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PEP – 2018 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Comparar os hábitos alimentares das Regiões Norte e Sul do Brasil, na expressão psicossocial,  concluindo
sobre  ações  governamentais  a  serem  implementadas  para  a  prevenção  e  o  controle  das  doenças  crônicas  não
transmissíveis nessas regiões.
 

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  o  l      v  i  m      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

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

C  o      n  c  l      u      s  ã      o
(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.

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
Os  hábitos  alimentares  das  regiões  Norte  e  Sul  do  Brasil  expressam  a
complexidade de um país de dimensões continentais. 

C2
Atualmente,  o  Brasil,  um  país  com  mais  de  8  milhões  de  quilômetros
quadrados, pode ser dividido em 05 (cinco) Regiões Administrativas:  Norte,
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

C3

A região  Norte é a maior  região em extensão territorial,  sendo a segunda
região  menos  habitada.  É  constituída  pelos  Estados  de  Acre,  Amapá,
Amazonas,  Pará,  Rondônia,  Roraima  e  Tocantins,  tendo  uma  grande
heterogeneidade na composição de seus habitantes.

C4

A região Sul, sofrendo grande influência europeia,  principalmente italiana e
alemã, nos seus hábitos alimentares, é constituída pelos Estados de Paraná
(PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS),  sendo considerada a
menor região brasileira e a terceira macrorregião mais populosa do país.

C5
O termo hábito alimentar é usado quando se quer designar os costumes e
modo de alimentação de uma pessoa ou comunidade, sendo influenciado por
vários fatores, dentre os quais idade da pessoa, localização geográfica, etc.

C6
As doenças crônicas não-transmissíveis são responsáveis por mais de 72% das causas
de  mortes  no  Brasil.  A hipertensão  arterial,  o  diabetes,  a  hipercolesterolemia  e  a
depressão são as que apresentam maior prevalência no país.

C7

A seguir, serão comparados os hábitos alimentares das regiões Norte e Sul do
Brasil, na expressão psicossocial, concluindo sobre ações governamentais a
serem implementadas para a prevenção e o controle das doenças crônicas
não transmissíveis nessas regiões.

C8  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

Dese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

a. Hábitos alimentares da Região Norte – Fatores de Comparação.  

C9

Antecedentes  históricos  e  Sociais –  os  indígenas  foram  os  primeiros
habitantes;  sucedidos  precariamente  por  colonizadores  europeus  e,  mais
tarde,  por  imigrantes japoneses;  as ondas migratórias  brasileiras  de outros
estados, principalmente nordestinos, vieram para a região Norte.

C10

Nacionalidades e etnias – apresenta  cerca de 228 mil  índios de diversas
etnias; nos estados do Pará, Amazonas e Tocantins é significativo o número de
imigrantes nordestinos, em especial do Ceará e do Maranhão; no Acre e em
Rondônia há grande concentração de imigrantes paranaenses e gaúchos.

C11

Costumes e tradições – a cozinha tradicional é rica em mandioca e peixe, herança
dos costumes indígenas. Elevado consumo de variedades de frutas. Pouco consumo
de sal e açúcar. Pratos típicos: Tucupi, Maniçoba, Tacacá, frito do vaqueiro (carne de
búfalo com pirão de leite). No Amapá, a carne de sol é bastante consumida. 

C12

Trabalho e Gênero de Atividade – a maioria da população está vinculada a
atividade  de  extrativismo  (látex,  açaí,  madeira,  castanha,  etc.),  mineração
(minério de ferro e manganês). O Polo Industrial de Manaus é composto por
indústrias de variados segmentos.

C13

Instrução e educação – índices de analfabetismo elevados. Possui ainda o
maior índice de evasão escolar do país, além da mais elevada distorção idade-
série, o que compromete a conclusão do ensino fundamental e o acesso ao
ensino médio na idade adequada.

C14
Padrão  de  vida  –  a  região  amazônica  concentra  alguns  dos  mais
preocupantes indicadores sociais nacionais, com altos índices de pobreza da
população.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16

Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que os hábitos alimentares
da  região  Norte  do  Brasil  sofrem  grande  influência  do  padrão  alimentar
indígena, com elevado consumo de peixes e frutas, com pouco sal e açúcar,
sendo pouco afetado por hábitos industrializados.

b. Hábitos alimentares da Região Sul, na expressão psicossocial.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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Dese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

C17

Antecedentes históricos e Sociais –  índios foram os primeiros habitantes.
Posteriormente,  chegaram  os  espanhóis  e  portugueses  com  as  missões
jesuíticas, e os negros (trabalho escravo). Fluxos migratórios para o Sul se
intensificaram no fim do século XIX (italianos, eslavos, alemãs); e comparação
com a Região Norte.

C18

Nacionalidades e etnias – imigrantes italianos, eslavos e alemães no RS. Em
SC, açorianos no litoral;  alemães, ao norte;  e italianos,  no planalto e porção
oeste. No PR, fluxos migratórios de italianos, alemães, eslavos e japoneses; mais
recentemente,  paraguaios  na  fronteira  oeste;  paulistas  e  mato-grossenses
migraram para lavouras ao norte; e comparação com a Região Norte.

C19

Costumes e tradições – a forte  influência  europeia  elevou o consumo de
carnes  gordurosas,  embutidos  e  carboidratos.  Pratos  típicos:  barreado,
marreco  recheado,  costela  de  porco,  churrasco,  arroz  carreteiro  e  o  feijão
campeiro. Alta ingestão de sal e açúcar.  Mais comum a alimentação fora da
residência; e comparação com a Região Norte.

C20

Trabalho e Gênero de Atividade – os imigrantes europeus contribuíram para
o desenvolvimento da atividade baseada na pequena e média  propriedade
rural  de  policultura  (cultivo  de  vários  produtos  agrícolas),  pecuária.  Maior
desenvolvimento nos últimos anos das atividades primárias e secundárias pela
proximidade com os países do Mercosul; e comparação com a Região Norte.

C21
Instrução  e  educação  –  apresenta  os  melhores  índices  de  educação.  A
grande maioria  da população é  alfabetizada;  e  comparação com a Região
Norte.

C22

Padrão  de  vida  –  os  estados  sulistas  são  reconhecidos  pela  elevada
qualidade de vida que proporcionam para seus habitantes, estando entre os
seis melhores na média do IDH.  Êxodo rural  em larga escala, contribuindo
para o crescimento desordenado de alguns centros urbanos,  intensificando
desigualdades sociais; e comparação com a Região Norte.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24

Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que os hábitos alimentares
da região Sul do Brasil sofrem grande influência do padrão alimentar europeu,
com elevado consumo de carnes vermelhas, alimentos gordurosos, massas,
alimentos industrializados, sal e açúcar.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C25
Hábitos  alimentares  com  grande  ingestão  de  alimentos  com  gorduras
saturadas  podem  ser  desencadeantes  de  algumas  doenças  crônicas  que
sobrecarregam a assistência do sistema de saúde pública.

C26
Em síntese, a comparação entre as regiões Norte e Sul do Brasil, pode indicar
possíveis vantagens nos hábitos alimentares da região Norte.

C27
Concluiu-se que as ações governamentais na região Norte devem se basear
na redução dos índices de pobreza e melhora do nível  educacional para a
maior oferta de alimentos saudáveis para a população.

C28

Concluiu-se que as ações governamentais na Região Sul devem pautar-se nas
campanhas educativas para incentivo de hábitos alimentares mais saudáveis e
mudança do estilo de vida; melhora do acesso da população à Atenção Básica
visando  reduzir  os  desfechos  mais  graves  da  doença  e  obtenção  de
medicamento  para  o  tratamento  das  doenças  crônico  não-transmissíveis
através do Programa Farmácia Popular. 

C29

Por  fim,  em  uma  população  com  altos  índices  de  alterações  de  saúde
relacionadas aos hábitos alimentares, a rede hospitalar e de postos médicos
existente  fica  sobrecarregada,  sendo que,  em consequência,  poderá  haver
deficit de profissionais de saúde devido à demanda e elevados gastos públicos
para tentar amenizar a situação

C30  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         Q  UE  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Caracterizar a expansão do espaço urbano brasileiro, após a década de 1960, destacando a importância da
desconcentração da atividade industrial para o processo de evolução urbana.
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.

M11 Elaboração das ideias em
destaque

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.
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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 urbanização ocorre  quando a população no meio urbano cresce a taxas
maiores que a do meio rural.

C2
Após  a  década  de  1960,  o  processo  de  urbanização  brasileiro  apoiou-se
essencialmente no êxodo rural,  ou seja,  na transferência  de população do
meio rual para as cidades formando uma nova hierarquia urbana.

C3
A formação de um mercado interno integrado está na base da evolução urbana
brasileira na segunda metade do século XX.

C4
O fenômeno da conurbação que trata-se da integração física ou funcional das
manchas urbanas fruto da industrialização e do mercado integrado.

C5
A seguir, será caracterizada a expansão do espaço urbano brasileiro, após a
década de 1960, destacando a importância da desconcentração da atividade
industrial para o processo de evolução urbana.

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
A explosão  urbana  e  suas  consequências  para  a  qualidade  de  vida  da
população brasileira, destaque para o desemprego industrial.

C8
A polarização  que  os  grandes centros  exercem sobre  as  cidades,  vide  os
exemplos de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife,  destaque para as indústrias
que se concentram próximas ao litoral e no interior.

C9
A estruturação  de  uma rede  urbana integrada  no  Brasil,  destaque para  a
divisão territorial do trabalho na indústria brasileira.

C10

A formação  da  megalópole  nacional  entre  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo,
configurando o principal eixo econômico do país, destaque para as grandes
concentrações industriais em tais áreas.

C11
A criação das grandes regiões metropolitanas, por meio da lei complementar
nº  14  de  1973,  destaque para  os  desafios  gerados  pelo  processo  de
conurbação para a gestão industrial.

C12
A  concentração  da  população  no  eixo  Rio  de  janeiro-São  Paulo  e  as
economias de aglomeração.

C13
A formação das cidades médias como polos de atração industrial  fruto das
deseconomias de aglomeração.

C14
Os  centros  urbanos  regionais  que  abrigam  universidades,  hospitais
importantes, serviços médicos especializados, indústrias, etc.

C15
A “guerra fiscal” no Brasil,  destaque para a seletiva dispersão industrial no
território.

C16
A Zona Franca de Manaus e  destaque  para a industrialização no Norte do
Brasil.

C17
A  agroindústria  e  a  integração  dos  circuitos  de  produção,  circulação
distribuição e consumo, destaque para a influência na urbanização do interior
brasileiro.

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
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(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)

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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


