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PEP – 2018 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Estudar a atual distribuição geográfica da população brasileira na região Nordeste do país, nas expressões
política e psicossocial, concluindo sobre ações estratégicas governamentais necessárias para a melhoria do estado
sanitário dessa região.

 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

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

Algumas ideias

C1 Conceito de distribuição geográfica da população e seu uso.

C2 Distribuição geográfica do Brasil. 

C3
Caracterização da região Nordeste, sua distribuição geográfica, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

C4 Distribuição geográfica e estratégias governamentais.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

C6 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%)

Algumas ideias

a. Distribuição geográfica da população brasileira na região Nordeste, 
na expressão política.  

C7

Políticas  regionais  de  desenvolvimento  implantadas  pelo  Estado  a  partir  da
década de 60 – tentativa de diminuir as desigualdades sociais entre essa região
e o chamado Centro Sul,  estimulou a transferência de determinados setores
produtivos  para  o  Nordeste.  Entretanto,  a  industrialização  acelerou  a
concentração  e  a  centralização  dos  capitais  e  da  propriedade  fundiária,
agravando os problemas sociais no Nordeste do país.

C8

Sudene  (criada  em  1959)  –  coordenar  e  promover  através  de  fundos  e
incentivos fiscais o desenvolvimento do Nordeste. Elevou inicialmente o número
de indústrias instaladas mas o número de empregos criados foi insuficiente para
resolver  os  problemas estruturais  nordestinos,  os  padrões  de  miséria  foram
mantidos, as migrações para o resto do país não cessaram, a concentração da
renda piorou, aumentando os problemas relacionados à fome, à pobreza, à falta
de saneamento básico, com aumento da taxa de mortalidade infantil na região,
sobrecarregando setores como a saúde, demandando ações governamentais
focadas na atenção básica à saúde.

C9

Na  década  de  70,  programas  para  o  aproveitamento  das  potencialidades
naturais da região nordestina também foram implantados pelo Estado: Proterra,
Polonordeste,  Provale, Pró-Álcool,  Projeto Sertanejo – objetivo teórico de
reduzir as desigualdades regionais, integrando o Nordeste à economia nacional,
para, assim, eliminar os conflitos sociais.

C10

O  Proterra precedeu  o  Polonordeste  e  pretendia  resolver  o  problema  do
excedente  de  mão  de  obra  no  Nordeste,  agudizado  pelo  processo  de
industrialização  nordestina,  com  a  transferência  para  a  Amazônia  e  a
redistribuição de terras no Nordeste.  Foi  marcado pelo fracasso, devido aos
desvios  do  componente  crédito  rural,  os  quais  estimularam  a  especulação
imobiliária urbana, não favorecendo a fixação do trabalhador rural no campo.

C11

O  Polonordeste—Ideia  central  de  criar  polos  rurais  de  desenvolvimento
espalhados  estrategicamente  pelo  território  nordestino,  para  frear  o  fluxo
migratório e aumentar a produção de alimentos pela modernização agrícola.
Pretendia  promover  o  desenvolvimento  e  a  modernização  das  atividades
agropecuárias  de  áreas  prioritárias,  transformando  progressivamente  a
agropecuária  tradicional  do  Nordeste  em  moderna  economia  de  mercado.
Todavia, o avanço do capitalismo no campo aprofundou o caráter de mercadoria
da terra, o trabalhador rural foi expulso do campo, a agricultura de produtos
alimentares  foi  substituída,  em  larga  proporção,  pela  moderna  agricultura
comercial de exportação.

C12

Refletindo  o  caráter  conflitante  da  sociedade  e  do  Estado  e  o  caráter
concentrador do modo de produção capitalista de produção, o  Polonordeste,
mesmo  mostrando  explicitamente  valorizar  os  pequenos  produtores,
possibilitou,  através  da  construção  de  infraestrutura,  que  os  grandes
proprietários  fossem  os  reais  beneficiários  do  Programa,  aumentando  as
desigualdades sociais na área rural, promovendo a migração para os centros
urbanos que passaram a crescer de forma desordenada, aumentando o número
de  favelas,  com  deficiências  em  saneamento  básico,  educação,  saúde,
demandando  ações  governamentais  para  melhoria  do  estado  sanitário  da
região.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C13

O  Pró-Álcool surgiu com a crise mundial do petróleo, associado a queda do
preço  do  açúcar  no  mercado  internacional  e  a  pressão  dos  usineiros  do
complexo canavieiro do interior paulista e do Nordeste, durante na década de
70,  visando  intensificar  a  produção  de  álcool  combustível  (etanol)  em
substituição a gasolina, sendo oferecido vários incentivos fiscais e empréstimos
bancários com juros abaixo da taxa de mercado para os produtores de cana-de-
açúcar e para as indústrias automobilísticas. O programa promoveu problemas
como elevação da dívida pública em consequência dos benefícios concedidos,
aumento dos latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, elevação dos preços
de  alguns  gêneros  alimentícios,  intensificação  do êxodo  rural,  piora  das
condições de trabalho no setor,  urbanização acelerada sem boas condições
sanitárias para a população rural e urbana.

C14

Na década de 80, durante a Nova República, surge o Projeto Nordeste, que abrigava
seis programas e pretendia diminuir as disparidades regionais e sociais no Brasil, tendo
como objetivo  beneficiar  o  pequeno produtor  rural  nordestino,  pela  elevação de sua
qualidade de vida. Suas principais inovações foram: a) definição de um projeto geral
centrado na erradicação da pobre/a absoluta na região; b) uma inversão na ordem das
linhas de intervenção modernizadora, isto é, a política agrária (restruturação fundiária)
antecedendo  as  políticas  agrícolas;  c)  abrangência  em  todo  Nordeste  rural  destas
intervenções estatais e não só os polos de desenvolvimento selecionados a partir de
critérios  econômicos  (como  foi  o  Polonordeste);  d)  que  o  público  meta  da  ação
modernizadora  conservadora  do  programa seria  essencialmente  o  pequeno produtor
rural;  e)  estimular  a  participação,  mobilização  e  organização  dos  beneficiários  e  as
formas de propriedade alternativa: comunitária ou empresas multifamiliares. 

C15

O Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP) foi o mais importante do
Projeto  Nordeste,  seu  componente  fundiário  considerava  que  o  grande
problema para  o  pequeno produtor  era  a  concentração  fundiária  e  por  isso
visava à regularização e titulação fundiária, bem como a redistribuição de terra.
Entretanto, este programa deu acesso à terra a menos de 1% da população que
realmente necessitava, favoreceu o médio e grande proprietário, favoreceu a
grilagem de terras e ampliou a violência no campo. 

C16

Incentivos  fiscais  e  investimentos  estatais  diretos,  criaram outras  formas  de
integração  desse  espaço  regional,  consolidando a  iniciativa  privada  na  sub-
região  da  Zona da  Mata  para  o  estabelecimento  da  indústria  de  bens
intermediários,  como  o  setor  químico,  petroquímico  e  indústrias  de  bens
tradicionais de produtos têxteis e alimentícios, gerando áreas de atração para a
população e o crescimento desordenado das áreas urbanas dessa sub-região.

C17

Pelo menos 40% da população nordestina se encontra atualmente na sub-região da
Zona da  Mata, tendo em vista ser a mais desenvolvida política e economicamente. É
nela  que  estão  as  principais  cidades,  além  das  empresas  dos  setores  primários,
secundários  e  terciários  que  impulsionam a  economia.  Disso  decorre  o  crescimento
desordenado da área urbana, gerando o aumento do número de casos de afecções
infectocontagiosas  relacionadas  à  falta  de  saneamento  básico  e  sobrecarga  dos
sistemas  de  saúde  locais,  com consequente  necessidade  de  ações  governamentais
focando na atenção básica à saúde, com a construção de Unidades Básicas de Saúde e
de  Pronto  Atendimento,  formação  de  equipes  de  Saúde  da  Família  e  ações  de
saneamento básico.

C18

Na  esperança  de  encontrar  melhores  condições  de  vida  nas  áreas  urbanas,  como
assistência  médico-hospitalar,  educação  e  melhoria  de  renda,  muitos  sertanejos  são
atraídos  e  migram internamente,  indo  para  as  grandes  cidades  nordestinas,  como
Salvador,  Fortaleza,  Recife  e Natal.  Como não possuem recursos,  buscam moradias
fixas em bairros desprovidos de infraestrutura e marginalizados, tornando mais grave os
problemas sociais e urbanos, tornando-se necessárias políticas públicas para a melhoria
do estado sanitário dessas cidades.

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C20

As políticas de desenvolvimento aplicadas no Nordeste desde o século passado não
foram  capazes  de  dirimir  as  desigualdades  regionais  e  sociais,  promovendo  a
concentração da população nordestina na sub-região da Zona da Mata, uma vez que
contribuiu para uma maior concentração da renda e da propriedade em mãos privadas,
não foi capaz melhorar a qualidade de vida do trabalhador rural,  de impedir o êxodo
rural,  o  crescimento  populacional  desordenado  e  a  urbanização  acelerada  e
desordenada  da  população  nas  periferias  das  grandes  cidades  do  Nordeste,
aumentando a dependência de novas políticas e ações governamentais na coletividade
rural e urbana para a melhoria dos serviços sociais essenciais como saúde, educação,
transporte,  habitação e saneamento básico,  para diminuir  e controlar o aumento das
doenças infectocontagiosas e a taxa de mortalidade infantil.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

b. Distribuição geográfica da população brasileira na região Nordeste, 
na expressão psicossocial.  

C21

População: Segundo estimativa IBGE 2017, a população da Região Nordeste
do Brasil é de 57,36 milhões de habitantes e sua densidade demográfica é de
36,90 hab/km². É extremamente centralizada, a maioria de sua população vive
nos grandes centros urbanos localizados em toda faixa litorânea. O meio-norte
e  o  sertão  são  bastante  despovoados  pela  carência  de  meios  produtivos
(indústrias, comércio forte entre outros), além do principal agravante que é a
seca. Possuía, em 2010, um IDH de 0,659, o menor das cinco regiões do país. 

C22

Nacionalidade:  A miscigenação étnica e cultural das três raças (o branco, o
negro e o índio) foi o pilar para a composição da população do Nordeste. De
acordo com o estudo realizado,  a  composição do Nordeste  pode assim ser
descrita: 60,10% de herança europeia, 29,30% de herança africana e 8,90%
indígena.  A  população  nordestina  é  composta  etnicamente  por  62,5%  de
pardos; 29,2%, de brancos; 7,8% de negros e 0,5% de indígenas. 

C23
Habitação:  Cerca  de  55%  das  residências  não  possuem  saneamento
ambiental.  A maioria  dos migrantes vive  em condições de extrema pobreza,
realidade que piora quando ocorrem secas no Sertão. 

C24

Saúde: Segundo estimativas de 2013, a taxa de mortalidade infantil é a maior
do país – 19,9 óbitos a cada mil nascidos vivos e a estimativa de vida ao nascer
é  de  72,2  anos (estimativa  2013),  a  menor  do  Brasil.  A desnutrição  infantil
sofreu redução de 67% num período de 10 anos (1996 – 2006), conforme dados
divulgados pelo Ministério da Saúde. Devido a diminuição da população rural
local dada pelo êxodo rural decorre a diminuição da arrecadação de impostos,
decréscimo da produção agrícola, instalando a crise em muitos municípios. Os
investimentos em saúde decrescem, com prejuízo ao atendimento sanitário da
zona  rural,  aumentando  os  casos  de  doenças  relacionadas  a  falta  de
saneamento  básico  e  distúrbios  nutricionais,  necessitando  ações
governamentais para dirimir esse problema.

C25

Educação: No Agreste e no Sertão, devido as suas características fisiográficas,
possui  dificuldades  em  termos  de  organização  e  gestão  educacionais.
Apresentava, em 2014, uma taxa de analfabetismo de 16,9% para a faixa de 15
anos ou mais. 

C26

Migrações:  A  Região  Nordeste  sempre  foi  uma  região  de  repulsão  e  de
emigração para outras regiões. Grandes contingentes populacionais dirigiram-
se para o  Norte,  Sudeste e  para o  Sul  do país,  em busca de emprego na
construção civil e na indústria. O fenômeno da transumância, relacionado aos
deslocamentos populacionais temporários relacionados às estações do ano ou
às atividades econômicas, ocorre com o deslocamento de trabalhadores rurais
do Sertão e do Agreste para a Zona da Mata e para São Paulo, na época do
corte  da  cana-de-açúcar  onde,  muitas  vezes,  são  submetidos  a  precárias
condições de moradia, alojados em barracões sem a necessária condição de
higiene e sem instalações sanitárias satisfatórias, aumentando a incidência de
doenças  infectocontagiosas  nesses  locais,  exigindo  das  autoridades
governamentais  ações  voltadas  para  a  melhoria  do  estado  sanitário  dessa
população. O êxodo rural afeta não somente a coletividade urbana mas também
os municípios rurais. As péssimas condições dos moradores das áreas rurais,
como a  alimentação insuficiente,  superexploração da mão de obra,  poucas
oportunidades de trabalho para os jovens, secas prolongadas, baixos salários,
mecanização de algumas lavouras e, principalmente, a industrialização foram
as  causas  dessas  migrações.  Isso  tudo  reflete  nas  condições  sanitárias  da
coletividade rural, impondo ações governamentais para a melhoria da saúde da
população local.

C27

Padrão  de  vida: A baixa  renda da  maior  parte  da  população  nordestina,  a  grande
concentração da propriedade e da riqueza nas mãos de poucos, o  coronelismo e os
mandonismos locais e regionais exercidos por famílias conduzem à concentração do
poder político e econômico e consequentes êxodo rural e fluxos migratórios da região
Nordeste para outros pontos do Brasil, originados não somente do Sertão, mas também
da Zona da Mata e do Agreste Devido à falta de qualificação profissional, a maioria dos
migrantes trabalham no setor informal, assim possuem uma renda restrita. Por não obter
recursos financeiros suficientes para adquirir uma boa moradia, a única solução é ocupar
áreas  residenciais  periféricas  ou  mesmo  favelas,  lugares  desprovidos  de  todos  os
serviços  básicos  oferecidos  pelo  governo  (esgoto,  água  tratada,  pavimentação,
iluminação pública, escolas, saúde, entre outras). Esses lugares são pontos de difusão
da prostituição, crime, violência, entre muitos outros.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C28

Turismo:  as  cidades  litorâneas  possuem  uma  ótima  infraestrutura  turística
(aeroportos,  hotéis,  pousadas,  parques,  etc).  As  praias  se  destacam  pelas
belezas  naturais.  Há  também  o  turismo  histórico-cultural,  com  cidades  de
arquitetura da época colonial (Recife, Olinda, Salvador, entre outras).

C29

Cultura:  A  região  Nordeste  apresenta  uma  grande  diversidade  cultural  e
representa a união cultural de brancos (principalmente portugueses), índios e
negros africanos. É um dos complexos regionais mais ricos em manifestações
culturais.  Na culinária,  podemos destacar  pratos típicos  como,  por  exemplo,
acarajé, vatapá, sarapatel, sururu e carne de sol. No campo da música: vários
ritmos  populares  (axé,  samba,  xote,  forró,  xaxado,  samba  de  roda,  frevo  e
baião).  Na  literatura:  destaca-se  a  literatura  de  cordel.  Nas  festas  típicas
nordestinas, destacam-se o bumba-meu-boi e as micaretas.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C 31

A  Região  Nordeste,  na  expressão psicossocial,  apresenta  uma  grande
população absoluta, com laços identitários em todo o território, mas com baixa
qualidade  de  vida,  demandando  do  governo  ações  na  coletividade  rural  e
urbana para a melhoria dos serviços sociais essenciais como saúde, educação,
transporte, habitação e saneamento básico.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C32

Os fatores políticos e psicossociais que influíram no atual povoamento da região
Nordeste do Brasil, criando adensamentos e vazios populacionais, provocando
migrações,  gerando conflitos,  condicionando comportamentos,  estruturando e
reestruturando  a  sociedade  e  seu  ordenamento  político,  podem  ser
caracterizados pela evolução histórica da sociedade brasileira.

C33

Grande parte da população da região Nordeste encontra-se em grandes centros
urbanos estabelecidos nas áreas litorâneas, vivendo em lugares desprovidos de
todos os serviços básicos oferecidos pelo governo, como esgoto, água tratada,
pavimentação, iluminação pública, escolas e saúde. O sertão nordestino é uma
persistente  área  de  repulsão  responsável  por  uma  também  persistente
migração para o litoral do próprio Nordeste e para outras regiões do país, em
busca de melhores condições de vida.

C34
A permanência  de  estruturas  sociais  ultrapassadas,  representadas  pelas  oligarquias
regionais e locais, onde se incluem o coronelismo e mandonismo, constitui obstáculo
para que o Nordeste vença os problemas econômicos, sociais e políticos.

C35

A região Nordeste necessita de políticas públicas e planejamento estratégico
com o fito de diminuir  o êxodo populacional,  bem como atrair  investimentos
produtivos  gerando  empregos  no  mercado  regional,  para  incrementar  a
qualidade de vida e melhorar o estado sanitário da região, focando na Atenção
Básica a Saúde e no controle das doenças infectocontagiosas.

C36  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS

(A)  COERÊNCIA:  as  ideias  são
encadeadas  de  modo  a  respeitar a
ordenação lógica do pensamento; o autor
não se contradiz. 
 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,  ilógico
ou  contraditório  devido  à  inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há
contradições que não dificultam a compreensão, coerência
e lógica global, mas registram dificuldade de compreensão
localizada.
A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e sem
contradições,  no  qual  todas  as  ideias  apresentadas são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a
limpidez do pensamento, facilita a pronta
percepção  e  jamais  obriga o  leitor a
retornar para entender  melhor alguma
parte. 

B1:  Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro,  de fácil  entendimento do
leitor.

https://www.suapesquisa.com/pesquisa/bumba_meu_boi.htm
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(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia verbal, sem prejuízo da eficácia
da comunicação do pensamento.  O bom
texto vai  direto  ao ponto,  desenvolve-se
de  maneira  sóbria  e retilínea e evita
divagações  inúteis,  muitas  vezes
propositais  (expediente  infantil,  usado
para  aumentar  o  texto  sem lhe  conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva
ao laconismo, comprometendo a  clareza,
ou redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo,  vago e com divagações inúteis  na
(quase) totalidade do texto.

C2:  É parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,
conjunções, preposições,  tempos verbais,
pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4: Regência.

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 aquíferos existentes no mundo, e a importância estratégica desses recursos
para o desenvolvimento sustentável das nações.

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)



7

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO OBS

Introdução
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
Os países que possuem biodiversidade e grandes aquíferos são atores centrais
no cenário internacional contemporâneo.

C2
Os aquíferos estão  distribuídos desigualmente  pelo  planeta o  que torna sua
posse estratégica para as nações que os dominam.

C3
Os aquíferos são recursos fundamentais  para o desenvolvimento sustentável
das nações. Assim, a nação que conseguir administrá-los adequadamente será
bem-sucedida sob os pontos de vista econômico e social. 

C4
A água doce existente nos aquíferos, própria para consumo, se torna um dos
recursos mais estratégicos naturais da atualidade.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS–DESENVOLVIMENTO OBS

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C6

O  Alter  do  Chão  ou  Sistema  Aquífero  Grande  Amazônia  (SAGA).Localizado  sob  os
estados do Pará, Amapá e Amazonas, o SAGA tem 162.520 km³ de água. É o maior
aquífero conhecido do mundo, e reserva metade da água presente no Brasil, contribuindo
para um fornecimento de água para cidades vizinhas, como Manaus e Santarém e com
grande potencial para o desenvolvimento econômico do país. 

C7

O aquífero Guarani é o maior aquífero transfronteiriço do mundo, abrangendo o Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai. Ele tem 1,2 milhão de km² de extensão territorial, sendo
que  70% está  em  território  brasileiro.  Ele  é  uma  reserva  estratégica  de  água  doce
distribuída  por  estados  do  Centro-Sul,  constituindo-se  em  uma  importante  reserva
estratégica para o abastecimento da população, para o desenvolvimento das atividades
econômicas e do lazer. 

C8

O aquífero de Kalahari / Karoo localizado no sul da África. O aquífero é compartilhado
pela Namíbia, Botsuana e África do Sul. A maior parte dele fica na Namíbia, na bacia
hidrográfica de Stampriet, onde acontece também a maior parte de seu reabastecimento.
A extensão total é estimada em 135 mil km². As águas desse aquífero são essenciais
para a sustentabilidade da vida e economia do deserto de Kalahari. 

C9

O aquífero Arenito Núbia é considerado o maior reservatório de água fóssil do
mundo,  ou  seja,  de  água  selada  que  não  recebe  reabastecimento  por
precipitação.  Ele  está  localizado  sob  o  Egito,  Líbia,  Chade  e  Sudão,  e  tem
aproximadamente 2 milhões de km² de extensão. Sua capacidade é de 150.000
km³ de água, utilizada para o desenvolvimento produção agrícola no oásis de
Kufra via sistema de irrigação subterrânea.

C10

O aquífero Praděd abrange áreas da República Tcheca e Polônia,  dando vazão para
muitas nascentes, como dos rios Desná e Vístula. Sua extensão total é de 3,3 mil km².
No  lado  tcheco,  se  encontra  a  central  hidroelétrica  Dlouhé  Stráně,  a  maior  estação
reversível da Europa – sistema em que a energia é produzida através de bombeamento
de água de baixo para cima e fundamental para o abastecimento de água na Europa
continental.

C11

O aquífero Digitalwaterway Vechte tem área total de 7,5 mil km², incluindo nele a bacia do
famoso rio Vecht, que banha o noroeste da Alemanha e o nordeste da Holanda. Os seus
recursos  hídricos  são  utilizados  para  agricultura  e  abastecimento  da  população  do
entorno, através de drenagem artificial, contribuindo para a sustentabilidade econômica e
social dos países contemplados.

C12

A Bacia Murray-Darling localiza-se na Austrália, essa bacia tem 297 mil km² de
extensão e drena um sétimo das terras do país. O nome vem dos rios Murray e
Darling,  e o aquífero é essencial  para a produção agrícola da ilha. Em anos
recentes, as águas foram ameaçadas por grandes secas e viraram motivo de
preocupação para o governo australiano. 

C13

A Grande Bacia Artesiana abrange 22% do território australiano, ocupando uma área total
de  1,7  milhão  de  km².  A reserva  total  de  água  chega  a  65  milhões  de  gigalitros,
distribuídos em 18 bacias de lençóis freáticos. A água subterrânea é 820 vezes maior que
o volume de água presente na superfície desse país oceânico sendo um dos pilares da
sustentabilidade econômica e social da Austrália. 

C14

O  impacto  das  atividades  humanas  sobre  a  natureza,  ocasionou  o  crescimento  da
importância estratégica dos recursos hídricos. Pois sua disponibilidade encontra-se cada
vez mais escassa, principalmente, porque está localizada em áreas que já apresentam
tendência de grande crescimento econômico e populacional.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes. 

CONHECIMENTO – MENÇÃO(E-MB-B-R-I)

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS

(A)  COERÊNCIA:  as  ideias  são
encadeadas  de  modo  a  respeitar a
ordenação lógica do pensamento; o autor
não se contradiz. 
 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,  ilógico
ou  contraditório  devido  à  inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há
contradições que não dificultam a compreensão, coerência
e lógica global, mas registram dificuldade de compreensão
localizada.
A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e sem
contradições,  no  qual  todas  as  ideias  apresentadas são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a
limpidez do pensamento, facilita a pronta
percepção  e  jamais  obriga o  leitor a
retornar para entender  melhor alguma
parte. 

B1:  Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro,  de fácil  entendimento do
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia verbal, sem prejuízo da eficácia
da comunicação do pensamento.  O bom
texto vai  direto  ao ponto,  desenvolve-se
de  maneira  sóbria  e retilínea e evita
divagações  inúteis,  muitas  vezes
propositais  (expediente  infantil,  usado
para  aumentar  o  texto  sem lhe  conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva
ao laconismo, comprometendo a  clareza,
ou redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo,  vago e com divagações inúteis  na
(quase) totalidade do texto.

C2:  É parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,
conjunções, preposições,  tempos verbais,
pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

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 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/CAEM. 
A  Expressão  Escrita,  para  cada  uma  das  questões,  deverá  ser  corrigida  conforme  o  Guia  de

Autoavaliação, encontrado na Página do CP/CAEM, no menu “Baremas-FAC”. 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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


