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CPS
CP/ECEME - 2010

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA - SAÚDE

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

“A Região da Amazônia Legal concentra 99,7% dos casos de malária, tendo sido identificados nesta região 90 municípios 
como sendo de alto  risco para a malária,  ou seja,  com um Índice Parasitário Anual  (IPA) igual  ou maior a 50 casos por 1.000 
habitantes.”    Fonte: Portal da Saúde (Ministério da Saúde), acesso em 25/05/2010.

Analisar a elevada concentração de casos de malária na Região Norte do Brasil, nos campos psicossocial e 
econômico,  concluindo sobre programas governamentais vigentes que contribuem para a redução desses índices no 
espaço amazônico. 
   1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 10

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5

M3 Delimitação no tempo. 5

M4
Ideias complementares 

relacionadas com o 
pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 20

M8 Elaboração das conclusões 
parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 10

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 
correto

M9 Divisão do todo em partes 
coerentes.

Totalmente. 15
Mais da metade das partes está coerente com

o todo. 8

Menos da metade das partes está coerente com o 
todo. 5

Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 8

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 10
Mais da metade das ideias com ligação. 5

Menos da metade das ideias com ligação. 2
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 10

M13
Elaboração da 

síntese coerente 
com as conclusões 

parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Aluno Nº
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Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 10

M15
Conclusão baseada 

nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 10

Na conclusão, mais da metade das ideias têm 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias têm 
suporte na introdução ou no desenvolvimento 2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
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 constem 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 ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1

A malária ou paludismo, com grande incidência na Região Norte do Brasil,  é 
uma doença infecciosa febril aguda, transmitida através da picada do mosquito 
Anopheles. 05

C2 Atualmente,  97% dos casos de malária  concentraram em seis  estados:  Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. 05

C3
A região amazônica é considerada pelo Ministério da Saúde área endêmica para 
a malária, com a incidência de três tipos de plasmodium (o vivax, o malarie e o  
falciparum). 10

C4
Em 2007, objetivando combater doenças endêmicas como a malária,  o governo 
federal lançou o programa Mais Saúde  Direito de Todos como parte integrante 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde.

10

C5 A  maioria  dos  casos  ainda  ocorre  em  áreas  rurais,  mas  há  registro  da  doença 
também em áreas urbanas (cerca de 15%). 10

Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Desenvolvimento

Algumas ideias

a.   Campo psicossocial 

C6 As migrações contribuíram para a difusão da malária em toda região amazônica. 10

C7
O PAC da Saúde instituiu  Equipes  da Saúde da Família  (ESF)  para  fazer  o 
acompanhamento da população em áreas de risco de transmissão da malária.  10

C8
A Região Norte apresenta muitas habitações (tipo de moradias)  precárias onde 
podem se reunir os elos da cadeia epidemiológica da malária. 5

C9
A implementação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) tem 
como proposta a realização de ações preventivas e educativas junto às famílias 
carentes nos meios rurais e urbanos. 

5

C10

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde aumenta o número de 
leitos hospitalares e contribui para a diminuição da malária através do aumento 
da cobertura vacinal na Região Norte.

10

C11 O  clima  equatorial  é  um  fator  que  influencia  na  difusão  da  malária  e,  por 
conseguinte, no padrão de vida e as  condições de saúde locais. 5
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Desenvolvimento

Algumas ideias

C12 O papel do programa intitulado Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 5

C13
O  reduzido  número  de  leitos  hospitalares  contribuem  para  a  diminuição  da 
possibilidade de tratamento de doenças endêmicas como a malária. 5

C14 O sistema educacional precário contribui acarreta dificuldades para a divulgação 
e compreensão de medidas preventivas relativas à malária. 5

C15 A má distribuição da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) gera uma carência 
na difusão e aplicação de medidas profiláticas ou terapêuticas. 10

C16 Deficiência na alimentação afeta o estado nutricional da população, tornando-os 
menos resistentes à doenças em geral. 10

Conclusão Parcial

C17

Os altos índices de malária na Região Norte apontam para necessidades de melhoria 
no saneamento básico, na infraestrutura habitacional, no tratamento supervisionado 
da  doença  pela  visita  de  agentes  públicos  às  residências  localizadas  em  área 
endêmicas e no investimento em programas de combate à malária.

20

Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Campo econômico 

    C18
O Programa governamental  “Mais  Saúde Direito  de  Todos”  contribui  para   a 
qualificação de novos agentes de saúde. 10

C19 Os salários médios da região são menores do que a média nacional, redundando 
na precariedade das condições de vida.

10

C20 O desmatamento e a ocupação produtiva de áreas no meio rural o transforma no 
principal foco de transmissão de malária na Região Norte. 10

C21 A deficiência  no  sistema  de  comunicação  dificulta  a  difusão  de  informações 
necessárias à prevenção da malária em comunidades mais distantes. 10

C22 O baixo nível de qualificação da mão-de-obra regional, associado a um restrito 
mercado de trabalho, ocasiona o desemprego e a queda no padrão de vida. 10

 C23
Alguns fatores como o represamento de águas dos igarapés e a formação de 
tanques para atividades de piscicultura proporcionaram a formação de criadouros 
permanentes potenciais para a malária.

10

C24
Durante a construção de extensas barragens para a utilização de grandes usinas 
hidrelétricas  cria  ambientes  favoráveis  à  concentração  de pessoas  em áreas 
propícias à difusão da malária.

10

C25
A navegação ou uso de transporte  aquático expõe o usuário  desse modal  a 
ambientes  fluviais  e  lacustres  onde as  margens  e  a  vegetação aquática  são 
criadouros do mosquito transmissor da malária.

10

C26
A carência de técnicos qualificados na quantidade necessária para o combate 
dos focos de malária. 10

C27 A  carência  de  recursos  financeiros  e  medidas  para  a  atração  de  capital, 
máquinas, instalações voltadas para o combate à malária. 10

 Conclusão parcial

C28
São necessárias medidas como a aplicação de recursos na pesquisa e na formação 
regional de mão-de-obra especializada na prevenção e no tratamento da malária. 20

Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C29
A  grande incidência da malária na Região Norte do Brasil é um problema de saúde 
pública  que  tem  dimensões  psicossociais  e  econômicas  que  precisam  ter  um 
enfrentamento político para que seus elevados índices possam ser atenuados.

10

C30

A redução  dos  altos  índices  de  malária  deve-se,  por  exemplo,  à  programas 
governamentais  como  o  Núcleo  de  Apoio  à  Saúde  da  Família  (NASF),  o 
Programa de Combate à Doenças Transmissíveis,  a formação de Equipes de 
Saúde da Família (ESF) que implementam melhorias nas medidas profiláticas, 
nas  condições  de  vida,  no  estado  sanitário  e  nos  desequilíbrios  econômicos 
entre o meio rural e urbano.

10

C31
Verifica-se  que  a  elevada  concentração  dos  casos  de  malária  na  Amazônia 
também é eficazmente combatida através do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS)como proposta a realização de ações preventivas.

10
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C32
O  PAC  Saúde  viabiliza  a  atuação  governamental  em  áreas  endêmicas  em 
malária  visando  o  correto  diagnóstico  das  deficiências  nas  moradias  e  o 
fortalecimento da estrutura de vigilância e controle desse epidemia. 

10

Outras ideias julgadas permitidas.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz;  pode 
haver  incoerências  localizadas  ou  o  texto 
inteiro  se caracterizar  por  uma grande 
incoerência. 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico 
ou contraditório devido à inexistência de articulação de 
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

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.

5

A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente, lógico e 
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas 
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

10 (2)

(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. 0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 15
B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento  do 
leitor. 30 (2)

(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. 0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 5

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 10 (2)

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de 
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que efetuam  a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso. 0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 10
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 20
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 30 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 
E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item 
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Apresentar as  possíveis  medidas,  no  campo  pol í t ico,  que  poderão  ser  adotadas  pelos  governos  dos 
países  integrantes  da  Comunidade  para  o  Desenvolv imento  da  Áf r ica  Austral  (SADC),  com  o  objet ivo  de 
promover o for ta lecimento e a integração regional  dos países que compõem o refer ido bloco.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação 
do objeto 

correto

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

M4

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15

M8
Atendimento da imposição 

da  servidão (citação e 
justificativa  das ideias). 

Em todas as ideias. 10
Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

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. 10
Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das 

ideias com  ligação de 
causa e efeito.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores

- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais
- 70 (setenta) 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 constem 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 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas 
ideias

C1 Caracterização da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).  15

C2
O  bloco  é  composto  por  Estados com  diferentes  condições 
socioeconômicas e políticas.  15

C3
A maioria dos países apresentam as economias mais pobres do mundo, 
medido pelo PIB per capita e pelo Índice de Desenvolvimento Humano. 15

C4
No contexto da globalização, a integração regional é necessária e deve ser 
assumida como irreversível,  não obstante as dificuldades e os possíveis 
momentos de menor convergência política. 

15

C5
Países  integrantes  da  SADC:  África  do  Sul,  Zimbábue,  Moçambique, 
Angola, Namíbia, Botsuana, Lesoto, Malauí, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia, 
República Democrática do Congo, Madagascar e Maurício.

20

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i-      
m      e  n  t      o  

Algumas
ideias

Medidas no campo político:

C7 Promover a afinidade política entre os governos membros da SADC, a fim 
de defender a paz e a segurança regional. 15

C8
Desenvolver uma política externa favorável, intensificando o diálogo político, 
o que visa o cumprimento dos protocolos de desenvolvimento e crescimento 
econômico regional previstos no tratado da SADC.

15

C9

Valorizar  a  diplomacia,  as  relações diplomáticas  bilaterais,  os  acordos e 
tratados, com o fito de promover o beneficio mútuo, os direitos humanos, a 
democracia a solidariedade e a igualdade para todos os estados membros. 

15

C10
Fortalecer e consolidar as antigas afinidades históricas, sociais e culturais e 
os elos entre os povos da região. 15

C11
Adotar uma política de valorização da educação e a qualidade da mão-de-
obra,indicadores sociais que devem ser melhorados em prol da integração 
regional. 

15

C12
Buscar  uma  harmonização  de  políticas  econômicas,  monetárias,  fiscais, 
sociais e outras políticas setoriais que contribuam para  a geração de novos 
empregos incentivando o processo de industrialização. 

15

C13

Desenvolver políticas que objetivem a progressiva eliminação de obstáculos 
à livre movimentação de capital e trabalho, bens e serviços, e dos povos da 
região  entre  os  Estados  membros,  otimizando  o  processo  de 
desenvolvimento regional.

10

C14 Promover a evolução e fortalecimento das instituições políticas. 10

C15
Incentivar a reforma política para a implantação generalizada do Regime 
Democrático. 10

C16
Promover  o  respeito  às  leis  e  aos  poderes  constituídos,  gerando 
estabilidade interna e, por conseguinte, confiança internacional. 10

C17 Valorizar a busca da paz e da segurança na região, o que diminui os riscos 
de fuga de capitais dos investidores internacionais. 10

C18
Valorizar  a  promoção,  proteção  e  defesa  dos  direitos  humanos, 
consolidando regionalmente os objetivos humanitários estabelecidos pelas 
Nações Unidas em sua Carta..

10

C19
Buscar erradicar a fome e a pobreza na região e as grandes desigualdades 
sociais, mediante o estabelecimento da reforma agrária. 10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor  não se contradiz;  pode 
haver  incoerências  localizadas  ou  o  texto 
inteiro  se caracterizar  por  uma grande 
incoerência. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente, 
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

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.

5

A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e 
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas 
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

10 (2)

(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. 0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 5
B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento 
do leitor. 10 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 0 (1)
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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. 

(quase) totalidade do texto.
C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 5

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 10 (2)

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de 
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância total  dos elementos que efetuam  a 
coesão  intraparágrafos e/ou  interparágrafos.  Pouco 
coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 
E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

OBS: (1) Grau mínimo.  (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item 
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

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

TOTAL – 10,0 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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CURSO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO - CPS

Ficha de Observações – 1ª Avaliação Somativa - 2010

                               MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Não abordou a ideia central na Introdução. 20 Argumentações vagas.

2 Equívoco na delimitação do tempo/espaço. 21 Levantar maior número de ideias.

3 Não elaborou a introdução. 22 Desenvolver melhor as ideias.

4 Introdução  inadequada,  com  ideias  do 
desenvolvimento. 23

Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o aluno 
deverá,  obrigatoriamente,  decompor  o  TODO  em  PARTES 
(claramente definidas) para solucionar a questão.

5 Introdução vaga. 24
Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o aluno 
deverá, obrigatoriamente,  fazer  as CONCLUSÕES PARCIAIS 
(CP). No entanto não é impositivo que faça um item específico, 
basta destacar claramente no texto.

6 Introdução abrupta (com poucas idéias). 25
Nas  questões  do  ND COMPREENSÃO,  o  subtítulo  (quando 
utilizado) deve ser a citação sintetizada do fato.  Após o que, 
deve  seguir  a  argumentação  que  sedimenta  a  ideia 
apresentada (relação de causa e efeito).

7 Introdução fora do assunto do pedido. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

8 A ligação da Introdução com o Desenvolvimento 
deve estar claramente destacada na Introdução. 27 Conclusão parcial inadequada.

9 Não  fez  a  ligação  da  Introdução  com  o 
Desenvolvimento. 28 Equívoco conceitual.

10 Não  se  deve  utilizar  verbo  na  1ª  pessoa. 
Impessoalidade 29 Não  observou  a  CONDICIONANTE  da 

SERVIDÃO.

11 Interpretação incorreta da questão. 30 Não retomou a ideia central na Conclusão.

12 Não observou a SERVIDÃO do verbo. 31 Não atendeu à imposição da questão na Conclusão.

13 Desenvolvimento inadequado. 32

Nas questões do nível de desempenho (ND) COMPREENSÃO, 
NÃO  é  obrigatório  fazer  CONCLUSÕES,  exceto  quando 
claramente  explicitado  no  pedido.  Entretanto,  se  ela  for 
elaborada  sem  ser  imposta,  deverá  estar  coerente  com  o 
desenvolvimento.

14 Rever  a  metodologia  para  a  solução  de 
questões. 33

Na Conclusão,  não  fazer  sugestões  ou  se  posicionar 
sobre um tema, exceto quando solicitado claramente no 
pedido.

15 Não respondeu o pedido formulado. 34 Somente  concluir  sobre  ideias  incluídas  no 
desenvolvimento.

16 Respondeu parcialmente ao pedido. 35 Conclusão inadequada.

17 Ideia sem ligação de causa e efeito com o 
pedido. 36 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

18 Não  ligou  a  ideia  levantada  ao  pedido  no 
Desenvolvimento. 37 Não elaborou a conclusão.
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19 Levantou ideias supérfluas, nada agregando ao 
conteúdo. 38 Não terminou a solução de toda a questão.

EXPRESSÃO ESCRITA

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

39 Erro ou falta de acentuação gráfica. 50 Melhorar a redação dos parágrafos.

40 Erro de concordância verbal. 51 Palavra inexistente.

41 Erro de concordância nominal. 52 Repetição excessiva de palavra.

42 Erro ou falta de pontuação. 53 Frase/Período mal redigido.

43 Erro de regência verbal. 54 Idéia mal redigida.

44 Frase/parágrafo muito extenso. 55 Não utilizar as frases na ordem inversa.

45 Frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil 
compreensão. 56 Palavra ou expressão mal colocada.

46 Uso incorreto de inicial maiúscula. 57 Melhorar a caligrafia.

47 Grafia incorreta de palavra. 58 Evitar usar termos do jargão militar.

48
Ao  empregar  uma  abreviatura  ou  sigla  pela 
primeira  vez,  é  obrigatório  escrevê-la  por 
extenso.

59 Evitar rasuras.

49 Uso incorreto de abreviatura. 60 Colocar  entre  aspas  as  palavras  em  idiomas 
estrangeiros.

As observações contidas nesta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas

Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


