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PEP 2018 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE 

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

Analisar os Indicadores Básicos para a Saúde (Grau de Urbanização, Taxa de Alfabetização, Expectativa de Vida
e Saneamento Básico) das Regiões Norte e Sul do Brasil, concluindo sobre ações de saúde a serem implementadas
pela Força Terrestre, para a melhoria no atendimento da família militar.

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  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
Análise 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

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13
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.
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

In      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
Indicadores Básicos para a Saúde  são medidas-síntese que contêm informações
relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem
como do desempenho do sistema de saúde. 

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 Norte é a maior  região do país  em extensão territorial  e  a  segunda
menos habitada. É constituída pelos Estados do  Acre, Amapá, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins. 

C4
A Região Sul é a menor região do Brasil em superfície territorial, a segunda região
mais povoada do país. É composta pelos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

C5
Os Indicadores Básicos para a Saúde devem refletir a situação sanitária de uma
população e servem para a vigilância das condições de saúde para que ações
sejam implementadas pelo Exército Brasileiro(EB).

C6

A  seguir,  serão  analisados  os  Indicadores  Básicos  para  a  Saúde  (Grau  de
Urbanização, Taxa de Alfabetização, Expectativa de Vida e Saneamento Básico) das
Regiões  Norte  e  Sul  do  Brasil,  concluindo sobre  ações  de  saúde  a  serem
implementadas pela Força Terrestre para a melhoria no atendimento da família militar.

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
(55% a 70%)

Ide ias

a. Região Norte.

C8

Grau de Urbanização – a Região Norte, uma das menos desenvolvidas do país, é a
segunda  menos  urbanizada.  A concentração  da  economia  do  país  na  Região
Sudeste  e  o  fluxo  de  migrantes  do Norte  para  outras  regiões,  fez com que o
crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. 

C9

Taxa de Alfabetização – a região possui altos índices de analfabetismo entre as
pessoas com 15 anos ou mais (9,1%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios  (Pnad),  realizada  em  2016  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística (IBGE).

C10
Expectativa de Vida – A região possui expectativa média de vida de 72 anos, a
menor do país.

C11

Saneamento Básico – um dos grandes problemas dos estados nortistas é o deficit
de saneamento ambiental nas residências. Apenas 3,5% dos domicílios de 13%
dos municípios da região têm acesso à rede coletora de esgoto. Existe também
deficit de abastecimento de água na região.

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C13

Síntese  das  ideias  do  desenvolvimento  enfatizando que  piores Índices Básicos
para  a  Saúde da região  Norte  constituem um ambiente  desfavorável  à  saúde,
sendo fatores de risco para o desenvolvimento de doenças infectocontagiosas e
desnutrição  na  população  local,  com piora  na qualidade  de vida  nessa região,
exigindo da Força Terrestre ações focadas na Atenção Básica à Saúde.

b. Região Sul.

C14
Grau de Urbanização – é a terceira região mais urbanizada do país,  com maior
oferta de emprego e de serviços, como saúde, educação e transporte.

C15
Taxa de Alfabetização – a região tem a menor taxa de analfabetismo entre as
pessoas com 15 anos de idade ou mais do país. 

C16
Expectativa de Vida – possui os estados com as mais elevadas expectativas médias
de vida. Santa Catarina é a líder no país, com expectativa média de vida de 79,1
anos.

C17
Saneamento Básico – é a região que apresenta o maior percentual de municípios
que investiram em melhorias na rede de distribuição de água e esgotamento sanitário.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.
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Conclusão Parcial

C19

Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que  os altos Índices Básicos
para a Saúde da região Sul resultam em melhor qualidade de vida da população,
refletindo  positivamente  na  saúde  pública  com redução  da  mortalidade  infantil,
além da redução de doenças diarreicas, parasitárias e doenças de pele, exigindo
da  Força  Terrestre  ações  focadas  para  a  prevenção  de  doenças  crônico
degenerativas.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C20
A  publicação  regular  dos  Índices  Básicos  para  a  Saúde  fornece  informações
essenciais para a compreensão geral da situação de saúde e acompanhamento de
suas tendências. 

C21
Em síntese, a qualidade de vida está diretamente relacionada aos Índices Básicos
para a Saúde. As Regiões Norte e Sul encontram-se em extremos opostos em
relação ao risco para o desenvolvimento de doenças.

C22

Sendo assim, a Força Terrestre deve utilizar-se desses índices para implementar
ações prioritárias de enfrentamento conjunto das desigualdades socioambientais e
de saúde de acordo com o perfil do estado sanitário da população regional. São
elas;  implementação  do  Projeto  ABAS  (Atendimento  Básico  de  Saúde)  com
equipes  de  saúde  multidisciplinares  visando  a  prevenção  de  doenças  e
estimulando  a  promoção  da  saúde;  criação  de  grupos  de  apoio  para  doenças
crônicas não transmissíveis; criação de grupos de apoio para estímulo à atividade
física  e  dieta  balanceada;  campanhas  educativas  com  foco  nas  doenças
infectocontagiosas e crônico-degenerativas; estímulo à realização de exames de
rotina para a prevenção de doenças crônicas.

C23 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  UE  S      T  Ã      O    (Valor 4,0)

Apresentar os atuais óbices econômicos e sociais na América Latina (AL),  destacando  a atuação do Estado no
desenvolvimento regional.
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 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.

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
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.

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 América Latina (AL) é uma região do mundo com grandes problemas sociais e
uma dinâmica de crescimento econômico condicionada pelo mercado externo.

C2

A AL não é um espaço geográfico ou continente, mas sim uma expressão usada
para  fazer  referência  aos  países  e  dependências  da  América  que  foram
colonizados por países latinos, ou seja, Portugal, Espanha e França. Portanto, são
países e dependências que tem como línguas oficiais o português, o espanhol e o
francês. 

C3
Durante  a  década  de  1990,  entrou  em  crise  o  modelo  econômico  e  social
desenvolvimentista e predominou o modelo neoliberal.

C4
A AL possui questões econômicas e sociais como a dinâmica do narcotráfico, o
saneamento básico, a crescente violência e a desigualdade de renda.

C5
A seguir,  serão  apresentados os atuais óbices econômicos e sociais na América
Latina(AL), destacando a atuação do Estado no desenvolvimento regional.

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
Má distribuição de renda.  Países da AL com grandes desigualdades sociais.
Destaque para a atuação do Estado na concessão de bolsas e políticas públicas
de inclusão social.

C8
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A grande maioria dos países latino-
americanos  ocupam  posição  intermediária  ou  baixa  na  classificação  da
Organização das Nações Unidas (ONU).

C9
Saneamento básico. A AL possui grande deficiência no saneamento em termos
de cobertura do serviço,  tanto nas áreas urbanas como rurais.  Destaque para
programas sociais em infraestrutura e educação sanitária.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C10
Desemprego conjuntural. A AL sofre com as mudanças no mercado de trabalho
e  a  reestruturação  nos  modelos  de  emprego  do  período  desenvolvimentista
causada pelas crises internacionais e pelos problemas internos.

C11
Movimentos  populacionais. A  AL  assiste  a  um  aumento  da  mobilidade  populacional
devido a diversos fatores de atração e repulsão, dentre eles a instabilidade política, a crise
econômica e a busca por melhores condições de vida.

C12
Altas taxas de homicídio.  A AL é a área mundial  com mais altos índices de
homicídio por mil habitantes, fato causado pela alta criminalidade e disseminação
da violência. Destaque para as medidas de investimento em segurança pública.

C13
 Aumento  dos  casos  de  dependência  química.  A  AL  vivencia  uma  grande
penetração  do  narcotráfico  em  países  como  Bolívia,  Peru,  Colômbia,  México,
Paraguai e Brasil.

C14 
Educação deficiente. Os níveis educacionais dos países da AL estão aquém dos
existentes no Primeiro Mundo. Destaque para programas governamentais na área
de educação.

C15

Alto  custo  da  energia.  A  energia  é  ainda  muito  cara,  devido  ao  alto  preço
internacional do petróleo e seus derivados e da dependência, com exceção do
Brasil,  de  fontes  não  renováveis,  bem como dos  altos  custos  de instalação  e
manutenção internos.

C16
Priorização do modal rodoviário. Os países da AL adotaram o modelo rodoviário
prioritariamente,  fato  que  encarece  o  frete  e  dificulta  a  integração  territorial.
Destaque para a ação do governo na diversificação dos modais de transporte.

C17

Desindustrialização. A AL perde uma séria de plantas industriais devido ao alto
custo da mão de obra e a baixa qualificação se comparadas aos países asiáticos,
que  passam as  receber  mais  investimentos  econômicos  diretos  por  parte  das
multinacionais. 

C18
Dificuldade  de  integração  regional.  O  processo  de  integração  regional  é
dificultado pela baixa capacidade de integração das infraestruturas de transporte e
energia, vide o Mercosul e a Unasul, bem como outras iniciativas Aladi.

C19
Dependência  de  commodities.  A  pauta  de  exportações  dos  países  latino-
americanos está centrada na exportação de gêneros agrícolas e pecuária.

C20 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/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


