
CP/CAEM/2005 – AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

GEOGRAFIA DO BRASIL 
 

1ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

Caracterizar os principais programas governamentais em execução, que visem à 
redução dos desequilíbrios regionais no Brasil. 

 

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc Obtidos 

MÉTODO 100 

Interpretação 
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 15  
02 Apresentar o objeto correto 10  

Introdução 
03 Abordagem da idéia central 05  
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 05  
05 Não-antecipação de partes do Desenvolvimento 05  
06 Ligação com o Desenvolvimento 05  

Desenvolvimento 
07 Dividiu o todo em partes coerentes 10  
08 Atendeu à condicionante de tempo e espaço 15  
09 Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo) 15  
10 Apresentou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 15  

SUBTOTAL MÉTODO 100  

    

CONHECIMENTO (ALGUMAS IDÉIAS) 350 

Desenvolvimento 

11 O Programa do Microcrédito promoveu uma revolução na inclusão econômica 
da população de baixa renda, por meio do acesso a bancos e ao crédito.  

12 
O Programa Universidade para Todos – ProUni – oferece 112 mil bolsas de 
estudo em instituições particulares para jovens de baixa renda que sempre 
estudaram em escola pública. 

 

13 

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado às 
famílias em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 100 mensais, 
que associa à transferência do benefício financeiro o acesso aos direitos 
sociais básicos – saúde, alimentação, educação e assistência social. 

 

14 
Por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), o Governo Federal inovou na forma de conceder crédito para as 
famílias que vivem no campo. 

 

15 

O programa LUZ PARA TODOS, que tem o objetivo de levar energia elétrica 
para mais de 12 milhões de pessoas até 2008. O programa atenderá uma 
população equivalente aos estados de Piauí, Mato Grosso do Sul, Amazonas e 
do Distrito Federal.(famílias sem acesso à energia nas localidades de menor 
Índice de Desenvolvimento Humano, de renda inferior a três salários-mínimos, 
principalmente no meio rural) 

 

16 

O Fome Zero é uma política pública que visa à erradicação da fome e da 
exclusão social. É uma política porque expressa a decisão do governo de 
enquadrar o problema da fome como uma questão nacional, e não como uma 
fatalidade individual. 

 

17 O programa Brasil Alfabetizado tem por objetivo servir como porta de entrada 
e de integração à escola a todos aqueles que estão fora do sistema de ensino.  

 



18 
O Brasil Sorridente é uma política do Governo Federal com o objetivo de 
ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população 
brasileira. 

 

19 

O programa Primeiro Emprego (PNPE) contribui para a geração de 
oportunidades de trabalho decente para a juventude brasileira. O público-alvo é 
composto por jovens de 16 a 24 anos, desempregados ou precariamente 
ocupados, com prioridade de acesso aos de baixa renda e escolaridade e 
renda per capita familiar até meio salário mínimo. 

 

20 Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR)  

21 

Programa Saúde da Família (reorganização da prática assistencial em novas 
bases e critérios, com atenção centrada na família, entendida e percebida a 
partir de seu ambiente físico e social, em substituição ao modelo tradicional de 
assistência, orientado para a cura de doenças e no hospital que dá prioridade 
às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da 
família, dos recém-nascidos aos idosos, sadios ou doentes, de forma integral e 
contínua, 

 

22 

O Programa Saneamento Básico contempla ações desenvolvidas com 
critérios epidemiológicos e ambientais, voltadas para a promoção à saúde, à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos, visando à redução da 
mortalidade infantil. 

 

23 Programa Qualificação Profissional do Trabalhador, para reduzir os riscos 
de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda  

24 Programa de Geração de Emprego e Renda (PRONAGER)  
Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 350 
escores e até este limite) 05 por idéia 

SUBTOTAL CONHECIMENTO 350  

    

EXPRESSÃO ESCRITA 50 

A1 00 
A2 03 Coerência 
A3 06 

 

B1 00 
B2 03 Clareza 
B3 06 

 

C1 00 
C2 03 Objetividade 
C3 06 

 

D1 00 
D2 02 
D3 04 

Coesão 

D4 06 

 

Ortografia E1 08  
Pontuação E2 06  

Concordância E3 06  
Regência E4 06  

SUBTOTAL EXPRESSÃO ESCRITA 50  

GRAU BRUTO MÁXIMO 500 Valor 5,0 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO   

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

Apresentar os principais objetivos do Programa Nacional de Prevenção e Controle 
da Malária, e as estratégias utilizadas nesse programa, para o controle da doença. 

 



Item Aspectos a serem considerados Escores Esc Obtidos 

MÉTODO 100 

Interpretação 
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 15  
02 Apresentar o objeto correto 10  

Introdução 
03 Abordagem da idéia central 05  
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 05  
05 Não-antecipação de partes do Desenvolvimento 05  
06 Ligação com o Desenvolvimento 05  

Desenvolvimento 
07 Dividiu o todo em partes coerentes 10  
08 Atendeu à condicionante de tempo e espaço 15  
09 Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo) 15  
10 Apresentou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 15  

SUBTOTAL MÉTODO 100  

    

CONHECIMENTO (ALGUMAS IDÉIAS) 350 

Desenvolvimento 

11 
Objetivos do Programa Nacional de Prevenção e Controle da 
Malária: ---  

12 Reduzir a incidência da malária   
13 Reduzir a mortalidade por malária   
14 Reduzir as formas graves da doença   

15 Eliminar a transmissão da malária em áreas urbanas nas capitais até 
2006   

16 Evitar a ocorrência de casos autóctones nos locais onde a transmissão 
da malária tiver sido interrompida, nos últimos cinco anos.   

17 Estratégias utilizadas no programa para o controle da doença: ---  
18 Fortalecimento da vigilância da endemia na região extra-amazônica   
19 Apoio à estruturação dos serviços locais de saúde   
20 Diagnóstico e tratamento à curto prazo.   
21 Fortalecimento da vigilância da malária na Amazônia   
22 Capacitação de recursos humanos   
23 Educação em saúde, comunicação e mobilização social (ESMS)   
24 Controle seletivo de vetores   
25 Estímulo à pesquisa   

26 Monitoramento do Programa Nacional de Prevenção e Controle da 
Malária   

27 Sustentabilidade política ao Programa   
Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 350 
escores e até este limite) 05 por idéia 

SUBTOTAL CONHECIMENTO 350  

    

EXPRESSÃO ESCRITA 50 

A1 00 
A2 03 Coerência 
A3 06 

 

B1 00 
B2 03 Clareza 
B3 06 

 

C1 00 Objetividade 
C2 03 

 



C3 06 
D1 00 
D2 02 
D3 04 

Coesão 

D4 06 

 

Ortografia E1 08  
Pontuação E2 06  

Concordância E3 06  
Regência E4 06  

SUBTOTAL EXPRESSÃO ESCRITA 50  

GRAU BRUTO MÁXIMO 500 Valor 5,0 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO   

 

VALOR MÁXIMO DAS 
QUESTÕES 

GRAU BRUTO DA 
QUESTÃO 

(ESCORES) 

GRAU OBTIDO NA 
QUESTÃO 

(ESCORES) 
GRAU FINAL 

1ª Questão – 5,0    

2ª Questão – 5,0    

GRAU FINAL  

 
 

ÍTEM OBSERVAÇÕES 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


