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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO - (Valor 5,0) 
 

“O projeto nacional adotado no Governo de Getúlio Vargas corroborou para que os anos de 1930 a 1945 fossem 
caracterizados por intenso crescimento populacional urbano e, portanto, para importantes mudanças na estrutura da sociedade.” 
(OLIVEIRA, 2007) 

 

Caracterizar o crescimento populacional urbano brasileiro a partir da Era Vargas até os dias 
atuais. 

 
 
1. MÉTODO 

TOTAL: 100 (cem) escores 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

M1 Abordagem da ideia central. 10  
M2 Delimitação do espaço. 5  
M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 10  M4 
Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 10  
M5 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Introdução 

 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 10  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento 10  
Em todas as premissas. 15  

Não caracterizou até 3 premissas. 5  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 

Caracterização das 
premissas segundo as 
condicionantes (ligação 

de causa e efeito) Não caracterizou mais de 3 premissas. 0  

Todas. 15  
4. 7  
3. 5  
2. 3  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das 
premissas. 

1. 1  

Subtotal – MÉTODO 100  

 
2. CONHECIMENTO 

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

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares 

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

C1 Distribuição da população urbana e rural no início da década de 
30. 15  

C2 A agricultura cafeeira 15  

C3 Projeto Nacional Desenvolvimentista do governo Getúlio Vargas. 20  

C4 Início do processo de modernização do campo. 20  
C5 Substituição das importações: O Brasil Industrial. 20  

Introdução 
 

Algumas ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   
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 2 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Escores Esc/Aluno 
 a. Principais características da urbanização até 1980   

C7 Expansão das fronteiras agrícolas. 20  
C8 Êxodo Rural. 15  
C9 Fluxos migratórios atraídos pelo desenvolvimento industrial. 15  

C10 Expansão da rede de infraestrutura urbana. 20  
C11 Início do processo de verticalização das edificações. 20  
C12 A auto-construção das moradias e o processo de “Favelização”. 15  
C13 Ocupação de áreas vulneráveis. 15  
C14 Surgimento das metrópoles (São Paulo e Rio de Janeiro). 20  

 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 b. Principais características da urbanização pós 1980   

C15 Desconcentração da produção. 15  

C16 Aumento da competitividade entre as cidades na busca por 
recursos. 

15  

C17 Crescimento urbano das cidades médias. 20  

C18 Principais desigualdades e disparidades socioespaciais nas 
regiões brasileiras nos dias atuais. 

20  

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal - CONHECIMENTO 300  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Esc/Aluno 

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00 
A2 Parcialmente compreensível. 08 Coerência 
A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 15 

 

B1 Pouco claro. 00 
B2 Falta de clareza em partes do texto. 08 Clareza 
B3 Claro. Fácil entendimento. 15 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações inúteis. 00 
C2 Parcialmente objetivo. 08 Objetividade 
C3 Objetivo. Linguagem direta. Preciso. 15 

 

D1 Pouco coeso. 00 
D2 Emprego inadequado dos conectivos. 04 
D3 Emprego parcial dos conectivos. 08 

Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos conectivos. 15 

 

Ortografia E1 10 
Pontuação E2 10 

Concordância E3 10 
Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10 

 

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 100  

    

RESULTADO DA QUESTÃO 
ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 500 5,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   
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2ª QUESTÃO – (Valor 5,0) 
 

“O número de mortes pela gripe H1N1 no Brasil subiu para 512 nesta terça-feira, com novas confirmações em Minas Gerais, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 

Este total indica que o Brasil responde por cerca de 20 por cento do número de mortes pela nova gripe no mundo, levando-se em conta os dados 

mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgados na sexta-feira. [.....]” (Agência Reuters – 25/08/09) 

 
Baseado na afirmativa acima, apresentar as medidas governamentais que veem sendo adotadas para 

tentar conter a epidemia causada pelo vírus H1N1 no Brasil. 
 

1. MÉTODO 
TOTAL: 100 (cem) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

M1 Abordagem da ideia central. 10  
M2 Delimitação do espaço. 5  
M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 10  M4 
Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 10  
M5 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Introdução 

 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 10  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento 10  
Em todas as premissas. 15  

Não caracterizou até 3 premissas. 5  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 

Apresentação das 
premissas segundo as 
condicionantes (ligação 

de causa e efeito) Não caracterizou mais de 3 premissas. 0  

Todas. 15  
4. 7  
3. 5  
2. 3  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das 
premissas. 

1. 1  

Subtotal – MÉTODO 100  

 
2. CONHECIMENTO 

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

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares 

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

C1 
A gripe Influenza A (H1N1) foi detectada inicialmente no México, 
onde infectou centenas de pessoas e provocou várias mortes, 
suscitando temores de uma pandemia. 

10  

C2 É uma doença respiratória que afeta os porcos, mas é 
transmissível ao ser humano sendo uma variante do vírus H1N1. 05  

C3 

O contágio ocorre através das vias aéreas, como a gripe 
comum, por meio de contato direto ou indireto das mãos com 
objetos contaminados, sendo que o vírus também se espalha 
pelo próprio ar ambiente. 

10  

C4 
Os sintomas são muito parecidos com a gripe comum, tais 
como: febre alta, cansaço, dores musculares, tosse, fadiga, 
surgiram pessoas com vômitos e diarréias. 

10  

C5 O Governo Federal vem adotando uma série de medidas na 
tentativa de evitar uma epidemia da doença no país. 05  

Introdução 
 

Algumas ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. -  
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Escores Esc/Aluno 

 
Medidas governamentais que vêem sendo adotadas para tentar 
conter a epidemia causada pelo vírus H1N1 no Brasil. - - 

C7 

Aquisição de Kits para exames laboratoriais para influenza A (H1N1), 
com o resultado do teste fornecido em 72 horas e sua distribuição aos 
laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, ao 
Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, e ao Instituto Evandro Chagas, em 
Belém (PA). 

20  

C8 Autorização, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
para a fabricação, distribuição e aplicação da vacina. 

20  

C9 

Distribuição dos medicamentos Tamiflu e Efavirenz para os casos 
suspeitos que tiverem agravamento do quadro ou que estiverem nos 
grupos de risco (crianças com menos de 2 anos, pacientes idosos e 
aqueles que passam por tratamento contra o câncer e a Aids). 

20  

C10 

Orientação aos estados e municípios quanto à decisão de 
suspender suas atividades, no caso de haver casos de gripe 
Influenza A (H1N1), sugerindo que a decisão seja tomada em 
conjunto com as autoridades sanitárias locais. 

20  

C11 Estabelecimento de uma rede de vigilância para monitorar a 
circulação do vírus respiratório. 

10  

C12 Elaboração de um plano de preparação para o enfrentamento de uma 
possível pandemia de influenza. 

10  

C13 

O país possui 22 Centros de Informações Estratégicas e Resposta em 
Vigilância em Saúde (Rede CIEVS) para apoiar os serviços de 
vigilância e unidades no enfrentamento de Emergências de Saúde 
Publica. 

20  

C14 
Acionamento das secretarias estaduais de saúde no sentido de 
intensificar o processo de monitoramento e detecção oportuna de 
casos suspeitos de doenças respiratórias agudas. 

20  

C15 
Identificação e encaminhamento de viajantes procedentes dos países 
afetados que apresentam sintomatologia clínica sugestiva de quadro 
infeccioso. 

20  

C16 

Determinação de que as tripulações das aeronaves orientem os 
passageiros de voos internacionais e domésticos, ainda durante o 
vôo, sobre sinais e sintomas do novo vírus Influenza A(H1N1), 
solicitando que passageiros com esses sintomas se identifiquem à 
tripulação. 

10  

C17 
Determinação para que a INFRAERO veicule informes sonoros 
em todos os aeroportos brasileiros a respeito da Gripe Influenza A 
(H1N1). 

10  

C18 

Confecção e distribuição de panfletos com informações em português, 
inglês e espanhol, sobre os sinais, sintomas, medidas de proteção, 
higiene e orientações para procurar assistência médica nas ares de 
fronteira seca e em todo o território nacional. 

20  

C19 

Estruturação de uma rede para capacitar os profissionais de saúde 
que atuam em hospitais de referência; portos, aeroportos e fronteiras; 
SAMU; centrais de regulação e equipes de saúde da família, por 
intermédio da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), da Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), dos Hospitais Universitários 
Federais e dos Núcleos do Telessaúde Brasil. 

20  

C20 
Preparação de material instrucional baseado nos protocolos validados 
pelo Gabinete Permanente de Emergência em Saúde Pública do 
Ministério da Saúde, por meio da Rede de Capacitação. 

20  

C21 
Fornecimento de orientações domiciliares para pacientes 
contaminados e intensificação da difusão de campanhas de 
higienização. 

20  

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

 

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal - CONHECIMENTO 300  
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3. EXPRESSÃO ESCRITA 
EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Esc/Aluno 

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00 
A2 Parcialmente compreensível. 08 Coerência 
A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 15 

 

B1 Pouco claro. 00 
B2 Falta de clareza em partes do texto. 08 Clareza 
B3 Claro. Fácil entendimento. 15 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações inúteis. 00 
C2 Parcialmente objetivo. 08 Objetividade 
C3 Objetivo. Linguagem direta. Preciso. 15 

 

D1 Pouco coeso. 00 
D2 Emprego inadequado dos conectivos. 04 
D3 Emprego parcial dos conectivos. 08 

Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos conectivos. 15 

 

Ortografia E1 10 
Pontuação E2 10 

Concordância E3 10 
Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10 

 

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 100  

    

RESULTADO DA QUESTÃO 
ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 500 5,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 

 

RESULTADO FINAL  
VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 5,0 500   
2ª Questão – 5,0 500   

TOTAL – 10,0 1000   
 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DOS ALUNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


