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PEP – 2018 -  4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Estudar a situação do saneamento básico na Região Norte do Brasil, nas expressões política
e psicossocial, concluindo sobre os riscos para a população local.

 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.
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO

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

Algumas
ideias

C1

O  saneamento  básico  pode  ser  definido  como  conjunto  de  serviços,
infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos  e  drenagem de  águas  pluviais
urbanas. 

C2
A Região  Norte é  a  maior  região  em  extensão  territorial  do  Brasil,  sendo  a
segunda  menos  habitada.  É  constituída  pelos  Estados  de  Acre,  Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

C3
A Região  Norte  tem  os  piores  índices  de  saneamento  do  país:  56,9%  para
cobertura  de  água,  8,7% para  esgoto  e  16,4% para  esgoto  tratado,  segundo
dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 2015 (SNIS).

C4
A falta de saneamento básico é um problema crônico na Região Norte do país e uma
grave  ameaça  à  saúde  pública  local,  aumentando  os  riscos  de  doenças  e
comprometendo o desenvolvimento da região.

C5
A seguir, será estudada  a  situação do saneamento básico na região Norte do Brasil, nas
expressões política e psicossocial, concluindo sobre os riscos para a população local.

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
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Saneamento básico na Região Norte do Brasil  ,       na expressão política.  

C7

A Lei de Saneamento Básico (2007) prevê a elaboração do Plano Nacional de
Saneamento Básico (PLANSAB) e Plano Municipal do setor para cada cidade,
com o propósito de universalização dos serviços de abastecimento de água e de
tratamento da rede de esgoto no país.

C8

A  Lei  nº  13.329/16  institui  o  Regime  Especial  de  Incentivos  para  o
Desenvolvimento do Saneamento Básico (Reisb) para que empresas prestadoras
de serviços de saneamento básico aumentem os investimentos na área, em troca
de concessão de créditos na cobrança de tributos.

C9
A Região Norte, principalmente nos estados do Amapá, Pará e Rondônia, possui
baixos índices de confecção dos planos municipais,  dificultando o acesso aos
recursos federais de saneamento.

C10
A maior parte das empresas de saneamento básico da Região Norte está em
condições  técnicas  e  financeiras  muito  ruins  e  isso  também  impede  maiores
avanços na região. 

C11
A implantação de serviços coletivos de esgotamento sanitário e rede de água
tratada  são  dificultadas  na  Região  Norte  provavelmente  pelo  número  de
comunidades com habitações muito esparsas.

C12

A população da Região Norte utiliza água proveniente de poço ou nascente para
suprir suas necessidades e apenas 6% da população é atendida com os serviços
de coleta de esgoto, 14% dos esgotos são tratados, totalizando 86% de esgotos
sendo despejados in natura. 

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14

Resumo das ideias do desenvolvimento enfatizando que o deficit de saneamento
básico na Região Norte gerado pela falta de recursos públicos e pela má gestão
das empresas de saneamento locais colocam em risco a saúde da população,
favorecendo  a  contaminação  dos  alimentos  e  das  águas  de  consumo,
disseminando principalmente as doenças infectocontagiosas.

b. Saneamento básico na Região Norte do Brasil  ,       na expressão psicossocial.  

C15 A maior proporção de crianças e adolescentes do país está concentrada na Região Norte.

C16
A população  nortista  é  largamente  formada  por  mestiços,  descendentes  de
indígenas e portugueses. 

C17 A  miscigenação  de  povos  que  trabalharam  nas  terras  amazônicas  como  os
caboclos, os ribeirinhos, os seringueiros e o balateiros constituem a maior parte
da população. 
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C18
A taxa de analfabetismo elevada e os altos índices de evasão escolar aumentam
a  vulnerabilidade  da  população  local  pela  ausência  de  acesso  adequado  ao
abastecimento de água e rede de esgoto.

C19
A maioria da população está vinculada a atividade de extrativismo (látex, açaí,
madeira, castanha, etc.) e mineração (minério de ferro e manganês).

C20
A Região  Norte  concentra  alguns  dos  mais  preocupantes  indicadores  sociais
nacionais, com altos índices de pobreza da população, principalmente na região
amazônica.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C22

Resumo das ideias do desenvolvimento enfatizando que o deficit de saneamento
básico na Região Norte gerado pela desigualdade social,  pobreza,  baixo nível
educacional,  atinge  principalmente  crianças  e  adolescentes,  com  elevados
índices de doenças infectocontagiosas.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C23
O saneamento básico têm como objetivo preservar ou modificar as condições do
meio ambiente para prevenir doenças e promover a saúde. 

C24
Em resumo, o saneamento básico da Região Norte é deficiente e gera riscos para
a população local pela má qualidade da água, destino inadequado do lixo, má
deposição de dejetos e ambientes poluídos.

C25
A deficiência no saneamento básico coloca em risco a saúde da população da
Região  Norte,  favorecendo  a  contaminação  dos  alimentos  e  das  águas  de
consumo, disseminando principalmente as doenças infectocontagiosas.

C26
O impacto ambiental decorrente da falta de saneamento básico na Região Norte
está ligado a grande poluição dos rios pelo lixo doméstico jogado sem tratamento
prévio.

C27
O  número  de  doenças  relacionadas  com  o  destino  inadequado  dos  dejetos
humanos é muito alto, com destaque para as parasitoses intestinais, com graves
consequências para a população, principalmente a infantil.

C28  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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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Caracterizar  as  imigrações  para  os  Estados  Unidos  da  América  (EUA),  a  partir  da  década  de  1970,
destacando seus impactos no cenário internacional.

 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.

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
Os Estados  Unidos  da  América  (EUA)  são  um país  com  grande  poder  de
atração populacional no mundo contemporâneo.

C2

Os EUA, país da América do Norte que faz fronteira com o México ao Sul e o
Canadá ao Norte,  têm sido o local  onde os fatores de atração predominam
sobre os fatores de repulsão, recebendo diversos contingentes de imigrantes ao
longo do século XX. A imigração começou no século XVII e dura até os dias de
hoje. 

C3

Os  migrantes  internacionais  são  somente  3%  dos  mais  de  7  bilhões  de
habitantes do mundo; são pessoas que vivem fora do país  onde nasceram.
Mesmo  assim,  são  em  número  cada  vez  maior  aqueles  que  emigram,
especialmente dos Países do Sul para os Países do Norte, sendo os EUA um
dos países mais procurados.

C4

Por  exemplo,  os  imigrantes  estrangeiros  representam mais  de  25% das 38
milhões de pessoas que vivem na Califórnia, e mais da quarta parte de todos os
imigrantes do país moram nesse estado. 

C5

O Presidente Republicano Donald Trump começou sua campanha presidencial
propondo a  construção  de um muro na fronteira  com o México  e  o  fim da
cidadania por nascimento (uma norma que faz parte do direito constitucional
norte-americano desde o final da Guerra de Secessão, em 1865). 
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C6
A seguir, serão caracterizadas as imigrações para os EUA, a partir da década de
1970, destacando seus impactos no cenário internacional.

C7 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

O aumento  da  imigração  de  radicais  islâmicos  e/ou  antiamericanos.  O
aumento de atos terroristas em território norte-americano e a proibição para a
entrada  de  cidadãos  de  países  islâmicos,  comunistas  e  bolivarianos  como o
Chade,  Irã,  Líbia,  Coreia  do  Norte,  Somália,  Síria,  Venezuela  e  o  Iêmen  de
ingressar nos EUA. Destaque para os impactos dessa resolução para as relações
diplomáticas e econômicas entres os países envolvidos.

C9
A imigração brasileira para os Estados Unidos.  A comunidade brasileira é
mais qualificada e está mais integrada que a média dos outros imigrantes que
vivem nos EUA.

C10

O aumento de imigrantes não caucasianos.  A chegada de imigrantes não
europeus aumenta a população mestiça dos EUA, desde 2010, está crescendo
rapidamente, especialmente no sul e em partes do Meio Oeste, onde, segundo
dados governamentais, chega a 50% da população.

C11

Os imigrantes latino-americanos.  Os latino-americanos são  hoje a maioria
dos imigrantes vivendo nos EUA. Estados próximos ao México, como Arizona,
Texas,  Novo México,  Califórnia  e  Flórida são os mais afetados.  Porto  Rico,
Cuba e São Salvador também mandam milhares de imigrantes a cada ano. 

C12

A imigração ilegal. A permeabilidade da fronteira com o México e as falhas no
controle em aeroportos e portos permite que quase 11 milhões de imigrantes
ilegais vivam e trabalhem nos EUA. Destaque para o fato de que, depois dos
latino-americanos,  a  maior  parte  dos  imigrantes  ilegais  são  chineses
(aproximadamente 268 mil), mostrando o aumento da influência cultural chinesa
na América do Norte.

C13
A imigração de  Cabo Verde.  Cabo Verde  com 42  mil  indivíduos  é  o  país
africano de língua portuguesa com mais imigrantes.

C14

Os imigrantes asiáticos. Os asiáticos, tendo os chineses no topo da pirâmide,
assumiram a liderança na imigração recente nos EUA país, à frente dos latino-
americanos. Destaque para o aumento do número de chineses com passaporte
norte-americano sendo uma saída para a grande pressão demográfica existente
na Ásia.

C15

Os imigrantes indianos.  Os imigrantes indianos, de um modo geral, chegam
pela porta da frente nos Estados Unidos, com vistos de trabalho, um ponto que
favorece o sucesso da comunidade no país. A maioria dos profissionais vêm de
empresas de tecnologia de Mumbai ou Nova Deli  e passam a ter seu novo
destino de trabalho em Wall Street – Nova Iorque.

C16
Os  imigrantes  de  El  Salvador.  O  governo  dos  EUA retirou  de  200  mil
salvadorenhos o programa conhecido como Status de Proteção Temporária,
contribuindo para a saída desses indivíduas da América.

C17

Os imigrantes Haitianos.  A administração do presidente Donald Trump está
encerrando um programa humanitário para cerca de 60 mil haitianos que vivem
nos Estados Unidos. Destaque para os impactos gerados no entorno regional
pelo retorno desses imigrantes que terão um ano e oito meses para saírem do
país.

C18

Os  imigrantes  de  Cuba.  O  fim  da  política  de  asilo  estabelecida  pela
administração  democrata  e  a  consequente  redução  do  fluxo  de  imigrantes
cubanos. Destaque  para  os  impactos  dessa  medida  na  economia  do  país
caribenho, que faz uma lenta transição para o sistema capitalista.

C19
A imigração de nigerianos.  Os nigerianos constituem a maior população de
diáspora africana nos Estados Unidos, com 327 mil habitantes. 

C20

Os imigrantes mexicanos. O México, com aproximadamente 7,8 milhões de
imigrantes vivendo nos Estados Unidos são a nacionalidade mais presente na
sociedade norte-americana. Destaque para as medidas de controle na fronteira
com os EUA e seus impactos na opinião pública internacional.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Salvador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3rida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Texas
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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)

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


