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PEP - 2017 - 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

GEOGRAFIA-SAÚDE 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

OBSERVAÇÃO: ESTA É UMA DAS FORMAS DE SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO “COMPARAR”. LEIA A PUBLICAÇÃO 
“MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS POSSIBILIDADES. 
 
 Comparar a atuação das Forças Armadas e de outros órgãos governamentais no combate à malária na região 
Norte do Brasil, concluindo sobre os resultados alcançados com as medidas adotadas. 

  
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(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 
Desenvolvimento 

(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. 

Desenvolvimento 
 

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 

Comparação dos 
objetos obedecendo 

aos mesmos 
referenciais (fatores 

de comparação). 

Totalmente. 

 
Empregou mais da metade dos referenciais corretamente. 

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.

Não empregou os referenciais corretamente. 

 
M11 

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. 

 
M12 

Comparação 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 

Conclusão 
(20% a 30%) 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

M14 
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. 
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

 
M16 

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. 
M17 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 
(10% a 15%) 

Algumas ideias 

C1 
Malária: doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero 
Plasmodium, transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles, 
sendo que no Brasil as três espécies associadas à malária em seres humanos 
são P. vivax, P. falciparum e P. malariae. 

 

C2 

A área endêmica da malária no Brasil compreende a região amazônica, 
responsável por 99% dos casos autóctones, incluindo Acre, Amapá, 
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 
sendo que o país tem cerca de 42% dos casos da doença registrados nas 
Américas. 

 

C3 
As Forças Armadas brasileiras, compostas pela Marinha do Brasil (MB), 
Exército Brasileiro (EB) e Força Aérea Brasileira (FAB), têm papel de grande 
importância na assistência à saúde em diversas áreas da região Norte do 
Brasil. 

 

C4 Os órgãos governamentais de saúde são responsáveis pelas medidas adotadas com a 
intenção de prevenir ou combater a malária na região Norte do país.  

 
C5 

A seguir, serão comparadas a atuação das Forças Armadas e de outros órgãos 
governamentais no combate à malária na região Norte do Brasil, concluindo 
sobre os resultados alcançados com as medidas adotadas. 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. A atuação das Forças Armadas no combate à malária na região 
Norte do Brasil.  

C7 

1) Estratégia de atuação 
Atuação com Organizações de Saúde das Forças Armadas, operações de 
assistência médica, odontológica e de orientação sanitária (ASSHOP) e 
Ações Cívico-Sociais (ACISO), junto às populações ribeirinhas e indígenas da 
Amazônia, contribuindo para o controle da malária. 

 

C8 

 2) Regulamentação 
As ações das Forças Armadas seguem regulamentos próprios e diretrizes dos 
escalões superiores para operações que levem a atenção básica de saúde às 
populações mais carentes da região Norte, contribuindo na luta contra 
doenças como a malária. 

 

C9 
3) Atividades Educacionais 
Orientação sobre medidas de proteção individual contra vetores em instruções para 
militares e durante as ASSHOP e as ACISO para a população civil. 

 

C10 

4) Atendimento de referência em Instalações de Saúde 
Principais instalações de saúde das Forças Armadas na região Norte são os 
hospitais militares do EB (Hospital Militar de Área de Manaus, Hospital de 
Guarnição de Tabatinga e Hospital de Guarnição de São Gabriel da 
Cachoeira), capacitados para atendimento de casos de malária, com os dois 
últimos em parceria com o governo do Amazonas, atendendo pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

 

C11 

 5) Dificuldade de logística 
O imenso território amazônico, com acesso, em grande parte, por transporte 
aéreo ou fluvial, exige planejamento e meios específicos para o transporte 
logístico, e as Forças Armadas dispõem de aeronaves e embarcações 
adequadas, facilitando a reposição de suprimentos para o controle da malária. 

 

C12 

 6) Carência de Profissionais de Saúde 
Efetivo militar previsto em legislação para cada Organização Militar e em 
muitos casos os profissionais de saúde militares são os únicos da localidade, 
porém nem sempre todas as vagas existentes são preenchidas. 

 

C13 

7) Dificuldade de acesso 
Distâncias quilométricas, baixa densidade demográfica e longo tempo de 
deslocamento na região Norte, influenciam nas ações das Forças Armadas e 
dificultam a operacionalização em todos as áreas. 

 

C14 

 8) Organização do Sistema de Saúde na região Norte 
Hospitais militares, Navios de Assistência Hospitalar da Marinha, equipes de 
saúde em Pelotões de Fronteira e nas Unidades Operacionais do Exército, 
missões de misericórdia e de resgate realizadas pela Aeronáutica, auxiliando 
no combate à malária. 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C15 
9) Linhas de Pesquisa 
Em Manaus, o Instituto de Biologia do Exército (IBEx) mantém um núcleo de 
pesquisas, onde são estudadas as características dos protozoários que 
provocam a malária, buscando métodos de controle.  

 

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C17 Síntese das ideias analisadas  

 
b. A atuação de outros órgãos governamentais no combate à malária na 
região Norte do Brasil.  

C18 
1) Estratégia de atuação 
A estratégia utilizada pelo governo para atuar no Brasil, inclusive na região 
Norte, é de Saúde da Família, com descentralização do SUS, passando a 
responsabilidade do controle das endemias para os estados e municípios. 

 

C19 

2) Regulamentação 
Além da legislação vigente, entre as ações de controle da malária, o 
Departamento de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Vigilância em 
Saúde, do Ministério da Saúde, criou o Manual para Profissionais de Saúde 
na Atenção Básica, buscando a melhoria de acesso aos serviços de saúde 
para toda a população e a eficiência de resolução dos casos. 

 

C20 

3) Atividades Educacionais 
Para as ações de educação em saúde e de mobilização social, foram criadas 
as figuras dos Agentes de Combate a Endemias (ACE), para as áreas 
endêmicas, e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para atuação nas 
comunidades, possibilitando a orientação sobre medidas de proteção 
individual e o acompanhamento dos pacientes em tratamento para malária. 

 

C21 

4) Atendimento de referência em Instalações de Saúde 
Na região Norte, as principais instalações de saúde são a Fundação de 
Medicina Tropical (FMT-AM), em Manaus, vinculada à Secretaria Estadual de 
Saúde (Susam) do Amazonas, e o Instituto Evandro Chagas, em Belém, 
órgão vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da 
Saúde (MS), sendo unidades referência na pesquisa, diagnóstico e 
tratamento de doenças infecciosas e tropicais, entre elas a malária. 

 

C22 

5) Dificuldade de logística 
Enormes distâncias e isolamento de centenas de comunidades da Amazônia, 
área endêmica da malária, são dificuldades e o Ministério da Saúde tem 
liberado verbas para a aquisição ou contratação de embarcações de pequeno 
porte para o transporte de equipes de saúde da família ribeirinha, além da 
utilização dos meios das Forças Armadas. 

 

C23 

6) Carência de Profissionais de Saúde 
Na região Norte estão apenas 4% dos profissionais de saúde brasileiros, 
registrados nos conselhos de classe, com uma proporção de 0,9 médico por 1 
mil habitantes, sendo comum a atuação de médicos estrangeiros, geralmente 
de países vizinhos, muitas vezes sem exame de validação do diploma 
estrangeiro para poder atuar no Brasil, que recebem treinamento específico 
para Malária pela Fundação de Medicina Tropical (FMT-AM). 

 

C24 

7) Dificuldade de acesso 
Acesso fluvial, distâncias quilométricas, baixa densidade demográfica e longo 
tempo de deslocamento na região Norte, influenciam nas diretrizes e normas 
do SUS e dificultam a operacionalização em todos os municípios do Estado, 
inclusive no controle da malária. 

 

C25 

8) Organização do Sistema de Saúde na região Norte 
O Sistema de Saúde da região Norte apresenta características de um sistema 
fragmentado, baseado principalmente na oferta de serviços, sem considerar 
as necessidades da população, sendo organizado em componentes isolados 
e desarticulados entre si, visando a atenção às condições agudas, como é o 
caso da malária. 

 

C26 

9) Linhas de Pesquisa 
A Fundação de Medicina Tropical, em Manaus, e o Instituto Evandro Chagas, 
em Belém, possuem equipes de pesquisa para estudo de causadores de 
doenças, entre eles os protozoários que provocam a malária, além de estudos 
para desenvolver vacina contra a malária. 

 

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C28 Síntese das ideias analisadas  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 
c. Comparação entre a atuação das Forças Armadas e de outros órgãos 
governamentais no combate à malária na região Norte do Brasil.  

 
C29 

1) Estratégia de atuação 
Enquanto as Forças Armadas atendem a população ribeirinha e os indígenas 
por meio de operações esporádicas da ASSHOP e ACISO, os órgãos 
governamentais se valem da estratégia do SUS, utilizando a Saúde da 
Família, com responsabilidades para os estados e os municípios. 

 

C30 
2) Regulamentação 
As Forças Armadas são regidas por regulamentos próprios que definem suas 
ações na região Norte, enquanto que os órgãos governamentais seguem 
legislação do Ministério da Saúde para cumprir suas tarefas. 

 

C31 

 3) Atividades Educacionais 
As Forças Armadas preparam seus militares e aproveitam as ASSHOP e as 
ACISO para orientação para os civis sobre medidas de proteção individual 
contra vetores e a necessidade da busca de atendimento de saúde em casos 
suspeitos de malária, enquanto que os órgãos governamentais se utilizam 
Agentes de Combate a Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) para as mesmas atividades. 

 

C32 

4) Atendimento de referência em Instalações de Saúde 
A estrutura das Forças Armadas para atendimento de saúde na região Norte é formada 
por hospitais militares, capacitados para atendimento de casos de malária, enquanto 
que a Secretaria Estadual de Saúde (SUSAM) do Amazonas se utiliza de pequenos 
hospitais regionais, encaminhando casos complicados para a Fundação de Medicina 
Tropical ou para o Instituto Evandro Chagas. 

 

C33 

5) Dificuldade de logística 
Para a logística no imenso território amazônico, as Forças Armadas dispõem 
de aeronaves e embarcações, facilitando a reposição de suprimentos, 
enquanto que os órgãos governamentais dependem da contratação de 
empresas de transporte ou até das próprias Forças Armadas. 

 

C34 

6) Carência de Profissionais de Saúde 
Mesmo com o efetivo militar estar previsto em legislação, nem sempre as 
Forças Armadas conseguem preencher todas as vagas existentes, sendo que 
os órgãos governamentais têm grande deficiência na quantidade de 
profissionais de saúde. 

 

C35 

7) Dificuldade de acesso 
As distâncias quilométricas, a baixa densidade demográfica e o longo tempo 
de deslocamento na região Norte, influenciam diretamente na dificuldade de 
acesso a vários locais, tanto para as Forças Armadas, como para os órgãos 
governamentais. 

 

C36 

8) Organização do Sistema de Saúde na região Norte 
Além dos hospitais militares, as Forças Armadas possuem equipes de saúde 
nos locais mais longínquos da Amazônia, podendo, ainda, deslocar Navios de 
Assistência Hospitalar, enquanto que o sistema de saúde governamental da 
região Norte trabalha fragmentado, oferecendo serviços visando à atenção às 
condições agudas e agudizações de condições crônicas. 

 

C37 

9) Linhas de Pesquisa 
As Forças Armadas criaram um núcleo de pesquisas na Amazônia, sob controle do 
IBEx, para estudar doenças tropicais, entre elas a malária, enquanto que o governo 
federal e o governo estadual do Amazonas mantêm unidades de referência para 
estudo de doenças e para desenvolvimento de vacina contra a malária. 

 

C38 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C39 Síntese das ideias comparadas   
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 
 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas ideias  

 
 
 
 
 

C40 
A cada ano o Brasil vem reduzindo os casos de malária, como comprovam os 
dados de 2015, quando houve redução de aproximadamente 1% no número 
de casos autóctones em comparação com 2014. 

 

C41 
Mesmo com o trabalho realizado pelos órgãos governamentais, com o auxílio 
das Forças Armadas e de Órgãos Não-Governamentais (ONG), os números 
ainda são expressivos, com mais de 130 mil casos ao ano. 

 

C42 

Em 2015, o Brasil lançou o Plano de Eliminação da Malária no Brasil, com 
ênfase na malária por Plasmodium falciparum, que faz parte da estratégia de 
atingir as metas estabelecidas pelas parcerias internacionais para o 
diagnóstico, tratamento, controle vetorial, educação em saúde e mobilização 
social. 
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Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas ideias  

 

C43 

Nos hospitais militares que atendem pelo SUS, Hospital de Guarnição de São 
Gabriel da Cachoeira, na “cabeça do cachorro”, e Hospital de Guarnição de 
Tabatinga, ambos no limite oeste do Amazonas, 90% dos atendimentos são 
de indígenas. 

 

C44 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou no início de 2017 que uma 
vacina contra malária provocada pelo Plasmodium falciparum começará a ser 
aplicada na população africana em 2018, o que é um grande avanço para o 
controle da doença. 

 

C45 
Por fim, a luta contra a malária é travada a cada ano, influenciada pelas 
cheias dos rios amazônicos, trazendo redução constante nos casos da 
doença. 

 

C46  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)  
 

 
2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
        CARACTERIZAR o comércio internacional do Brasil no atual ordenamento mundial. 

1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOSASEREMCONSIDERADOS–INTRODUÇÃO OBS 

 
Introdução 
(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 
 

Desenvolvimento 
(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. 
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Desenvolvimento 
 

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 ASPECTOSASEREMCONSIDERADOS–INTRODUÇÃO OBS 

 
 

Introdução 
(10% a 20%) 

 
Algumas ideias 

C1 O Brasil possui parceiros individuais, bilaterais e por blocos econômicos.  
C2 Hoje a economia mundial é mais complexa e diversificada  
C3 Os produtos brasileiros exportados são classificados como básicos, semimanufaturados e 

manufaturados. 
 

C4 O Brasil não é um grande exportador de tecnologia, pois há baixo investimento em 
pesquisa e tecnologia no país. 

 

C5 A seguir, será caracterizado o comércio internacional do Brasil no atual ordenamento 
mundial. 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Algumas ideias 

C7 Diversificação quanto aos parceiros comerciais  
C8 Diversificação quanto aos tipos de produtos exportados  
C9 Aumento do percentual de produtos industrializados e semifaturados  
C10 Modernização do setor industrial  
C11 Comércio realizado por mapa estratégico de mercados e oportunidades  
C12 Menor dependência em relação ao mercado norte-americano  
C13 A safra agrícola apresenta crescimento, mas não superou os industrializados em valor de 

exportação. 
 

C14 Comércio bilateral, tendo a China, os Estados Unidos da América (EUA) e a 
Argentina como principais parceiros. 

 

C15 Comércio entre Brasil e a União Europeia (EU).  
C16 Comércio entre Brasil e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).  

C17 
Comércio entre Brasil e países africanos (Nigéria, Angola e África do Sul), além dos 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) - Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP). 

 

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)  
RESULTADO DA QUESTÃO 

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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


