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PEP/2017 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
                                                                                        

GEOGRAFIA-SAÚDE 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Estudar as causas e consequências da rabdomiólise que afetam a operacionalidade da Força Terrestre, 
concluindo sobre ações realizadas para mitigar os problemas resultantes da doença. 

 
 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. 

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 

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 
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 

Conclusão 
(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 
Rabdomiólise é uma síndrome grave que ocorre devido à lesão muscular, 
com destruição de fibras musculares e liberação de seus conteúdos na 
corrente sanguínea, sobrecarregando principalmente os rins, que não 
conseguem remover os resíduos concentrados na urina. 

 

C2 
No preparo da Força Terrestre para atuar em ações de defesa ou atividades 
subsidiárias, os militares passam por treinamentos que exigem bastante 
esforço físico repetitivo, buscando a condição ideal para cumprir a missão. 

 

C3 
Durante o emprego da Força Terrestre nas diversas missões, os militares 
devem manter o condicionamento mental e físico para que consigam 
desenvolver as atividades atinentes à profissão. 

 

C4 
Nos últimos anos no Brasil, principalmente no meio militar, em escolas de 
formação ou cursos operacionais, houve vários casos de rabdomiólise, 
ocasionando baixas no efetivo por óbito. 

 

C5 
A seguir, serão estudadas as causas e consequências da rabdomiólise na 
operacionalidade da Força Terrestre, concluindo sobre as ações realizadas 
para diminuir os problemas resultantes da doença. 

 

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

                             
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Causas da rabdomiólise que afetam a operacionalidade da Força Terrestre.  

C7 

Prática regular de exercícios físicos é benéfica para a saúde, porém quando 
ocorre um desequilíbrio entre a relação estímulo-repouso muscular, como 
durante a prática excessiva de atividades extenuantes em escolas de 
formação ou cursos operacionais, existe um sério risco de rabdomiólise, 
exigindo medidas de controle da doença para manter a operacionalidade da 
tropa e de diretrizes do escalão superior do Exército Brasileiro (EB). 

 

C8 
Uma das causas de rabdomiólise são traumas, principalmente fraturas em 
extremidades inferiores, com imobilizações prolongadas, podendo provocar 
síndrome compartimental, afetando a operacionalidade militar pela diminuição 
do efetivo. 

 

C9 

A atividade física em ambientes quentes e úmidos, como ocorre com militares 
na Amazônia, provoca um aumento na perda de líquidos e sais minerais, 
como sódio e potássio, elevando o risco para rabdomiólise, que é sempre 
iniciada por uma lesão muscular, necessitando de maiores cuidados para o 
controle da doença e de orientações específicas para manter a 
operacionalidade da tropa. 

 

C10 

Longas permanências de tropas militares em exposição solar ou em 
ambientes muito quentes, podem provocar insolação ou intermação, 
caracterizando um grande risco para o desenvolvimento de rabdomiólise por 
desequilíbrio hidroeletrolítico, exigindo ações de medicina preventiva e 
curativa, inclusive com realização de pesquisas sobre o assunto. 

 

C11 

As toxinas liberadas em acidentes com animais peçonhentos, principalmente 
picadas de cobra, são fatores predisponentes para rabdomiólise, sendo 
importante a preparação para ações relacionadas à prevenção durante as 
operações militares, inclusive com as equipes de saúde utilizando soro 
antiofídico produzido pela Força para tentar manter a operacionalidade da 
tropa. 

 

C12 

O aumento no uso de suplementos alimentares por parte de militares da 
Força Terrestre, muitas vezes contendo anabolizantes, também é um fator 
predisponente para o desenvolvimento de rabdomiólise, sendo motivo de 
preocupação e de instrução de quadros nas Organizações Militares (OM) para 
evitar a diminuição da operacionalidade. 

 

C13 
Algumas pessoas têm predisposição genética para o desenvolvimento de 
rabdomiólise, principalmente por problemas metabólicos, como de lipídeos, 
que é gordura, aumentando a necessidade de avaliações periciais de saúde e 
de orientações por parte da Força. 

 

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C15 
Pode-se perceber que existem várias causas para o desenvolvimento da 
rabdomiólise no meio militar, como traumas, exercícios intensos, podendo 
estar associados com insolação ou intermação, acidentes com animais 
peçonhentos, uso de suplementos alimentares e predisposição genética. 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 b. Consequências da rabdomiólise, que afetam a operacionalidade da Força 
Terrestre.  

C16 
Os principais sintomas da rabdomiólise são as mialgia, com dores musculares 
de intensidades variáveis, afetando diretamente a operacionalidade militar 
pela incapacidade de combater. 

 

C17 

Com a lesão muscular que provoca a rabdomiólise, há extravasamento de 
células musculares, a mioglobina, na circulação sanguínea, que são 
excretadas pelos rins, caracterizado como mioglobinúria, provocando a 
modificação da coloração da urina, situação que exige tratamento adequado 
para evitar complicações e acaba interferindo na condição operacional do 
doente, afetando as atividades da Força. 

 

C18 

A grande quantidade de mioglobina na corrente sanguínea pode levar à 
Insuficiência Renal Aguda, decorrente de necrose tubular aguda, exigindo 
hospitalização em Organização Militar de Saúde (OMS) ou Organização Civil 
de Saúde (OCS) e, geralmente, hemodiálise, prejudicando a operacionalidade 
pelo efetivo reduzido e, inclusive, podendo levar ao óbito. 

 

C19 

Um grande problema decorrente da rabdomiólise é o desequilíbrio eletrolítico, 
principalmente por hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e 
hiperuricemia, que alteram o metabolismo corporal e influenciam nas 
condições de atuação dos militares afetados, caracterizando baixas à 
operacionalidade da tropa. 

 

C20 

Qualquer destruição celular de grande importância pode ser causa de 
liberação do fosfato intracelular na circulação, caracterizando a 
hiperfosfatemia, que forma o fosfato de cálcio, que se precipita nos tecidos e 
leva a uma hipocalcemia de forma secundária, promovendo a deposição de 
cristais de fosfato de cálcio em tecidos moles, fraqueza muscular, fadiga e 
arritmia cardíaca, aumentando os riscos para a saúde e afetando a 
operacionalidade do doente. 

 

C21 
Outra consequência da rabdomiólise é a hiperuricemia, que é a presença 
elevada de ácido úrico no sangue, relacionada com formação de cálculos 
renais e acúmulo de cristais de urato nas articulações, que provocam dores 
em articulações, afetando a capacidade operacional do doente. 

 

C22 

Durante a atividade física, normalmente, ocorre aumento na perfusão 
sanguínea muscular, por vasodilatação local, para atender às demandas de 
energia, o que é mediado pela liberação de potássio das células do músculo 
esquelético, sendo que na hipercalemia esta resposta fica prejudicada, 
afetando a operacionalidade da tropa pela redução do efetivo. 

 

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C24 
As consequências da rabdomiólise são as dores musculares, a mioglobinúria, 
o desequilíbrio eletrolítico e a insuficiência renal aguda, que pode levar ao 
óbito. 

 

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Algumas ideias 

C25 
O Comando do EB, preocupado com a situação, por meio de diretriz implantou um 
Programa de Prevenção e Controle da Rabdomiólise Induzida por Esforço Físico e 
pelo Calor, por meio da Portaria nº 129, de 11 de março de 2010. 

 

C26 
Seguindo a diretriz do comando do EB, a Diretoria de Saúde (DSau), do 
Departamento Geral do Pessoal (DGP), confeccionou as Normas para 
Procedimento Assistencial em Rabdomiólise no Âmbito do Exército (EB30-N-
20.001), aprovada pela Portaria nº 092-DGP, de 2 de julho de 2012. 

 

C27 
O Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército (IPCFEx), mantém 
pesquisas voltadas para a temática da doença, como, por exemplo, o projeto 
de pesquisa: rabdomiólise e plano de treinamento dos Centros de Instrução. 

 

C28 
O planejamento das atividades, incluindo instruções de orientação de 
medidas preventivas para a tropa, auxilia para evitar ocorrências adversas 
como incapacidade funcional ou até a morte por rabdomiólise. 

 

C29 O EB, por meio do Instituto de Biologia do Exército (IBEx), possui convênio 
com o Instituto Butantã para a produção de soro antiofídico.  

C30 
As OMS estão preparadas para o atendimento inicial dos pacientes com 
rabdomiólise, sendo que em casos mais graves podem ser utilizadas também 
as OCS conveniadas. 

 

C31 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)  
RESULTADO DA QUESTÃO 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 
  Apresentar os principais temas que afetam as relações internacionais no mundo contemporâneo. 
 

 1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – 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 
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. 

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 
Citação e 

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)  
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 2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas ideias 

C1 As Relações Internacionais (RI) no mundo contemporâneo são afetadas por 
grandes mudanças fruto dos processos de globalização e fragmentação.  

C2 
O sistema internacional é compreendido como o meio no qual se processam 
as relações entre os diferentes atores (Estados, firmas, empresas, 
organismos internacionais, etc.) na esfera internacional. 

 

C3 As RI se dão em linhas gerais sobre as esferas da cooperação e o do conflito 
entre os Estados e demais atores internacionais.  

C4 
Diversos problemas econômicos, ambientais, bem como guerras e questões 
populacionais afetam o sistema gerando crises tanto no Ocidente como no 
Oriente. 

 

C5 A seguir serão apresentados os principais temas que afetam as relações 
internacionais no mundo contemporâneo.  

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

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas ideias 

C7 O terrorismo internacional e sua ação na Europa, nos Estados Unidos da 
América (EUA) e no Oriente Médio.  

C8 A crise dos refugiados na Europa e Oriente Médio.  
C9 A crise energética.  

C10 A nova política externa dos EUA.  
C11 A ação do Estado Islâmico (EI) e de outros grupos terroristas.  
C12 A crise financeira de 2008 e seus impactos na atualidade;  
C13 A crise na Síria.  
C14 A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) - O Brexit.  
C15 O desemprego estrutural.  
C16 O novo imperialismo Russo na Ásia central.  
C17 O fórum formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICs).  
C18 A China como grande potência mundial.  
C19 A crise dos movimentos de esquerda a nível global.  
C20 A questão do aquecimento global.  
C21 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


