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                         2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO  
 

 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)  
 

Analisar  as medidas adotadas pelo Governo Federal, visando à prevenção e o controle dos 
distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição. 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Esc Esc/ 
Aluno 

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 definí-las como essenciais ou co mplementares, e atribuir um valor a elas, no 
limite do estabelecido para “idéias novas” (somente  computar se o aluno obtiver menos de 300 
escores e até esse limite). 

GEOGRAFIA - SAÚDE 



Introdução 

C01 Os principais distúrbios nutricionais prevalentes: anemias, deficiência energético-
protéica, obesidade, sobrepeso, bócio. 

02 
 

C02 
A Alimentação e a Nutrição como requisitos básicos para a promoção e a proteção à 
saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e 
desenvolvimento humano com qualidade de vida e cidadania. 

02 
 

C03 
As causas dos principais distúrbios nutricionais: a baixa ingestão de alimentos ricos 
em proteínas e/ou energético, a deficiência de ferro, a maior ingestão de alimentos 
pouco nutritivos e em grandes quantidades, etc. 

02 
 

C04 Além da preocupação estética, a obesidade está intimamente relacionada com a 
hipertensão arterial, alterações cardíacas, diabettis melitus e outras patologias. 02 

 

C05 Adoção de medidas pelo Governo Federal, voltadas à promoção da saúde e ao 
controle dos desvios alimentares e nutricionais. 

01 
 

C06 Ligação com o desenvolvimento. 01  

 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

a. Medidas adotadas pelo Governo Federal, visando a  prevenção dos distúrbios nutricionais e doenças 
associadas à alimentação e nutrição.  

 
Obs.: todas as idéias abaixo devem ser relacionadas à prevenção dos distúrbios 
nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição.   

C07 
Enfoque dos problemas alimentares e nutricionais que gravitam em torno da 
desnutrição energético-protéica - DEP - por meio de uma abordagem familiar, 
proporcionando maior orientação em todos os níveis sociais. 

05  

C08 Implementação de programas de alimentação e nutrição nas escolas. 05  

C09 

Criação da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) , que tem 
como objetivo construir uma base de dados com a composição nutricional dos 
alimentos nacionais e de preparações típicas regionais. É uma iniciativa ímpar, 
proporcionando dados de grande número de nutrientes dos alimentos de base 
genuinamente nacionais, obtidos com critérios internacionais de análise. 

05 

 

C10 

Criação e implantação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) , 
voltada à compreensão do direito humano universal à Alimentação e Nutrição, que 
tem como propósitos:  
- A garantia da qualidade dos alimentos colocados para o consumo no País; 
- A Promoção de Práticas Alimentares Saudáveis;  
- A Prevenção e o Controle dos Distúrbios Nutricionais. 

10 

 

C11 
Realização de campanhas junto à população visando a prevenção e o controle das 
diarréias, das infecções respiratórias agudas e das doenças imunopreveníveis, 
medidas essenciais para evitar a desnutrição ou o seu agravamento. 

10 
 

C12 

A Promoção da Alimentação Saudável (PAS)  é uma das principais linhas de trabalho da 
Coordenação Geral da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e tem como objetivo 
apoiar os estados e municípios brasileiros no desenvolvimento de ações e abordagens que 
contribuam para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. 

05 

 

C13 

Promoção de práticas alimentares e estilos de vida s audáveis  – A promoção de praticas 
alimentares saudáveis, que se inicia com o incentivo ao aleitamento materno, está inserida no 
contexto da adoção de estilos de vida saldáveis, componente importante da promoção da 
saúde. Nesse sentido, ênfase será dada à socialização do conhecimento sobre os alimentos e 
o processo de alimentação, bem como acerca da prevenção dos problemas nutricionais, 
desde a desnutrição – incluindo as carências especificas - até a obesidade. O direito humano 
a alimentação deverá sempre ser citado em todo material educativo, pois é condição 
indispensável à vida e a construção da cidadania. 

05 

 

C14 

Identificação e o desenvolvimento de ações voltadas à: 
    * redução da freqüência da desnutrição moderada e grave em crianças; 
    * diminuição da ocorrência de anemia e desnutrição em gestantes; 
    * redução da incidência do baixo peso ao nascer e o acompanhamento dos casos 
enquadrados nesta condição. 

10 

 



C15 

Assegurar apoio alimentar, cuidados nutricionais específicos e atenção básica de 
saúde a todas as crianças até os 23 meses de idade, que estejam situadas abaixo 
do percentil 10 da relação peso/idade, com ênfase nos casos abaixo do percentil 3, 
mediante o desenvolvimento de ações de reabilitação nutricional. 

10 

 

C16 

O estímulo ao aleitamento materno de grande importância estratégica, quer na 
prevenção da desnutrição energético-protéica, da anemia e da deficiência de 
vitamina A, nos primeiros meses de vida, quer na redução da incidência, duração e 
gravidade das diarréias e das infecções respiratórias agudas. 

10 

 

 Novas idéias   

 Conclusão Parcial   

C17 

A análise das medidas adotadas pelo Governo Federal, visando a prevenção dos 
distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição evidencia que 
vem sendo realizado um trabalho diuturno na busca da redução dos problemas 
alimentares e nutricionais. 

05 

 

C18 

A realização de trabalhos tais como: a implementação de programas de alimentação e 
nutrição nas escolas, a disseminação de campanhas junto à população, o apoio alimentar às 
famílias carentes, o estímulo ao aleitamento materno, bem como a implementação de 
programas, projetos e atividades como a Criação da TACO, a implantação da PNAN, a PAS, 
a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis e diversos outros programas 
vêm apresentando excelentes resultados na minimização dos problemas e doenças 
relacionados à área alimentar e nutricional. 

20 

 

C19 No decorrer das últimas décadas, as ações e programas desenvolvidos pelo Governo Federal 
têm obtido grande êxito na redução dos problemas relativos à alimentação e à nutrição. 10  

b. Medidas adotadas pelo Governo Federal, visando o  controle dos distúrbios nutricionais e doenças 
associadas à alimentação e nutrição.  

 
Obs.: todas as idéias abaixo devem ser relacionadas ao controle dos distúrbios 
nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição. 

 
 

C20 Diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população. 05  

C21 Criação e atualização do sistema nacional de informações sobre a situação 
alimentar e nutricional. 

10 
 

C22 Identificação e monitoramento de grupos sob risco de obesidade ou desnutrição. 10  

C23 Desenvolvimento sistemas de informações e indicadores que contribuam para a análise das 
causas e dos fatores associados à situação alimentar e nutricional dos estudantes. 10  

C24 
Fornecimento de elementos para tomada de decisões na priorização de recursos a 
serem aplicados em programas governamentais que visem o controle dos distúrbios 
nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição. 

10 
 

C25 Avaliação da eficácia dos programas desenvolvidos visando o aperfeiçoamento e a 
maior eficiência dos mesmos. 10 

 

C26 

Implantação do Sistema Nacional Informatizado de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) como parte do Sistema de Informação de Atenção Básica do MS 
(SIAB/MS). O SISVAN visa planejar, acompanhar e avaliar programas sociais 
relacionados à alimentação e nutrição; e avaliar a eficácia das ações 
governamentais. Dessa forma cumpre seu papel em auxiliar os gestores públicos na 
gestão de políticas de alimentação e nutrição. 

10 

 

C27 Implantação do Sistema de Monitoramento da Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional/CONSEA. 

10 
 

C28 

Atuação da Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN), 
que tem como principal missão implementar ações de acordo com as diretrizes da 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) com vistas a garantia de 
condições de saúde adequadas à população brasileira. 

10 

 



C29 

Criação e implantação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 
voltada à compreensão do direito humano universal à Alimentação e Nutrição, que 
tem como propósitos:  
- A garantia da qualidade dos Alimentos colocados para o consumo no País; 
- A Promoção de Práticas Alimentares Saudáveis;  
- A Prevenção e o Controle dos Distúrbios Nutricionais. 

10 

 

C30 

Utilização de linhas de investigação, desenvolvidas de acordo com as normas da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa Humana - CONEP -, que esclareçam aspectos particulares e 
até gerais de alguns problemas, avaliem a contribuição dos fatores causais envolvidos e 
indiquem as medidas mais apropriadas para seu controle. 

10 

 

C31 

Promoção do desenvolvimento de linhas de investigaçã o – Entre as linhas de interesse 
caberá destaque o problema da desnutrição energético – protéica (DEP) que, apesar de bem 
descrito e analisado, em termos geográficos e sociais, requer estudos adicionais para sua 
atualização. No contexto da deficiência de micronutrientes, devera merecer atenção especial 
o aprofundamento do conhecimento, ainda muito limitado, sobre a epidemiologia das anemias 
e da hipovitaminose A. 

10 

 

 Novas idéias.   

 Conclusão Parcial   

C32 

Por intermédio de diversos programas e projetos executados a médio e longo prazo, 
o Governo Federal vem se empenhado no controle dos distúrbios nutricionais e 
doenças associadas à alimentação e nutrição, visando melhorar a qualidade de vida 
da população brasileira. 

05 

 

C33 

Ações como o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população e Outros 
programas, projetos e trabalhos como a atuação da CGPAN, a implantação da 
PNAN e a implantação do Sistema Nacional Informatizado de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN), dentre outros, muito têm auxiliado no controle mais preciso da 
situação da alimentação e nutrição do povo brasileiro. 

20 

 

C34 
As diversas medidas, programas e projetos que vêm sendo adotados pelo Governo Federal 
têm trazido uma série de benefícios ao controle dos distúrbios nutricionais e doenças 
associadas à alimentação e nutrição, reduzindo os problemas existentes no país. 

10 
 

 Novas idéias.   

 Conclusão   

C35 

Os principais distúrbios nutricionais que afetam a população brasileira se constituem 
em um grande desafio a ser solucionado pelo Governo Federal para que o potencial 
de Crescimento e Desenvolvimento Humano com Qualidade de Vida e Cidadania 
possa se processar de maneira viável. 

10 

 

C36 
Nas últimas décadas vêm sendo implantadas diversas medidas, programas, projetos 
e ações que têm se mostrado bastante satisfatórios na prevenção e no controle dos 
distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição. 

10 
 

C37 

Da análise realizada, observa-se que fruto das ações governamentais, os problemas 
relacionados à área nutricional e alimentar vêm sendo reduzidos de forma 
expressiva, proporcionando condições de vida mais adequadas a grande parcela da 
população brasileira, evidenciando a eficácia dessas ações. 

10 

 

 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) 

 
Apresentar a atual situação do setor agropecuário brasileiro, destacando os reflexos neste setor da 

Rodada de Doha para as relações comerciais brasileiras. 

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 * 
* Valor máximo a ser destinado à novas idéias a cri tério do oficial responsável pela correção. O Valor  

final não poderá ultrapassar os 240 escores 

Introdução 

C01 A agropecuária na década de 70:com a criação de um projeto político de 
modernização do setor, conquistou papel de destaque nacional e internacional. 08  

C02 Após 1980: debate da questão agropecuária e surgimento do agronegócio. 07  

C03 Participação no PIB e no comércio internacional. 07  

C04 Rodada de Doha: encontro de 153 países membros da OMC, para discutir 
20 tópicos de interesse do mercado mundial de produtos agrícolas. 08 

 

C05 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

 a.Situação atual da Agricultura   

C06 Estrutura agrícola brasileira. 05  

C07 Desenvolvimento e modernização da agricultura. 05  

C08 Avanços tecnológicos: Revolução Verde. 05  

C09 Principais culturas. Novas culturas. 05  

C10 Participação na produção de biocombustível. 05  

C11 Amazônia: a grande fronteira. 05  

C12 Alimentos transgênicos. 05  

C13 Expansão agrícola X Questão ambiental. 05  

C14 Política agrária e agrícola. Planos governamentais para o setor. 05  

C15 Exportações: participação na balança comercial. Protecionismo externo. 05  

C16 Período (1965-1980): projeto político prioritário de modernização do setor. 05  

C17 Gerenciamento empresarial. 05  

C18 A modernização em 1990 e criação da CONAB. 05  

C19 Adoção de políticas de fomento produtivo e comercial. Crédito rural. 05  

C20 Agregação de tecnologia de ponta. 05  

C21 Incremento da mecanização em benefício da agricultura. 05  

C22 Inserção de novos métodos de cultivo. 05  

C23 Novas idéias.   

 b.Situação atual da Pecuária.   

C24 Estrutura da pecuária brasileira. 05  

C25 Desenvolvimento e modernização da pecuária. 05  

C26 Participação da pecuária no mercado internacional 05  

C27 Produção da pecuária: carne bovina (exportações para 180 países). 05  

C28 Óbices atuais: barreiras protecionistas e entraves sanitários. 05  

C29 Desenvolvimento genético dos animais. 05  

C30 Política de governo: falha na oferta de serviços de infra-estrutura. 05  

C31 Período (1965-1980): projeto político prioritário de modernização do setor. 05  



C32 Após 1980: debate da questão agrária e surgimento do agronegócio. 05  

C33 Adoção de políticas de fomento produtivo e comercial. Crédito Rural. 05  

C34 Agregação de tecnologia de ponta. 05  

C35 Incremento da mecanização em benefício da pecuária. 05  

C36 Melhoria do nível técnico da mão-de-obra. 05  

C37 Novas idéias.   

 c. Reflexos da rodada de Doha:      

C38 Fim do mecanismo de salvaguardas especiais para os produtos agrícolas 
dos países em desenvolvimento e pobres. 

15 
 

C39 Enfraquecimento do Mercosul. 15  

C40 Diminuição das exportações dos produtos brasileiros. 15  

C41 Graves prejuízos para o agronegócio. 15  

C42 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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


