1991,  a  Ucrânia  tornou-se  automaticamente
dependente  das  importações  de  matéria-prima  provenientes  da  Rússia,
sobretudo gás natural e petróleo. 

C22
A Rússia ainda ameaça a Ucrânia com a possibilidade de subir os preços das
commodities e, em caso extremo, simplesmente cortar o fornecimento de gás –
fato que já ocorreu em de 2009, em pleno inverno. 

C23 A  União  Eurasiana,  projeto  geopolítico  ousado  da  Rússia,  com  históricas
tendências imperialistas para competir com a UE. 

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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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O      R  I      E      N      T  A  Ç      Õ      ES       G      E      R      A  I      S

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, de
maneira a orientar o estudo do aluno 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 do aluno para
que realize uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador.
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. 
A EXPRESSÃO  ESCRITA,  para  cada  uma  das  questões,  deverá  ser  corrigida  conforme  o  modelo

constante no item 3 acima. Para melhor preparação, 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 encarada de
forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido  formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


