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CPS 
CP/ECEME - 2010 

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
GEOGRAFIA - SAÚDE 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
 

  Analisar as medidas em educação sanitária adotadas pelo governo brasileiro, nos campos psicossocial e 
econômico, concluindo sobre seu impacto nas condições de saúde e higiene da população. 

  
1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 10  

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5  

M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
M4 

Ideias complementares 
relacionadas com o 

pedido. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

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

De forma dedutiva. 20 

Limitando-se a resumir. 10 

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais. 0 

 

Totalmente. 15 

Mais da metade das partes está coerente com 
o todo. 

8 

Menos da metade das partes está coerente com o 
todo. 

5 

M9 Divisão do todo em partes 
coerentes. 

Divisão sem coerência. 0 

 

Totalmente. 15 

Atendimento em mais da metade das ideias. 8 

Atendimento em menos da metade das ideias. 5 
M10 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 

Não atendimento das ideias. 0 

 

Totalmente. 10 

Mais da metade das ideias com ligação. 5 

Menos da metade das ideias com ligação. 2 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito. 

Ideias sem ligação. 0 

 

 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

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

 
Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10 

 
Parcialmente com as ideias essenciais.  5 

 

 
Conclusão 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho M13 

Elaboração da 
síntese coerente 

com as conclusões 
parciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0 

 

Aluno Nº 
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 M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 
 

10 
 

 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 

 

M15 

Conclusão baseada 
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 

 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 

C1 
A Educação Sanitária pode ser definida como um processo ativo e contínuo promotor 
de mudanças no conhecimento, nas atitudes e no comportamento das pessoas frente 
aos problemas sanitários. 

10  

C2 O atual padrão sanitário da população brasileira indica um alto índice de carências 
decorrentes de fatores como a urbanização acelerada. 

10  

C3 As condições de saneamento da população são precárias uma vez que 11% das 
residências brasileiras não têm acesso a água potável e 50% a coleta regular de lixo.  

10  

C4 O Brasil, apesar da redução do crescimento demográfico, possui um déficit 
habitacional, isto é, falta de moradia. 

10  

 
 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C5  Outras ideias julgadas pertinentes.   

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 a. Campo psicossocial   

C6 
A implementação do Programa de Educação Sanitária Familiar por intermédio dos  
agentes do Ministério da Saúde (MS) visando à orientação da população, com objetivo 
de obter mudanças  nas condições sanitárias. 

10  

C7 
Planejamento, divulgação e realização de campanhas educacionais com o objetivo de 
desenvolver o padrão de educação sanitária no seio da população, particularmente nas 
camadas menos favorecidas. 

10  

C8 Qualificação de mão-de-obra nas comunidades com a finalidade de transmitir e aplicar 
princípios de educação sanitária. 

10  

C9 Fortalecimento do Programa Farmácia Popular do Brasil para ampliar o acesso aos 
medicamentos para as doenças mais comuns entre os cidadãos. 

10  

C10 
Criação e desenvolvimento de programas de capacitação de professores e de agentes 
de saúde objetivando a ampliação da rede de disseminação de práticas de higiene e 
saúde. 

10  

C11 
Implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição com o propósito de 
garantir a qualidade dos alimentos disponíveis para consumo no país, bem como de 
promover práticas alimentares saudáveis e prevenir e controlar distúrbios nutricionais. 

10  

 
C12 

Implementação de 172 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), em todo território 
nacional, no ano de 2009. 

 
10 

 

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Conclusão Parcial   
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C14 Os programas governamentais, bem como, a criação das UPA, contribuem para 
diminuir os riscos de epidemias e as taxas de mortalidade no Brasil. 

20  

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 b. Campo econômico   

C16 
Investimentos no âmbito do Programa de Saúde na Família, objetivando a melhoria do 
acesso aos serviços de saúde familiar e comunitário (mais de 94 milhões de 
atendimentos). 

10  

C17 Ampliação de investimentos para a capacitação de profissionais de saúde objetivando 
a ampla difusão de medidas de educação sanitária no seio da população. 

10  

C18 Concessão de verbas para a realização de campanhas de educação sanitária, 
elaboração e distribuição de material educativo sobre programas sanitários. 

10  

C19 Aporte de recursos para o aperfeiçoamento e atualização de profissionais visando à 
difusão de medidas de educação sanitária para a população. 

10  

C20 
Estabelecimento de políticas que visem o aumento da renda e do nível educacional da 
população objetivando maior percepção dos problemas de saúde, reduzindo a 
desigualdade de acesso aos meios de saúde. 

10  

C21 Investimentos na melhoria do padrão alimentar, na rede de ensino público, reduzindo o
risco de obesidade e o aparecimento de doenças crônicas. 

10  

C22 Aplicação de verbas visando a diminuir os índices de desnutrição por região e por 
estrato urbano e rural. 

10  

C23 Concentração de recursos no esgotamento sanitário objetivando diminuir a incidência 
de doenças no campo e na cidade. 

10  

C24 Melhoria das condições de saúde do trabalhador com reflexo sobre o aumento do grau 
de desenvolvimento regional. 

10  

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 Conclusão Parcial   

C26 Os recursos financeiros alocados pelo Ministério da Saúde vêm contribuindo para a 
melhoria das condições sanitárias e higiene da população brasileira. 

20  

 
 

  Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C28 Aumento da expectativa de vida do cidadão brasileiro. 10  

C29 Melhoria da qualidade de vida das classes menos favorecidas. 10  

C30 Diminuição do número de pacientes nos hospitais da rede pública. 5  

C31 Redução das taxas de mortalidade infantil no seio das populações menos favorecidas 
do país. 

5  

C32 Melhoria nas condições de saúde e higiene da população brasileira causada pelos 
programas de governo. 

10  

C33 
A distribuição da saúde e da doença na população brasileira não é aleatória, estando 
associada à posição social, que por sua vez define as condições de vida e trabalho 
dos indivíduos e grupos. 

10  

C34 
O padrão sanitário tende a melhorar à medida que haja continuidade nos programas 
governamentais desenvolvidos em prol da educação sanitária e em função do 
contínuo aporte de recursos financeiros para essa área. 

10  

 
Conclusão 

 
Algumas ideias 

C35  Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300  

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

PARÂMETRO     ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

A1 0 (1) 

A2 5 (A) COERÊNCIA  

A3 10 (2) 

 

B1 0 (1) 

B2 15 (B) CLAREZA  

B3 30 (2) 

 

C1 0 (1) 

C2 5 (C) OBJETIVIDADE  
C3 10 (2) 
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D1 0 (1) 

D2 10 

D3 20 
(D) COESÃO  

D4 30 (2) 

 

E1 10 (4)  

E2 10 (4)  

E3 10 (4)  
(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4 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 6,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
 
 

2ª QUESTÃO  (Valor 4,0) 
 

 Apresentar os principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento da agropecuária brasileira, a partir de 
1970. 
 

1. MÉTODO 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC/ALU
NO 

M1 Abordagem da ideia central. 5  

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5  

M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
 

M4 

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido. 
Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC/ALU
NO 

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

Em mais da metade das ideias. 5 

Em menos da metade das ideias. 2 

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (citação e 

justificativa das ideias).  
Em nenhuma das ideias. 0 

 

Em todas as ideias. 10 

Em mais da metade das ideias. 5 

Em menos da metade das ideias. 2 
M9 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 

Em nenhuma das ideias. 0 

 

Em todas as ideias. 10 

Em mais da metade das ideias. 5 

Em menos da metade das ideias. 2 

Desenvolvimento 

 
Identificação 

do objeto 
correto M10 

Citação e justificativa das 
ideias com ligação de causa 

e efeito. 

Em nenhuma das ideias. 0 

 

Subtotal – MÉTODO 80  
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      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 

C1 

Agropecuária é toda atividade que faz uso do solo para o cultivo de plantas 
(agricultura) e a criação de animais (pecuária). A agricultura compreende a 
cultura de espécimes vegetais, destinada ou não para a alimentação 
humana, atualmente, muito dependente dos avanços da tecnologia e das 
ciências biológicas A criação de animais ocorre de três formas: extensiva, 
semi-intensiva e intensiva. 

15  

 
C2 

No Brasil, o setor é responsável por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) 
direto, 42,5% das exportações totais em 2009 e mais de 17 milhões de 
empregos. Além disso, o país é o principal fornecedor de 25% do mercado 
mundial de alimentos. 

15  

C3 

O Brasil lidera o ranking na produção e exportação de café, açúcar, álcool a 
partir da cana-de-açúcar e suco de laranja. Também está em primeiro lugar 
das vendas externas de complexo de soja (farelo; óleo e grão), carne bovina 
e carne de frango. 

15  

C4 
A partir da atividade agropecuária surge o agronegócio (também chamado 
de agrobusiness) que é o conjunto de negócios relacionados à agricultura e 
pecuária dentro do ponto de vista econômico.  

15  

 
Introdução 

 
Algumas 

ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO 
ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C6 
Adoção, na década de 1970, do ciclo de inovações nas práticas agrícolas, 
conhecido como Revolução Verde, provocando um aumento brutal na 
produção agrícola, trazendo grande impulsão para o setor. 

15  

C7 
A diversificação da matriz energética, idealizada pelo Governo Federal, com 
a criação do Programa Pró-álcool, na década de 1970 e atualmente com o 
biodiesel. 

15  

 
C8 

Criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em 26 de 
abril de 1973, com os objetivos de produzir conhecimento científico e 
desenvolvimento de técnicas de produção para a agricultura e a pecuária brasileira.  

15  

C9 
Existência de solos férteis e grandes extensões de terra aproveitáveis para a 
atividade de plantio e pastagem. 

15  

C10 
Grande disponibilidade de água, pelo regime das chuvas e capilaridade 
fluvial, diminuindo os gastos com irrigação artificial, viabilizando assim a 
atividade na maior parte do território nacional. 

15  

C11 
Diversidade climática no Brasil, possibilitando a diversidade de culturas, 
proporcionando maior pauta de produtos na exportação, como também ao
atendimento do mercado interno. 

10  

C12 Aproveitamento de mão-de-obra qualificada, melhorando os índices de 
produtividade. 

10  

C13 
Investimento do Brasil na produção de máquinas e implementos agrícolas, 
proporcionando a mecanização do campo.  

10  

 
C14 

Pesquisas que garantem a qualidade da produção agropecuária, conduzidas pela 
EMBRAPA, proporcionando maior produtividade e resistência à atuação de pragas e 
parasitas. 

10  

C15 
A política agrícola brasileira incentivando a expansão do setor, por meio da 
concessão de crédito e benefícios fiscais.  Programas como o seguro rural (que 
permite ao produtor proteger-se contra perdas nas safras e rebanhos).  

10  

C16 
Programa como o seguro rural, que permite ao produtor proteger-se contra perdas 
nas safras e rebanhos.  

10  

Desenvolvi 

mento 
 

Algumas 
ideias 

C17 
O desenvolvimento científico-tecnológico e a modernização da atividade 
rural contribuindo para o bom desempenho do agronegócio brasileiro nas 
exportações e a crescente oferta de empregos no setor. 

15  
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C18 
Política de promoção internacional do agronegócio, dos produtos e serviços  
estimulando a sua comercialização externa e proporcionando o 
desenvolvimento da atividade no Brasil. 

15  

C19 

Criação, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, do Projeto de Integração do Agronegócio para Exportação 
(ProdiEx), projeto que oferece à cadeia produtiva do agronegócio a 
possibilidade de trabalhar em regime de integração, tornando-se muito mais 
forte e competitiva. 

15  

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM 
CONSIDERADOS 

ESCO-
RES 

ESC/ALU
NO (3) 

A1 0 (1) 

A2 5 (A) COERÊNCIA  

A3 10 (2) 

 

B1 0 (1) 

B2 15 (B) CLAREZA  

B3 10 (2) 

 

C1 0 (1) 

C2 5 (C) OBJETIVIDADE  
C3 10 (2) 

 

D1 0 (1) 

D2 10 

D3 20 
(D) COESÃO  

D4 10 (2) 

 

E1 10 (4)  

E2 10 (4)  

E3 10 (4)  
(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4 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 4,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
 

RESULTADO  FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,00 600   

2ª Questão – 4,00 400   

TOTAL – 10 1000   
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


