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PEP – 2018 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Comparar os desvios nutricionais ocorridos nas Regiões Nordeste e Sul do Brasil, na expressão econômica,
concluindo sobre os reflexos para antropometria da população dessas regiões.

OBSERVAÇÃO:  ESTA É  UMA DAS  FORMAS DE  SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO  “COMPARAR”.  LEIA A
PUBLICAÇÃO “MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS FORMAS.

 
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).
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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)

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I  n      tr  odu      çã      o

(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

O termo desvio nutricional é usado para designar as consequências de um
consumo  alimentar  inadequado,  seja  pelo  desequilíbrio,  seja  pela  forma
insuficiente de consumo, podendo ser influenciado por vários fatores, dentre
os quais o ganho econômico, acesso à alimentação etc. 

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

C3

A Região  Nordeste é  a  terceira  em  extensão  territorial,  a  segunda  mais
habitada, sendo dividida em quatro sub-regiões: meio-norte, sertão, agreste e
zona  da  mata.  É  constituída  pelos  Estados  de  Alagoas,  Bahia,  Ceará,
Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, tendo
níveis muito variados de desenvolvimento humano ao longo de suas zonas
geográficas. 

C4

A Região Sul  é um grande polo turístico, econômico e cultural,  abrangendo
grande influência europeia, principalmente de origem italiana e germânica, 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

A antropometria  tem sido  apontada  como o  parâmetro  mais  indicado  para
avaliar o estado nutricional coletivo, principalmente pela facilidade de obtenção
das medidas que podem ser válidas e confiáveis. 

C6

A seguir,  serão  comparados  os  desvios  nutricionais  ocorridos  nas  Regiões
Nordeste e Sul do Brasil, na expressão econômica, concluindo sobre os relexos
para antropometria da população dessas regiões.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

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

Ideias

a. Desvios nutricionais na Região Nordeste – Fatores de comparação.  

C8

Renda per capita – a Região Nordeste é a terceira maior economia do Brasil
entre as grandes regiões, entretanto apresenta o mais baixo Produto Interno
Bruto  (PIB)  per  capita,  com  pior  distribuição  da  renda  no  meio  rural.  No
segundo trimestre de 2017, o  Nordeste  foi  a única região do país  em que
houve queda do PIB.

C9

Recursos  naturais –  o  Nordeste,  em  face  das  suas  variadas  condições
ambientais, apresenta um quadro bastante diversificado de recursos naturais.
É rico em recursos minerais como petróleo, gás natural, sal marinho e gesso.
O potencial  hídrico da região é  um fator  limitante  ao seu desenvolvimento
sustentável.

C10
Circulação econômica – as rodovias do Nordeste em geral são precárias. As
principais vias de escoamento e transporte de carga rodoviária são efetuadas
pela BR-116 e BR-101. 

C11

Trabalho  e  Gênero  de  Atividade  –  Nos  últimos  cinco  anos,  a  economia
nordestina mostra-se mais dinâmica que a média do país. Uma das razões é o
impulso da indústria e do setor de serviços. Entretanto, apenas 15 milhões dos
seus  habitantes  têm  emprego  ou  trabalho  fixo  sendo  que,  desses  que
trabalham, 40% ganham o equivalente a um salário-mínimo.
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De  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

C12

Equilíbrio ou desequilíbrio econômico – a região apresenta elevados níveis
de pobreza e desigualdades na disponibilidade da infraestrutura econômica e
dos fatores de produção. A desigualdade de renda familiar per capita medida
pelo índice de Gini é elevada na região nordeste.

C13

Urbanização –  é extremamente concentrada, principalmente nas cidades do
litoral, a região  possui alto índice de emigrações, em função da carência de
infraestrutura e de projetos de desenvolvimento que incluam as camadas mais
populares, situação agravada pelas secas sazonais e a grande concentração
fundiária. 

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15

Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que os desvios nutricionais
da  região  Nordeste  do  Brasil  sofrem grande  influência  da  baixa  renda  da
população  local,  com maior  prevalência  da desnutrição  primária  por  deficit
quantitativo e qualitativo da alimentação, gerando baixa estatura. Entretanto,
índices  de  excesso  de  peso  aumentam  ao  longo  das  últimas  décadas
(transição nutricional).

b. Desvios nutricionais na Região Sul.  

C16
Renda per capita – é a segunda região em riquezas finais produzidas do país,
possui  o  terceiro  maior  PIB  per  capita  do  país;  diferentemente  da  Região
Nordeste que possui o mais baixo PIB per capita do país.

C17

Recursos naturais – predomina a exploração de carvão em SC usado em
termoelétricas locais e siderurgias; potencial hídrico forte com instalação de
hidrelétricas; rica em erva mate; diferentemente da região Nordeste com solos
pouco férteis,  predominando o plantio  da cana-de-açúcar  e baixo potencial
hídrico.

C18

Circulação econômica – a Região Sul é bem servida no setor de transportes,
dispondo de condições naturais que facilitam a implantação de uma boa malha
rodoviária  e  ferroviária.  Além  disso,  o  fato  de  sua  população  distribuir-se
uniformemente, sem grandes vazios populacionais, permite que sua rede de
transportes seja mais eficiente e lucrativa; diferentemente da Região Nordeste
com poucas estradas e adensamento populacional na faixa litorânea.

C19

Trabalho e Gênero de Atividade  – setor primário, sobretudo na agricultura,
responde  por  mais  da  metade  da  produção  de  grãos  do  Brasil;  no  setor
secundário, predomina a indústria têxtil e de automóveis; já o setor terciário
responde pela maior parte da geração de renda e emprego na Região. 

C20
Equilíbrio ou desequilíbrio econômico – É a Região com o menor índice de
pobreza do país; a desigualdade na distribuição de renda não é tão marcante
como na Região Nordeste. 

C21

Urbanização – a mecanização da agricultura e a agroindústria favorecem a
mudança de famílias do campo para a cidade. Apresenta, diferentemente da
Região Nordeste, os menores percentuais nas migrações internas do Brasil,
82% da população vive em centros urbanos,  com formação de bolsões de
pobreza nas principais cidades da região. 

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23
Síntese  das  ideias  do  desenvolvimento  enfatizando que os  desvios  nutricionais  da
Região Sul do Brasil sofrem influência do elevado padrão de vida da região, com maior
prevalência da obesidade por maior acesso a alimentos ultraprocessados.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C24
Os desvios  nutricionais  das  Regiões  Nordeste  e  Sul  do  Brasil  expressam a
complexidade de um país de dimensões continentais. 

C25
Em síntese, a comparação entre as Regiões Nordeste e Sul do Brasil, pode
indicar desvios nutricionais antagônicos entre as duas regiões.

C26

Conclui-se  que  as  alterações  antropométricas  na  Região  Nordeste
relacionadas a baixa estatura são influenciadas pela desigualdade econômica
e  pela  baixa  renda  per  capita local  com menor  acesso  à  alimentação  de
qualidade e quantidade pela população.
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C27

Conclui-se que as alterações antropométricas na Região Sul relacionadas ao
aumento do Índice de Massa Corpórea da população são influenciadas pelo
elevado nível socioeconômico da região com acesso à alimentação de elevado
valor calórico e baixo valor nutricional.

C28

Por fim, a distribuição social da renda dispare entre as Regiões Nordeste e
Sudeste do país influencia fortemente o perfil  antropométrico da população
nessas regiões. A disponibilidade de alimentos na infância, proporcionada pela
maior renda influencia a altura e o peso da população.

C29  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         Q  U  E  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Justificar a importância geopolítica da região amazônica para o Brasil, destacando os principais motivos de
preocupação com a manutenção da Soberania Nacional em relação à cobiça internacional sobre esse espaço.

 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

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.
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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
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.

M11  Atendimento da imposição
do 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
A Região Amazônica foi  instituída pelo governo brasileiro como forma de planejar  e
promover  o  desenvolvimento  social  e  econômico  dos  estados  que  historicamente
compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais.

C2

Atualmente,  a  Amazônia  engloba 09 (nove) estados da federação brasileira
(Amazonas,  Pará,  Acre,  Rondônia,  Roraima,  Amapá,  Tocantins  e  parte  dos
Estados do Mato Grosso e Maranhão), correspondendo a aproximadamente de
60% (sessenta) do território nacional.

C3
A região é detentora de inúmeras riquezas minerais e biodiversidade, ainda não
exploradas,  além  de  ser  o  mais  extenso  bioma  brasileiro,  possuir  1/3  das
Florestas Tropicais Úmidas e 20% (vinte) de toda a água potável do planeta.

C4

A Soberania  Nacional  de  um  país,  em  linhas  gerais,  diz  respeito  à  sua
autonomia, ao poder político e de decisão dentro de seu respectivo território
nacional, principalmente no tocante à defesa dos interesses nacionais. Nesse
sentido, cabe ao Estado nacional (ao governo, propriamente dito) o direito de
sua autodeterminação sobre o território em nome de uma nação, de um povo.

C5
A seguir, será justificada a importância geopolítica da Região Amazônica para o
Brasil, destacando os principais motivos de preocupação com a manutenção da
Soberania Nacional em relação à cobiça internacional sobre esse espaço.

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

Os motivos de preocupação com a manutenção da Soberania Nacional são:

C7

a. Reservas Minerais:
A existência de reservas minério de ferro, manganês, cobre, ouro, bauxita e petróleo na
região,  por  si  só,  são  motivos destaque a  preocupação  do  governo  brasileiro  em
explorar e manter sob seu controle, em prol da manutenção da Soberania Nacional.

C8

b. Biodiversidade:
A biodiversidade  (flora  e  fauna)  são  importantes  recursos  que  podem  ser
motivo de cobiça internacional por parte de outros estados e Organizações Não
Governamentais  (ONGs).  Merecem  destaque por  sua  vasta  quantidade  na
região, ainda na explorada.

C9

c.  Terras  Indígenas: As terras  indígenas  estão  localizadas  em áreas  com
grande quantidade de minerais estratégicos. Como destaque, estas áreas são
cobiçadas  e  defendidas  em  fóruns,  como  de  destinação  internacional.  A
identidade cultural indígena deve ser permanentemente preservada. A região
possui,  ainda,  mais  de  400  áreas  indígenas,  sendo  por  isso  um  espaço
geopolítico muito cobiçado internacionalmente.

C10

d. Reservas de água doce:
A Amazônia possui uma extensa bacia hidrográfica e águas subterrâneas em
profusão. O aquífero Alter do Chão é de fundamental importância para o futuro
da  região  e  quiça  do  mundo.  Destaca-se,  que  o  mundo  vive,  hoje,  um
esgotamento  de  recursos  hídricos,  justificando  assim  a  necessidade  do
governo brasileiro resguardar e defender esse precioso patrimônio, em prol da
manutenção da Soberania Nacional.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

(80% a 90%)

Algumas
ideias

C11

e. Usinas Hidrelétricas:
As  usinas  hidrelétricas  existentes  na  Região  Amazônica  são  vitais  para  o
desenvolvimento econômico dessa área.  Destaque para o  fato de ser  uma
fonte renovável e haver um grande potencial não instalado na região.

C12

f. Expansão da fronteira agrícola.
Alguns  países  não  tem  áreas  cultiváveis  suficientes  para  a  agricultura.  A
Amazônia possui uma extensa área em expansão voltada para agricultura de
alimentos e gêneros para a exportação, sendo motivo de cobiça internacional
e, em consequência, de preocupação com a Soberania Nacional.  Destaque
para a capacidade de produzir alimentos em grande escala.

C13

g. Preservação ambiental:
A  Amazônia  é  uma  área  que  sofre  grande  impacto  ambiental  fruto  da
urbanização e ocupação produtiva do seu espaço.  Destaque para a pressão
internacional  condenando  queimadas  e  desmatamentos  que  aumentam  a
emissão de CO2 e o aquecimento global.

C14

h. Terras Raras:
Os elementos terras-raras são insumos obrigatórios para uma infinidade de
produtos que incorporam tecnologia de ponta. Suas aplicações abrangem de
telas de cristal líquido a fertilizantes agrícolas, de baterias elétricas a vidros de
alta  refração,  de  superímãs usados  em carros  elétricos  e  usinas  eólicas  a
catalisadores  para  o  refino  de  petróleo,  passando  por  chips  de  memória  e
inúmeras  ligas  metálicas. Destaca-se  para  a  capacidade  regional  dessa
matéria-prima  para  a  indústria  do  século  21,  a  qual  alimentam o  mercado
global.

C15

i. Nióbio:
O  nióbio  é  um  raro  e  estratégico  minério  utilizado  na  industrialização  de
produtos que suportem altas e baixas temperaturas como aviões e foguetes.
Destaca-se por ser indispensável nas indústrias espacial e nuclear, pois várias
ligas de nióbio são desenvolvidas por sua leveza e por sua supercondutividade,
muito superior a de outros minerais. 

C16

j. A Questão Jurídica:
A soberania brasileira sobre a região amazônica é questionada juridicamente
pela opinião pública internacional (direito de proteger), que a conceitua como
patrimônio da humanidade, em face da questão ambiental.

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/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


