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PEP 2019 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

 GEOGRAFIA-SAÚDE 

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

“Além da divisão regional  do IBGE,  outra  proposta caracteriza  os espaços geográficos brasileiros segundo
organização da sua economia. Ela foi elaborada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, que dividiu o
Brasil em três grandes complexos regionais – Amazônia, Nordeste e Centro-sul, segundo suas características
geoeconômicas.  Na  regionalização  proposta  por  Geiger  desaparecem os  limites  que  separam os  estados.
[…].”Fonte: Complexos Regionais Brasileiros.” Disponível em:
<http://oespacobrasileiro.blogspot.com/2010/04/complexos-regionais-brasileiros.html>. Acesso: 27 Dez 2018.

Analisar  os Indicadores Sociais  do complexo regional  Nordeste  relacionados à saúde e educação,
concluindo sobre a influência desses indicadores no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
desse complexo regional.

 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).
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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)

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas
ideias

C1

Indicador  Social  é  uma  medida  estatística  usada  para  traduzir
quantitativamente, a nível nacional, uma realidade social abstrata de um
bairro, município e estado informando algo sobre determinado aspecto da
realidade social, dos locais da coleta dos dados, para fins de pesquisa ou
visando  à  criação,  implementação,  monitoramento  e  avaliação  de
programas e políticas públicas sociais básica e assistência social.

C2

O Complexo regional Nordeste é uma das três regiões geoeconômicas do Brasil,
ao lado do Centro-sul e da Amazônia. Possui uma área correspondente a pouco
menos  de  20%  do  território  brasileiro  e  abrange  inteiramente  os  estados  do
Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Paraíba,  Pernambuco,  Piauí,  Rio  Grande  do  Norte,
Sergipe, além do leste do Maranhão e o norte de Minas Gerais. 

C3
Indicadores Sociais relacionados à saúde refletem as condições de vida da
população  no  tocante  à  morbimortalidade  por  doenças,  acesso  aos
serviços de saúde e condições médicos sanitários. 

C4
Indicadores Sociais relacionados à educação resumem os avanços sociais
conquistados  pela  localidade,  refletindo  os  avanços  e  os  desafios  que
estão sendo enfrentados para garantir o direito à educação.

C5

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)  é uma medida
composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano:
longevidade, educação e renda. Esse índice ajusta o IDH para a realidade
dos municípios e reflete as especificidades e desafios regionais no alcance
do desenvolvimento humano no Brasil. 

C6

A seguir,  serão  analisados  os  Indicadores  Sociais  do  complexo  regional
Nordeste relacionados à saúde e educação, concluindo sobre a influência
desses indicadores no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-
M) desse complexo regional.

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. Saúde.

C8 Expectativa  de  vida  (média  de  anos  de  vida  de  uma pessoa  em determinada
localidade) – é a mais baixa do Brasil. Influencia negativamente o IDH-M.

C9 Taxa de mortalidade (Corresponde ao número de pessoas que morreram durante o
ano) é a segunda mais elevada. Influencia negativamente o IDH-M.

C10

Taxa  de  mortalidade  infantil  (corresponde  ao  número  de  crianças  que
morrem  antes  de  completar  1  ano)  é  a  mais  elevada  do  país  e  tem
correlação  com  as  baixas  condições  de  vida  em  geral.  Influencia
negativamente o IDH-M.

C11

Qualidade  da  saúde  da  população  -  90%  da  população  depende
exclusivamente do sistema público de saúde, o acesso à saúde é precário,
com baixo número de médicos e  leitos hospitalares por  mil  habitantes,
além de poucos investimentos públicos em saúde per capita.  Influencia
negativamente o IDH-M.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C12
Mortalidade materna – apresenta a segunda maior  taxa de mortalidade
materna. Influencia negativamente o IDH-M.

C13
Condições  médico  sanitário  (acesso  a  esgoto,  água  tratada,
pavimentação)  -  apresenta  uma  das  piores  condições  do  país,  o  que
influencia negativamente o IDH-M.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15
Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que piores indicadores
sociais relacionados à saúde do complexo regional Nordeste influenciam
negativamente o IDH-M nesse complexo regional. 

b. Educação.

C16
Taxa de analfabetismo (Corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler
e nem escrever) – é a maior do país. Influencia negativamente o IDH-M.

C17
Taxa de frequência à escola – é baixa, sendo muito associada a baixa
renda da população. Influencia negativamente o IDH-M.

C18

Taxa de permanência  na escola  (percentual  de estudantes por  idade e
anos  de  estudo)  –  vem  melhorando  ao  longo  dos  anos  com  o
fortalecimento da gestão escolar, com a implantação de escola em tempo
integral  e  a  profissionalização,  mas  ainda  é  elevado.  Influencia
negativamente o IDH-M.

C19

Qualidade  do  ensino  –  o  percentual  de  escolas  dos  anos  iniciais  do
fundamental  que  atingiram o  patamar  mínimo de  qualidade  segundo a
meta do indicador  geral  da  educação nas  redes privadas e pública do
Ministério da Educação é baixo. Influencia negativamente o IDH-M.

C20

Taxa de evasão escolar - muitas vezes reflexo da necessidade de entrada
no mercado de trabalho,  da grande defasagem idade/série e de alunos
desestimulados,  é  maior  entre  os  estudantes  do  complexo  regional
Nordeste. Influencia negativamente o IDH-M.

C21

Desempenho e taxas de aprovação dos estudantes em avaliações nacionais  –
excetuando  o  estado  do  Ceará,  as  taxas  de  aprovação  e  desempenho  nas
avaliações  nacionais  do  ensino  básico e médio  ainda  são baixas no  complexo
regional como um todo. Influencia negativamente o IDH-M.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23
Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que piores indicadores
sociais  relacionados  à  educação  do  complexo  regional  Nordeste
influenciam negativamente o IDH-M nesse complexo regional. 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24

A  publicação  regular  dos  Indicadores  Sociais  fornece  informações
essenciais para a compreensão geral da situação de saúde e educação e
acompanhamento  de  suas  tendências.  Boas  condições  de  educação  e
saúde podem ser consideradas como ferramentas eficientes de se romper
com o ciclo da pobreza.

C25

Em síntese, o IDH-M está diretamente relacionado aos Indicadores Sociais
de Saúde e Educação. Esses indicadores resumem os poucos avanços e
os desafios enfrentados pelo complexo regional Nordeste para melhorar o
desenvolvimento humano de seus municípios.

C26

Sendo  assim,  através  da  análise  dos  indicadores  sociais  do  complexo
regional Nordeste torna-se possível informar as carências e os problemas
de determinadas localidades, determinando a necessidade de implantação
de políticas públicas para a melhoria do IDH-M desse complexo regional.

C27  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: 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)

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

Apresentar  a importância  estratégica  da  Amazônia  no  contexto  nacional,  considerando o  atual
processo de expansão da fronteira agrícola brasileira. 

 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.
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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  região  é  recoberta  pela  floresta  latifoliada  (também  chamada  de
Floresta Equatorial da Amazônia ou Hileia Amazônica) e formada pela
bacia do Rio Amazonas que, com mais de mil afluentes representa, pelo
menos, 20% de todos os recursos hídricos disponíveis no planeta.

C2

Localizada ao norte  do Brasil,  a Amazônia possui  área de mais de 7
milhões de Km2, englobando 09 (nove) Estados da Federação Brasileira
(Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins e parte
dos Estados do Mato Grosso e Maranhão), correspondendo a cerca de
60 (sessenta)% do território nacional.

C3
A expansão da  fronteira  agrícola  Amazônica  é  resultado  da  migração
interna a partir  da região  sul  brasileira,  passando pelo  centro-oeste  e
incorporando novas áreas na Amazônia. 

C4
Quanto à ocupação produtiva das áreas de floresta, no sul da Amazônia
há o  predomínio  da  agricultura  moderna,  baseada,  principalmente,  na
produção altamente técnica de soja e outros grãos.

C5
A modernização da agropecuária nesta região tem contribuído inclusive
para a expansão da agroindústria acima da média nacional.

C6
A seguir,  será  apresentada  a  importância  estratégica  da  Amazônia  no
contexto nacional, considerando o atual processo de expansão da fronteira
agrícola brasileira. 

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

C8
A sua privilegiada posição geográfica, facilitando o comércio de produtos
agrícolas com várias regiões.

C9
A  abundância  de  água  doce  de  seus  rios  e  águas  subterrâneas,
favorecendo a agricultura.

C10
Existência de incomensuráveis riquezas naturais com possibilidades de
exploração agrícola das áreas.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C11
Exploração  das  dinâmicas  agrícolas  das  novas  áreas  de  produção,
facilitando  que  as  cidades  interiores  se  interliguem  com  os  centros
globalizados e tenham acesso aos meios mais modernos de produção.

C12 Malha hidroviária, facilitando o escoamento da produção agrícola. 

C13
Existência de grandes áreas anecúmenas, possibilitando a incorporação
de novas áreas para a agricultura.

C14

A  incorporação  de  áreas  no  sul  do  Amazonas  pelo  Complexo
Agroindustrial (CAI) da soja, apesar do impacto sobre o meio ambiente,
aumentou a produção nacional de  commodities favorecendo a balança
comercial.

C15
Existência  de  bons  portos  para  escoamento  da  produção  (Miritituba,
Santarém, Santana).

C16
Integração  econômica  sul-americana:  a  Amazônia  é  um  espaço
privilegiado para a integração econômica e logística do Pacto Andino com
o Mercosul.

C17

Fortalecimento  do  chamado  “Eixo  do  Amazonas”  (Colômbia,  Peru,
Equador,  Brasil):  criação de uma rede eficiente de transportes entre a
Bacia Amazônica e o litoral do Pacífico, com vista ao favorecimento das
exportações  agrícolas  para  o  mercado  asiático  e  a  costa  oeste  dos
Estados Unidos da América(EUA).

C18
Existência de grande potencial hídrico para geração de energia, visando
a expansão da agricultura.

C19

A expansão da fronteira agrícola trouxe para a Amazônia, por um lado, a
possibilidade  de  participar  na  transformação do  contexto  do  comércio
internacional;  por outro lado, trouxe também a exigência de preservar,
nesse novo cenário de processos industrializais intensivos em recursos
naturais, sua soberania territorial. 

C20
Grande  extensão  territorial  com  existência  de  áreas  potencialmente
produtivas.

C21
Saída para o mar (foz do Rio Amazonas), possibilitando o escoamento
marítimo da produção.

C22 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.
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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)

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  no  Portal  do  CP/CAEM,  no  menu  “Guia  de  Autoavaliação”.  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


