
Al Nr 

CPS 
CP/ECEME - 2008 

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO  

 
 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Analisar  as medidas de Educação Sanitária (Educação em saúde) adotadas  no Brasil, para o 

controle das doenças cardiovasculares, concluindo sobre os reflexos na melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira.  
 
Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Esc/Alun o 

MÉTODO 
TOTAL: 180 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 15  

M02 Identificar corretamente o objeto do pedido. 20  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 05  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo (SFC). 05  

M05 Outras idéias complementares. 05  

M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M07 Ligação com o Desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento 

M08 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M09 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à 
condicionante da conclusão(SFC). 

20  

M10 Atendeu à condicionante da servidão (SFC). 10  

M11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

M12 Elaborou as conclusões parciais (CP). 20  

Conclusão 

M13 Retomou o tema central. 10  

M14 Elaborou a síntese - idéias coerentes com as CP e com o Desenvolvimento. 20  

M15 Atendeu à condicionante da conclusão (SFC). 10  

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo. 10  

Subtotal – MÉTODO 180  

 
 

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL: 300 (trezentos) escores 

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para i déias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para idéias comple mentares 

50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas * 
*A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam do barema, 
devendo defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, no limite do estabelecido 
para “novas idéias” (somente computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse limite).  

Introdução 

GEOGRAFIA SAÚDE 



C01 
Definição de Educação Sanitária:Denominação dada à prática educativa que 
objetiva a induzir a população a adquirir hábitos que promovam a saúde e 
evitem a doença. 

15  

C02 Criação do Min. das Cidades em 1º Jan 2003: finalidade de proporcionar 
melhoria nas condições de vida da população brasileira 10  

C03 Doenças cardiovasculares constituem, atualmente no Brasil, a principal causa 
de mortalidade(30% dos óbitos). 10  

C04 
Os principais fatores de risco são: fumo de cigarros, obesidade, inatividade 
física, lipídeos sanguíneos e lipoproteínas sanguíneas, colesterol LDL elevado, 
hipertensão, dieta inadequada. 

10  

C05 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

 1)Medidas preventivas do cidadão:     

C06 Evitar estresse urbano. 15  

C07 Exercício aeróbio regular. 15  

C08 Dieta adequada, com mudança de hábito alimentar. 15  

C09 Controle do diabetes mellitus e hipertensão. 15  

C10 
Alimentos que devem ser ingeridos: frutas, vegetais em geral (principalmente 
crus), arroz, aveia, cereais integrais, alho, cebola, soja e derivados, suco de 
tomate, melancia, goiaba vermelha, azeite de oliva virgem e peixes. 

15  

C11 
Alimentos que devem ser evitados: carnes gordas (principalmente vermelha), 
carne branca com pele, queijos amarelos, leite integral, camarão, bacon, ovos 
em excesso e frituras. 

15  

C12 Conclusão Parcial:  10  

 2) Medidas adotadas  pelo governo brasileiro (a pa rtir de 1988)   

C13 Criação do Sistema Único de Saúde(SUS).  15  

C14 Campanhas e Programas de combate ao tabagismo. 15  

C15 Implantação do Programa de Saúde da Família. 15  

C16 Convênio entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia 
para monitoramento de pacientes diabéticos e hipertensos. 15  

C17 Programa de atenção básica ao diabetes. 15  

C18 Plano de Alimentação e Nutrição. 15  

C19 Programa governamental “Pratique Saúde” para controle da Hipertensão, 
Diabetes, Obesidade e Tabagismo. 15  

C20 Conclusão Parcial:  10  

C21 Novas idéias.   

Conclusão 

C22 Indicadores atuais da melhoria da qualidade de vida da população brasileira: 
fumantes, hipertensos, obesos, diabéticos. 

20  

C23 Comparação dos padrões  de vida atuais com os da década 90. 20  

C24 Novas idéias.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300  

 
 



EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

ASPECTO Código  ESPECIFICAÇÃO  

A1 Incoerente. Ilógico ou contraditório. 00 

A2 Parcialmente compreensível. 05 Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10 

 

B1 Pouco claro. 00 

B2 Falta de clareza em partes do texto. 15 Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 30 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações inúteis. 00 

C2 Parcialmente objetivo. 05 Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10 

 

D1 Pouco coeso. 00 

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 10 

D3 Emprego parcial dos conectivos. 20 
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos conectivos. 30 

 

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância  E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro 

10  

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120  

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
“Sobre a proposta brasileira de criação de um Conselho Sul-Americano de Defesa, o ministro da Defesa 
Nelson Jobim afirmou: - Esse conselho não é uma aliança militar no sentido tradicional, não é a OTAN do 
Sul, não é uma força de ocupação, não é uma força de segurança da América do Sul. É uma aliança de 
natureza de defesa entre países para a formação de uma identidade sul-americana de defesa, respeitadas 
as três grandes vertentes da América do Sul: amazônica, andina e platina”. 
(www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/04/09) 

Justificar a assertiva acima. 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Escores 
Aluno 

MÉTODO 
TOTAL 80 (oitenta) escores  

Interpretação  
M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 05  

M02 Apresentar o objeto correto. 05  

Introdução  

M03 Abordagem da idéia central. 10  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo (SFC). 05  

M05 Outras idéias complementares. 05  



M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M07 Ligação com o desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento  

M08 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M09 Atendeu à condicionante da servidão (SFC). 10  

M10 Ordenação pela relevância das idéias (SFC). 10  

M11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

Subtotal – MÉTODO 80  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL : 240 (duzentos e quarenta) escores 

170 (cento e setenta) escores atribuídos para idéia s essenciais 
70 (setenta) escores atribuídos para idéias complem entares 

50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas * 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam do 
barema, devendo definí-las como essenciais ou complementares, e atribuir um valor a elas, no limite do 
estabelecido para “idéias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 escores e até esse 
limite). 

Introdução 

C01 Caracterização do continente sul-americano. 05  

C02 As diversas tentativas de integração continental. 05  

C03 
Iniciativa do Governo Brasileiro na proposta de criação do Conselho Sul-
Americano de Defesa (CSAD) como uma tentativa de aproximação na área 
de defesa com os países vizinhos em novembro de 2007. 

10 
 

C04 Ligação com o desenvolvimento. 05  

C05 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

C06 

O objetivo do Conselho é o entendimento com todos os países sul-
americanos para que se possa ter uma mesma palavra sobre defesa nos 
fóruns internacionais e resolver as eventuais questões de defesa sul-
americana por meio desse conselho. 

15 

 

C07 

Um dos projetos do CSAD é a criação de uma indústria privada de defesa 
sul-americana objetivando o avanço tecnológico das forças armadas sul-
americanas com a capacitação dos insumos necessários para esse 
avanço. No futuro, os países poderão estudar a fabricação conjunta de 
armamentos 

15 

 

C08 

O CSAD vai permitir o enfrentamento do crime, de modo geral, e em 
especial do tráfico de drogas no continente, por intermédio do fornecimento 
de apoio logístico às operações.e nesse contexto, a integração das Forças 
Armadas da América do Sul vai impactar positivamente, “de modo 
indireto”, no combate ao crime organizado. 

15 

 

C09 
O CSAD pretende estabelecer uma política de defesa consolidada na 
América do Sul, uniformizando as discussões  de problemas da região 
para participação em fóruns internacionais. 

10 
 

C10 
O CSAD visa propiciar a unificação de uma base industrial na área da 
defesa, envolvendo questões como a estrutura de comunicação e 
transportes. 

10 
 

C11 

O CSAD vai fomentar a discussões bilaterais, como o objetivo de apoio 
aos países da América do Sul que atravessem situações de crise nos mais 
diversos aspectos, criando mecanismos mais ágeis de interlocução entre 
as nações sul americanas. 

15 

 

C12 
O CSAD visa ainda promover a integração territorial e econômica dos 
países sul-americanos, planejando conjuntamente o desenvolvimento 
regional. 

15 
 



C13 

O CSAD tem uma tarefa muito maior do que a integração do território da 
América do Sul: a formação de um sistema econômico sul-americano que, 
para sua concepção, depende da integração física de seus sistemas de 
transportes. 

15 

 

C14 Um dos objetivos do CSAD é potencializar o desenvolvimento do território 
sul-americano, para que seja instrumento de bem-estar do nosso povo. 

10 
 

C15 
O conselho deverá tratar de questões militares dos países sul-americanos 
e prevenir situações como a invasão do território equatoriano pela 
Colômbia, por exemplo, mas sem interferir nas relações diplomáticas. 

15 
 

C16 Um dos objetivos do Conselho Sul-Americano de Defesa será discutir o 
reforço na atuação nas áreas de fronteiras. 10 

 

C17 
O CSAD não supõe uma aliança militar convencional, como a Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), mas um fórum para promover o 
diálogo entre ministros da Defesa da região. 

15 
 

C18 
Dentre os objetivos do CSAD, destaca-se a necessidade de se reduzirem 
conflitos e desconfianças, e de se reforçar as bases para uma futura 
formulação de uma política comum de segurança. 

10 
 

C19 
Os princípios da criação do Conselho seriam a não-intervenção e o 
respeito à soberania de cada país, à autodeterminação dos povos e à 
integridade territorial. 

10 
 

C20 

O Conselho funcionará como uma espécie de "primeiro recurso" para 
dirimir problemas de defesa na América do Sul, evitando assim o recurso 
imediato à Organização dos Estados Americanos (OEA), onde as 
intermediações passam inevitavelmente pelo acordo com os Estados 
Unidos. 

15 

 

C21 
Outro aspecto enfatizado pelo CSAD é a maior troca de informações entre 
as forças armadas dos países da região e treinamentos conjuntos, 
objetivando uma melhor preparação de suas Forças Armadas. 

10 
 

C22 
O conselho poderá tratar do tema de possíveis conflagrações de natureza 
bélica e gerar espaços de confiança mútua entre os países e suas Forças 
Armadas. 

10 
 

C23 Novas idéias.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO   

A1 Incoerente. Ilógico ou contraditório. 00 

A2 Parcialmente compreensível. 05 Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10 

 

B1 Pouco claro. 00 

B2 Falta de clareza em partes do texto. 05 
Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 10 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações 
inúteis. 

00 

C2 Parcialmente objetivo. 05 
Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10 

 



 
D1 Pouco coeso. 00 

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05 

D3 Emprego parcial dos conectivos. 08 Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos 
conectivos. 

10 

 

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro 

10  

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80  

RESULTADO  DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
RESULTADO FINAL  

VALOR DAS QUESTÕES  ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,0 600   
2ª Questão – 4,0 400   

                               GRAU FINAL DA AVALIA ÇÃO  
 

Item Observações 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


