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PEP 2019 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

      GEOGRAFIA-SAÚDE 

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

Analisar  a  situação  do  saneamento  básico  no  Brasil,  nas  áreas  urbanas  e  rurais,  concluindo sobre  as
consequências das deficiências desses serviços para a população brasileira.

 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

No  Brasil,  o  saneamento  básico  é  definido  pela  lei  nº  11.445/2007  como  o
conjunto  dos  serviços,  infraestrutura  e  instalações  operacionais  de
abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,  limpeza  urbana,  manejo  de
resíduos sólidos e águas pluviais.

C2

As  áreas  urbanas  no  Brasil  são  os  espaços  ocupados  por  uma  cidade,
caracterizados  pela  edificação  contínua  e  pela  existência  de  infraestrutura
urbana, que compreende o conjunto de serviços públicos que possibilitam a vida
da população.

C3
No Brasil, define-se área rural como o espaço compreendido no campo. É uma
região  não  urbanizada,  destinada  a  atividades  da  agricultura  e  pecuária,
extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental.

C4

Atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), propõe uma
discussão sobre os critérios utilizados na delimitação do território nacional, de
forma  a  aprimorar  os  futuros  censos  demográficos  e  oferecer  à  sociedade
avanços na diferenciação das áreas urbanas e rurais, de modo a subsidiar a
implementação de políticas públicas e o planejamento em geral no país.

C5
Ter saneamento básico é um fator essencial para a melhora da qualidade de
vida  da  população,  educação,  turismo,  valorização  de  imóveis,  renda  do
trabalhador, despoluição de rios e preservação ambiental.

C6
A seguir, será analisada  a situação do saneamento básico no Brasil, nas áreas
urbanas e rurais,  concluindo sobre as consequências da falta de saneamento
básico para a população brasileira.

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. Áreas urbanas.

C8

Abastecimento de água - Os contratos de prestação de serviços se limitam às
sedes  distritais onde  se  concentra  a  maior  parte  dos  domicílios.  Pequenos
aglomerados urbanos têm atendimento precário aos serviços de abastecimento
de água e de qualidade. Com consequente aumento do número de doenças
como diarreias, cólera, hepatite A que aumentam a mortalidade principalmente
entre as crianças.

C9

Esgotamento sanitário – Grande parte da população não tem acesso à coleta
dos  esgotos  e  cerca  de  43%  da  população  vive  em  cidades  sem  rede  de
tratamento de esgoto, sendo lançado na natureza, contaminando as águas dos
rios,  lagos,  reservatórios,  bacias hidrográficas  e  aquíferos.  Com aumento  da
proliferação de doenças infecto parasitárias e vetores.

C10

Limpeza urbana –  Com a crescente urbanização nem sempre o serviço de
limpeza urbana ocorre de forma regular e efetiva. O lixo acumulado nas cidades
pode  contaminar  o  solo,  proliferar  doenças,  aumentar  a  probabilidade  de
enchentes e contaminar as águas.  Com aumento da proliferação de doenças
infecto parasitárias e vetores.

C11

Manejo de resíduos sólidos – Os grandes investimentos necessários para a
implantação  dos  aterros  sanitários  provocam  a  destinação  incorreta  do  lixo
coletado nos centros urbanos em lixões, a céu aberto, nas margens dos cursos
d’água, provocando a contaminação do solo e da água, enchentes, proliferação
de doenças, principalmente entre as crianças (diarreias).

C12

Manejo  de  águas  pluviais –  Sistemas  de  drenagem  sustentáveis  além  da
canalização direta de águas superficiais estão sendo implementados de forma
modesta nos últimos anos (áreas verdes e permeáveis;  bacias de infiltração;
bacias  de detenção e retenção;  captação  de água das  chuvas;  sistemas de
atenuação  e  infiltração  de  água  pluvial;  ecopavimento).  A  ineficiência  dos
sistemas  de  drenagem  contribui  para  as  enchentes  em  grandes  áreas,
carreamento do lixo e a contaminação das águas dos rios, proliferando doenças
e vetores.

C13
Educação sanitária – São razoáveis as  condições de acesso às informações
necessárias para hábitos de higiene saudáveis, divulgação de campanhas e de
informações de interesse.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

Conclusão Parcial

C15

Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que o acesso ao saneamento
básico  no  Brasil,  nas  áreas  urbanas  ocorre  de  forma  ainda  não  universal,
aumentando a incidência de doenças infectocontagiosas,  deterioração do meio
ambiente e diminuição da qualidade de vida da população.
b. Áreas rurais.

C16

Abastecimento  de  água –  Realizado  através  de  pequenos sistemas  ou  de
soluções  individuais,  geralmente  envolvendo a  utilização  de  cisternas,  poços
rasos, captação de água da chuva e nascentes, como fonte de água. As áreas
rurais  têm atendimento precário aos serviços de abastecimento de água. Com
consequente aumento do número de doenças por transmissão hídrica, destaque
para a diarreia que aumenta as taxas de mortalidade infantil por desidratação e
desnutrição.

C17

Esgotamento sanitário – O baixo adensamento populacional torna inviável a
construção das tradicionais redes de coleta e tratamento do esgoto. É grande a
utilização de fossas sépticas e  rudimentares por  terem custos baixos,  valas,
despejo do esgoto in natura diretamente nos cursos d’água, gerando riscos ao
meio  ambiente  (contaminação  de  águas  superficiais  e  subterrâneas)  e  às
pessoas.

C18

Manejo de resíduos sólidos – O poder público praticamente não realiza um
serviço  de  coleta  de  resíduos.  O  descarte  dos  resíduos  domésticos  e  da
produção agrícola é feito por queimadas, enterramento, depósito a céu aberto,
nas  margens  de  cursos  d’água,  aproveitamento  de  resíduos  orgânicos  para
alimentar os animais e como adubo orgânico. Com consequentes danos ao solo,
contaminação da água, do solo, do ar e alimentos produzidos nas plantações,
proliferação de pragas e vetores, aumentando o índice de doenças

C19

Manejo de águas pluviais – Uso e manejo impróprios do solo, desmatamento
da vegetação leva ao aumento da erosão pelas chuvas e do assoreamento dos
rios,  com possível  extinção  de  nascentes  e  rios,  poluição  das  águas.  Com
impactos ambientais negativos e proliferação de doenças.

C20
Limpeza – Serviços públicos de limpeza são deficientes, com degradação do
meio ambiente e proliferação de doenças.

C21
Educação sanitária – Carece de informações básicas de higiene, manejo de
resíduos  sólidos  e  preservação  do  meio  ambiente,  com  degradação  do
ecossistema e proliferação de doenças.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C23

Síntese  das  ideias  do  desenvolvimento  enfatizando  que  o  acesso  ao
saneamento básico no Brasil, nas áreas rurais é muito rudimentar, com políticas
públicas precárias, com alta incidência de doenças decorrentes da transmissão
fecal-oral, da falta de higiene e do contato com água e solo contaminados, além
do meio ambiente degradado.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24
A falta de saneamento básico, aliada a fatores socioeconômicos e culturais, é
determinante para a degradação do meio ambiente, sendo as crianças o grupo
que apresenta maior susceptibilidade às doenças infectocontagiosas.

C25

Em síntese, as áreas urbanas e rurais do Brasil onde os serviços, infraestrutura
e  instalações  de  saneamento  básico  são  precários  são  mais  susceptíveis  a
proliferação  de  doenças  de  transmissão  hídrica  e  por  vetores,  aumento  das
desigualdades sociais, poluição de recursos hídricos, redução da qualidade de
vida, perda de produtividade e renda pelo absenteísmo no trabalho.

C26

No  Brasil,  a  má  qualidade  da  água,  o  destino  inadequado  do  lixo,  a  má
deposição de dejetos e ambientes poluídos decorrentes da falta de saneamento
básico são fatores cruciais para a proliferação de doenças, baixa qualidade de
vida, aumento da desigualdade social e queda do bem-estar da população.

C27
Por  fim,  as  consequências  da  falta  de  saneamento  básico  para  a  população
brasileira geram impactos negativos ao desenvolvimento social do país.

C28 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)

Apresentar as  causas  e  consequências  da  intensificação  dos  movimentos  populacionais  no  cenário
internacional, do final da Guerra Fria (1991) aos dias atuais, destacando as influências do processo de globalização na
intensificação da mobilidade populacional.

 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.
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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
As causas dos movimentos populacionais e suas consequências estão entre os
principais problemas contemporâneos.

C2

O cenário internacional, no pós-Guerra Fria, se tornou mais complexo depois da
queda do Muro de Berlim em 1989 do esfacelamento da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas(URSS) em 1991. A mobilidade populacional aumentou e os
principais destinos da migração internacional são os países industrializados, entre
eles  estão:  Estados Unidos  da  América(EUA),  Canadá,  Japão,  Austrália  e  as
nações da  União  Europeia.  Os EUA possuem o  maior  número  de imigrantes
internacionais – dos 195 milhões, 39 milhões residem naquele país.

C3

O  processo  de  migração  internacional  pode  ser  desencadeado  por  diversos
fatores, mas de um modo geral, o principal motivo para esses fluxos migratórios
internacionais é o econômico, no qual as pessoas deixam seu país de origem
visando  à  obtenção de  emprego e  melhores  perspectivas  de  vida  em outras
nações.

C4

Com o pós-Guerra Fria, houve o surgimento da expressão “Globalização” e os
EUA se transformaram numa potência,  praticamente inalcançável.  No decorrer
dos conflitos entre os capitalistas e socialistas, cerca de 60% da riqueza mundial
estava em poder dos norte-americanos, pois,  eles dominavam sobre todos os
outros. 

C5

A seguir, serão  apresentadas as causas e consequências da intensificação dos
movimentos populacionais no cenário internacional, do final da Guerra Fria (1991)
aos  dias  atuais,  destacando as  influências  do  processo  de  globalização  na
intensificação da mobilidade populacional.

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
Os  desastres  ambientais  como,  por  exemplo,  terremotos,  tsunamis,
alagamentos, etc, provocando o deslocamento humano em áreas no continente
americano e na Ásia.

C8
As guerras e conflitos, provocando o êxodo de pessoas em áreas no Oriente
Médio, Ásia e África.

C9

O  mercado  de  trabalho,  por  meio  de  fluxos  de  pessoas  em  busca  de
oportunidades  de  empregos.  Pode-se  destacar a  nova  divisão  territorial  do
trabalho separando etapas da produção de uma mesma empresa em diversos
países.

C10
As perseguições políticas por parte de governos ditatoriais, gerando grande
quantidade de refugiados na América Latina e Caribe, na Ásia e na Europa.

C11
As  perseguições  étnicas ou  culturais em  países  africanos,  europeus  e
asiáticos, provocando mobilidade populacional.

C12

As melhores condições de vida onde o mundo contemporâneo é marcado por
grande  mobilidade  transfronteiriça.  Destaca-se  a  influência  dos  meios  de
comunicações e propaganda gerando a vontade de pessoas migrarem em busca
de uma nova vida em outro país.

C13
O desenvolvimento dos meios de transporte nos diferentes modais:  aéreo,
hidroviário, rodoviário, ferroviário, etc. Destaca-se a integração mundial de áreas
contíguas ou não por meio do setor de transporte, favorecendo a mobilidade.

C14

A integração de  mercados.  Por  exemplo,  tem-se  a  formação de  blocos  de
países com mercados comuns. Destaca-se os protocolos que favorecem a livre
circulação de pessoas como é o caso de Schengen na União Europeia.

C15

A escolha do indivíduo. A mobilidade populacional, conforme a teoria liberal dos
estudos  migratórios,  preconiza  que  o  indivíduo  é  livre  para  buscar  novos
mercados de trabalho e condições de vida. Destaca-se a disseminação global de
valores do mercado e da propriedade privada.

C16
A coação  por  motivos  como  a  violência  e  a  repressão  como  razão  para  o
aumento  da  mobilidade  populacional  transfronteiriça  na  África  e  no  Oriente
Médio, por exemplo.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C17
A  fuga de cérebros. A mão de obra mais qualificado dos países em desenvolvimento
busca  inserção  nos  países  do  Norte  ou  desenvolvidos.  Destaca-se a  capacidade  de
absorção do mercado global de talentos e intelectuais.

C18

A xenofobia. O aumento da mobilidade populacional transfronteiriça colocou em
rota de colisão grupos étnicos e culturais de diferentes países.  Destaca-se  o
aumento da crise global no tocante a geração de empregos como um fator que
potencializa a xenofobia.

C19
Crise no sistema de saúde.  A mobilidade populacional  ocorre  em busca de
atendimento no setor de saúde em países sul-americanos, gerando o colapso da
rede de saúde no país receptor.

C20
Crise no sistema educacional. A mobilidade populacional ocorre em busca de
acesso à educação em países sul-americanos, gerando o colapso da rede de
saúde no país receptor.

C21
Assimilação  de  contingentes  populacionais. Países  na  América  do  Sul  e
Europa  com  legislação  sobre  migração  e  traços  culturais  que  favorecem  a
acolhida de imigrantes.

C22
O  fechamento  de  fronteiras.  Países  no  continente  americano  em  que  as
fronteiras  são  fechadas e  protegidas  pelas  forças  armadas a fim de  evitar  a
entrada de imigrantes de modo ilegal.

C23

O tráfico de seres humanos e trabalho forçado, por meio do recrutamento,
transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, com ameaça ou uso
da força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso
de poder ou de uma posição de vulnerabilidade, sem o consentimento.

C24

O tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos é a prática ilegal de comércio de órgãos
humanos (coração, fígado, rins, etc) para o transplante de órgãos.  Destaca-se
que há uma escassez mundial de órgãos disponíveis para transplante, contudo o
comércio de órgãos humanos é ilegal em todos os países, exceto no Irã. 

C25
O aumento da prostituição. Os movimentos populacionais geram situações de
vulnerabilidade  social.  Destaca-se o trânsito  de  mulheres  no  mercado
internacional, associado ao tráfico internacional de pessoas.

C26
O  aumento  de  gastos  no  estado  receptor.  A dinâmica  populacional  vem
aumentando os gastos com a construção de infraestruturas e o acolhimento de
grandes contingentes populacionais em estados receptores. 

C27 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  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


