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PEP – 2019 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)  

     GEOGRAFIA-SAÚDE

 

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

“O Brasil  tem quase 3 mil  lixões funcionando em 1.600 cidades,  segundo relatório da Associação Brasileira  de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). Por lei, todos os lixões do Brasil deveriam ter sido
fechados até 2014, prazo dado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O levantamento da Abrelpe mostra que,
de 2016 para 2017, o despejo inadequado do lixo aumentou 3%. A produção de lixo no Brasil também aumentou no
ano passado. Cada brasileiro gerou 378 kg de resíduos no ano, um volume que daria para cobrir um campo e meio
de  futebol.”  Fonte:  G1.  Disponível  em:  <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2018/09/14/brasil-tem-quase-3-mil-
lixoes-em-1600-cidades-diz-relatorio.ghtml>. Acesso em 20 Mar 19.

Analisar o impacto dos lixões a céu aberto nas cidades brasileiras para o meio ambiente e  saúde pública,
concluindo sobre ações da Força Terrestre para melhoria do manejo dos resíduos sólidos nas Organizações Militares.

 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.
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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)

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas
ideias

C1
Lixão a céu aberto  é uma forma inadequada de disposição final  de resíduos
sólidos,  que se caracteriza  pela  simples descarga do lixo  sobre o solo,  sem
medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública.

C2

Atualmente, no Brasil, existem muitas cidades e a população da zona urbana é
muito maior do que a população da zona rural. A urbanização brasileira provocou
muitas  mudanças  na  organização  socioespacial  do  país  dentre  elas  o
crescimento  desordenado  do  meio  urbano  causando  diversos  problemas
ambientais e estruturais.

C3
No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) define meio ambiente
como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

C4

Em  um  contexto  político-administrativo,  a  saúde  pública  é  definida  como o
conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico,
mental  e  social  da  população. No  Brasil,  a  saúde  pública  está  prevista  na
Constituição Federal como um dever do Estado e um direito social.

C5

O Exército Brasileiro (EB) e seus integrantes possuem a responsabilidade pela
efetividade  das  ações  de  manejo  de  resíduos  sólidos,  visando  assegurar  o
alcance dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, das
diretrizes no âmbito interno e das demais determinações estabelecidas na Lei e
em seu regulamento. 

C6

A seguir, será analisado o impacto dos lixões a céu aberto nas cidades brasileiras
para o meio ambiente e saúde pública, concluindo sobre ações da Força Terrestre
(FT) para melhoria do manejo dos resíduos sólidos nas Organizações Militares
(OM).

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. Meio ambiente.

C8
A contaminação  do  ar  e  a  decomposição  do  lixo  depositado  a  céu  aberto
promove  a  geração  de  maus  odores.  Ação  da  FT:  manutenção  do  lixo  em
recipiente fechado.

C9

 A contaminação das águas subterrâneas pela penetração no solo do chorume
(líquido  de  cor  escura  proveniente  da  decomposição  da  matéria  orgânica
presente no lixo). Ação da FT: durante exercícios no terreno, enterrar o material
orgânico biodegradável longe das margens dos rios e nos locais onde o lençol
d’água não esteja muito próximo à superfície.

C10
A contaminação do solo através do chorume que infiltra o solo e o contamina.
Ação da FT: recolher o lixo do terreno após atividades, depositando-o em local
adequado para posterior coleta;

C11
A  contaminação  da fauna e da flora  por  substâncias tóxicas e cancerígenas.
Ação da FT: deixar a região livre  de quaisquer vestígios da presença humana
após a realização de exercícios no terreno.

C12
A proliferação de vetores como moscas, mosquitos, baratas e ratos, aumentando
o número de doenças. Ação da FT: manutenção do lixo em recipiente fechado e
em depósito adequado.

C13
Os riscos de incêndios causados pelos gases gerados pela decomposição dos
resíduos depositados nos lixões. Ação da FT: manutenção do lixo em recipiente
fechado e em depósito adequado.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15
Conclui-se parcialmente que os lixões a céu aberto causam a degradação do
meio ambiente, necessitando ações da FT para melhoria do manejo dos resíduos
sólidos nas OM.
b. Saúde pública.

C16

O aumento na incidência de  doenças de veiculação hídrica (DVH) pelo uso das
águas contaminadas pelo chorume pode aumentar o número de casos de diarreia.
Ação  da  FT:  durante  exercícios  no  terreno,  enterrar  o  material  orgânico
biodegradável longe das margens dos rios e nos locais onde o lençol d’água não
esteja muito próximo à superfície.

C17

O aumento na incidência de doenças dermatológicas pelo contato com o lixo
depositado  de  forma  inadequada  pode  aumentar  o  número  de  casos  de
dermatites.  Ação da FT: fornecimento de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) para os militares que forem lidar diretamente com o lixo.

C18

O  aumento  nos  gastos  em  tratamentos  em  saúde  em  decorrência  do
adoecimento da população que buscará atendimento nas Unidades Básicas de
Saúde. Ação da FT: durante as atividades o lixo deve ser separado, recolhendo
os dejetos e as substâncias potencialmente perigosas (pilhas secas, baterias,
aerossóis, óleos lubrificantes usados, combustíveis, solventes e etc).

C19

O  aumento  no  número  de  casos  de  hospitalizações  devido  as  doenças
proliferadas pelo depósito inadequado do lixo podem ser agravadas, exigindo
hospitalização.  Ação da FT: durante as atividades o lixo deve ser separado e
depositado em local adequado.

C20

A contaminação dos catadores ao manipular o lixo com o objetivo de vender
materiais  para  reciclagem  pode  ocorrer  a  contaminação  por  agentes
encontrados no lixo como líquidos que vazam de pilhas, solventes, herbicidas e
metais pesados. Além disso, a ingestão de restos de alimentos encontrados nos
lixões pode levar a intoxicações alimentares. 

C21

A contaminação de alimentos ocasionada pela irrigação de pequenas lavouras
com a  água  contaminada  pelo  chorume.  Ação  da  FT:  durante  exercícios  no
terreno, enterrar o material orgânico biodegradável longe das margens dos rios e
nos locais onde o lençol d’água não esteja muito próximo à superfície.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23
Conclui-se  parcialmente  que  os  lixões  a  céu  aberto  geram prejuízos  para  a
saúde pública, necessitando ações da FT para melhoria do manejo dos resíduos
sólidos nas OM.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24

Nos  lixões  não  existe  nenhum  controle  quanto  aos  tipos  de  resíduos
depositados  e  quanto  ao  local  de  disposição  dos  mesmos.  Resíduos
domiciliares  e  comerciais  de  baixa  periculosidade  são  depositados  com  os
industriais e hospitalares, de alto poder poluidor. 

C25
Em síntese, o impacto dos lixões a céu aberto nas cidades em relação ao meio
ambiente e saúde pública é negativo, tornando-se urgente a necessidade de
medidas para controle e gerenciamento dos resíduos sólidos.

Ações da FT para melhoria do manejo dos resíduos sólidos nas OM:

C26
Criação de uma diretoria para normatizar, superintender, orientar e coordenar as
atividades e ações de gestão patrimonial e meio ambiente no âmbito do EB –
DPIMA.

C27 Publicação de cartilha para orientar ações nas OM relativas ao meio ambiente.

C28
Determinar que as OM devam elaborar e/ou atualizar, anualmente, o Plano de
Gerenciamento de Resíduos.

C29
Estimular a não geração e/ou minimização da geração dos resíduos sólidos, por
meio da conscientização dos impactos e riscos envolvidos no manejo e descarte
inadequados nas OM. 

C30
Realizar palestras para estimular a conscientização sobre o descarte correto de
resíduos.
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C31

O  Projeto  Coleta  Seletiva  Solidária  foi  criado  envolvendo  a  comunidade  de
Belém do Pará num esforço pelo desenvolvimento local. Os militares enviam os
materiais  devidamente  separados  à  Associação  dos  Catadores  da  Coleta
Seletiva da cidade, o que, consequentemente, gera trabalho e renda. 

C32
O uso de Sistema de Gestão Documental que permite que documentos circulem
com  assinatura  eletrônica  e  expedição  digital,  reduzindo  ainda  mais  a
necessidade de impressão em papel.

C33

Por fim, alinhado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos a FT implementa
ações de orientação, normatização e coordenação para melhor gerenciamento
dos resíduos sólidos gerados em suas organizações para dirimir o impacto no
meio ambiente e na saúde pública.

C34 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)

Justificar  as ações do governo  Nícolas Maduro que contribuíram para a  concretização da suspensão da
Venezuela do MERCOSUL, destacando as consequências desta para aquele país.
 

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
O governo de Nícolas Maduro estabeleceu ações que conduziram a Venezuela
a uma situação de suspensão do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

C2

Nícolas  Maduro,  como  vice-presidente  de  Hugo  Chá  vez,  assumiu
interinamente a presidência da Venezuela em 2012, governando-a até os dias
de hoje, vivenciando a entrada desse país no MERCOSUL em 2012 e sua
suspensão em 2017.

C3

Desde a criação do MERCOSUL, a partir do Tratado de Assunção de 1991,
vem sendo estabelecido uma integração em todas as dimensões do poder
entre a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, Membros Plenos do
bloco.

C4
As origens do MERCOSUL estão ligadas às discussões para a constituição de
um mercado regional para a América Latina.

C5

De acordo com o estabelecido no Protocolo de Ushuaia sobre o Compromisso
Democrático  no  Mercosul,  de  24  de  julho  de  1998,  a  plena  vigência  das
instituições  democráticas  é  condição  essencial  para  o  desenvolvimento  do
processo de integração.

C6
A seguir, serão justificadas essas ações do governo Maduro que contribuíram
para  a  suspensão  da  Venezuela  do  MERCOSUL,  destacando-se  as
consequências desta para aquele país.

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

Relutância às consultas do MERCOSUL – Ao não atender as consultas dos
Estados Partes do  MERCOSUL,  no tocante  ao Compromisso Democrático,
tornando-as infrutíferas, o governo Maduro foi considerado um recalcitrante ao
Protocolo  de  Ushuaia,  pondo  em destaque  o  isolamento  politico  da
Venezuela.

C9
Uso de Violência – A repressão violenta do governo Maduro às manifestações
da oposição fez com que o ato de suspender a Venezuela do MERCOSUL
fosse efetivado, dificultando os apoios externos a esse governo.

C10

Fatores de Ordem Técnica – A renúncia do governo Maduro à obrigações de
ordens técnicas propostas no Protocolo de Adesão conduziram à decisão da
suspensão desse país,  inviabilizando contratos futuros do Bloco com a
Venezuela.

C11

Fatores de Ordem Econômica – Com a crise econômica não resolvida pelo
governo Maduro e o Bloco tendo interesses fundamentalmente econômicos
conduziram a Venezuela à suspensão do MERCOSUL,  aumentando o caos
econômico no país.

C12

Fatores  de  Ordem  Política  –  A  adesão  da  Venezuela  ao  Bloco  foi
apadrinhada por governos afinados ideologicamente à política daquele país.
Com o surgimento de governos distantes desse viés ideológico e não lenientes
com as posturas de Maduro em relação ao Compromisso Democrático levou à
suspensão  da  Venezuela  do  MERCOSUL,  tendo  como  destaque  o  seu
isolamento no Bloco.



6

C13

Anulação do Legislativo –  A postura do Poder Executivo, concentrado nas
mãos de Nícolas Maduro, foi um dos aspectos do governo venezuelano que
contribuíram para a suspensão desse país do Bloco, criando condições para
o surgimento de uma crise política.

C14

Assembleia  Constituinte –  O governo  Maduro ao dar  posse  a uma nova
Assembleia Nacional Constituinte, que a oposição não aceitou, aprofundou o
distanciamento desse país com Mercosul, contribuindo para a sus suspensão
do Bloco.

C15

Prisões de opositores – A prisão e perseguições a políticos e opositores ao
regime  de  Maduro  tem  justificado  a  saída  temporária  da  Venezuela  do
MERCOSUL,  colocando  em  xeque  a  sustentabilidade  desse  regime
venezuelano.

C16

Controle  da  imprensa –  O monitoramento  e  o  controle  da  imprensa  pelo
governo Maduro é um aspecto que justificou a suspensão de Venezuela do
MERCOSUL, contribuindo para distanciar o país do compromisso com a
democracia.

C17 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


