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PEP 2020 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar as causas e consequências da hipertensão arterial sistêmica na população brasileira, concluindo sobre

os impactos para operacionalidade da Força Terrestre.

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
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pressão alta é uma doença crônico-dege-
nerativa de natureza multifatorial, caracterizada pelos níveis elevados da pressão
sanguínea nas artérias.

C2

O Brasil é um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma população
de 202.768.562 habitantes. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão,
25% da população brasileira adulta pode ser considerada hipertensa, sendo que a
maior prevalência ocorre em pessoas acima 60 anos de idade e afrodescendentes. 

C3

 A doença hipertensiva é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de aci-
dente vascular cerebral (AVC), infarto do miocárdio, aneurisma arterial e insuficiên-
cia renal e cardíaca. A prevenção está ligada a uma dieta equilibrada e à realização
de atividades físicas.

C4
A hipertensão arterial sistêmica, devido à sua alta prevalência, baixas taxas de con-
trole, causa de morbidade e mortalidade cardiovascular, impacta significativamente
na operacionalidade da Força Terrestre. 

C5
A Força Terrestre, devido ao número crescente de pessoas com HAS, sofre impacto
na sua operacionalidade, pois vários militares são afastados de suas missões devi-
do à doença.

C6
A seguir, serão analisadas as causas e consequências da hipertensão arterial sistê-
mica na população brasileira, concluindo sobre os impactos para operacionalidade
da Força Terrestre.

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%)

Ideias

a. Causas da hipertensão arterial

C8

Obesidade –  o  excesso  de  peso  está  associado  ao  aumento  do  hormônio
insulina, que favorece a absorção de sódio pelos rins, levando ao aumento do
volume sanguíneo circulante e à atividade vascular com perda da regulação da
pressão  sanguínea  provocando  a  HAS.  Esses  pacientes  são  afastados  da
atividade  operacional  para  tratamento,  impactando  na  atuação  da  Força
Terrestre.

C9
Genética – o componente genético é uma causa importante da HAS, mas a inte-
ração da genética com o meio ambiente é responsável pelo agravamento de ca-
sos, impactando significativamente na tropa.

C10

Estresse –  a estimulação do sistema simpático associado a uma inibição do
sistema nervoso parassimpático causa um aumento da frequência cardíaca e
maior resistência vascular periférica, causando HAS. Diminuir o estresse diário
seria importante para diminuir o impacto na Força Terrestre.

C11
Doenças  metabólicas –  algumas  doenças  metabólicas  inibem  o  hormônio
antidiurético ou aumentam a resistência periférica, provocando assim elevação
dos níveis pressóricos e afastando os militares da atividade de trabalho.

C12

Alimentação rica em sódio – devido a uma característica química do cloreto de
sódio (o sal de cozinha), as moléculas de água são atraídas para si, provocando
acúmulo no sangue e no fluido extracelular. Esse aumento de volume provoca a
HAS.  Sendo  assim,  a  quantidade  elevada  de  ingestão  de  sal  diária  na
alimentação pode impactar na força terrestre.

C13

Fumo – o fumo provoca aumento da resistência vascular periférica e aumento da
viscosidade  sanguínea  que,  associados,  elevam  a  HAS.  Uma  quantidade
significativa  de  fumantes  nas  organizações  militares,  a  longo  prazo,  pode
impactar negativamente na força de trabalho da tropa.

C14
Sedentarismo –  caraterizado  pela  falta  de  atividade  física,  pode  provocar
obesidade e o aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Sendo assim,
essas patologias associadas impactam negativamente na tropa.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C16

Pode-se concluir parcialmente que a causa da HAS é multifatorial. Controle do
estresse, realização de atividades físicas e alimentação saudável são fatores
necessários  para o controle  e  tratamento,  bem como para a diminuição  do
impacto na força terrestre.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

b. Consequências da hipertensão arterial

C17
Infarto  agudo  do miocárdio –  as  doenças  ateroscleróticas causam obstrução
coronariana, o que afasta o militar temporária ou definitivamente do serviço militar,
provocando impacto na Força Terrestre.

C18

Acidente vascular encefálico – pode ser uma complicação causada pela HAS. É
uma doença  de  tratamento  a  longo  prazo,  que  pode  deixar  sequelas  físicas  e
mentais,  podendo  afastar  definitivamente  o  militar  das  atividades,  impactando
negativamente nas atividades da Força Terrestre.

C19
Insuficiência  renal –  é  uma consequência  grave  da  HAS.  O militar  em geral  é
afastado de suas atividades, diminuindo a força de trabalho da tropa.

C20
Cegueira – é uma doença com características incapacitantes, que afasta o militar em
definitivo das atividades da tropa.

C21
Aneurisma da aorta – é uma das doenças ateroscleróticas que impacta na  atividade
militar, pois o militar deve evitar situações de esforço físico e estresse.

C22
Insuficiência  cardíaca –  os  níveis  elevados  de  pressão  aumentam  o  esforço
cardíaco, levando à falência cardíaca, que é uma doença restritiva para atividade da
força terrestre.

C23
Arritmias cardíacas – outra complicação cardíaca que leva restrição para atividades
da Força Terrestre.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C25
Pode-se concluir parcialmente que a HAS pode levar a um impacto significativo para
a Força Terrestre, pois algumas consequências provocam afastamento definitivo das
atividades militares.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C26

A HAS pode ser prevenida, controlando os fatores conhecidos como modificáveis: a
obesidade,  o  sedentarismo,  a  alta  ingestão  de  sal,  o  estresse,  o  tabagismo,  o
tratamento medicamentoso e o controle dos fatores não modificáveis, que incluem
idade acima dos 60 anos, raça e genética.

C27
Em síntese, observa-se que as causas de HAS são passíveis de controle, porém as
consequências podem impactar a atividade operacional, com afastamento definitivo
do militar para as atividades da tropa.

C28

A  Sociedade  Brasileira  de  Hipertensão  Arterial  concluiu  que  as  medidas  não-
farmacológicas apresentam eficácia comprovada em reduzir a pressão arterial, como:
redução do peso corporal e da ingestão de sal, prática regular de exercícios físicos e
suspensão  do  fumo.  Do  ponto  de  vista  farmacológico,  é  recomendado  iniciar  o
tratamento para hipertensos leves.

C29

Apesar  do  progresso  alcançado  pela  indústria  farmacêutica  na  formulação  de
medicamentos eficazes e com baixos índices de efeitos indesejáveis, o controle da
doença nem sempre é adequado. A falha na continuidade do tratamento proposto
pode  provocar  sequelas  definitivas  e  incapacitantes,  provocando  impactos
indesejáveis para a tropa.

C30
Por fim, conclui-se que, para diminuir o impacto da HAS na Força Terrestre, devemos
atuar nas causas, para diminuir as consequências e possíveis sequelas definitivas.

C31 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  parcialmente  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.
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(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  as questões hidroconflitivas existentes nas regiões do Oriente Médio e do continente Africano que

podem impactar a economia dessas áreas globais.

 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
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.

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
Questões hidroconflitivas são casos de tensões geopolíticas geradas por conta
da  disputa  pelo  domínio  e  utilização  de  fontes  de  água,  especialmente  rios,
quando estes atravessam regiões de vários Estados.

C2 Caracterizar o Oriente Médio.

C3 Caracterizar o continente Africano.

C4
A água  é  um  recurso  natural  importante  para  o  crescimento  econômico  na
atualidade, tendo em vista o seu emprego como insumo produtivo na  agricultura,
indústria e na geração de energia.

C5
A seguir, serão apresentadas as questões hidroconflitivas existentes nas regiões
do Oriente  Médio e  do  Continente  Africano que podem impactar  a  economia
destas áreas globais.

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
Questão da bacia do rio Cubango ou Okavango, que abrange áreas territoriais de
Angola, Botswana e Namíbia.

C8
Questão da bacia do rio Nilo, onde há uma disputa por sua maior utilização por
parte de Egito, Etiópia, Uganda e Sudão.

C9 Questão das bacias dos rios Orange e Limpopo no sul da África.

C10
Questão  entre  Líbano,  Síria  e  Jordânia,  países  fronteiriços  que  disputam  o
domínio da Bacia do Rio Jordão.

C11
Questão envolvendo a Síria, Iraque e Turquia, que vêm tendo desavenças sérias
no que diz respeito à utilização das águas dos rios Tigre e Eufrates.

C12 Questão entre o Sudão e o Sudão do Sul, envolvendo o rio Nilo.

C13
Questão envolvendo o rio Senegal que é compartilhado por Guiné, onde estão
suas nascentes, Mali, Mauritânia e pelo Senegal. 

C14
Questão de utilização das águas do aquífero de Kalahari / Karoo, localizado no
sul da África. 

C15 Questão de utilização das águas do aquífero Arenito Núbia.

C16
Questão envolvendo Israel em conflito pelo domínio da Cisjordânia, região que
conta com importantes reservas de água subterrânea.

C17
Questão do Lago Chade entre o Chade e a Nigéria, a respeito da construção de
barragens no lago.

C18 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)

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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


