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CP/ECEME - 2011

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

 Estudar as principais endemias rurais no Brasil (malária, febre amarela e doença de Chagas),  concluindo sobre
as medidas adotadas em curso para a erradicação das mesmas.

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

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

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

Aluno Nº
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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 área rural brasileira ocupa uma grande extensão do território, com precária infra
estrutura sanitária, expondo a população local às endemias. 10

C2
Entende-se  por  endemia  a  qualquer  fator  mórbido  ou  doença  espacialmente
localizada, ilimitada no tempo, presente entre os membros de uma população e em
épocas determinadas. 

10

C3 As principais endemias no Brasil  são malária, febre amarela, doença de Chagas,
brucelose, peste e esquistossomose.

10

C4 O Departamento Nacional de Endemias  Rurais do Ministério da Saúde é o órgão
responsável pelo combate as endemias rurais.

10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

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

 

a. Malária:

C6 Malária  ou  Paludismo  é  uma  doença  infecciosa  aguda  ou  crônica  causada  por
protogoários parasitas do gênero plasmodium.

10

C7  A transmissão ao homem é feita pela picada do mosquito anopheles fêmea. 10

C8
Localização endêmica: região da Amazônia legal (Estados AM, PA, RO, RR, AC,
MA, TO e MT). Em 2008, foram atingidos 388 municípios  no Brasil. 10

C9  Em 2009, registraram -se 282 mil casos na Amazônia, contra 315 mil em 2008. 10

 C10  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C11
 A  Malária é a principal parasitose tropical e uma das mais frequentes causas de
morte em crianças.  O governo aplica atualmente o Programa Nacional de Controle
da  Malária .

20

C12  Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Febre Amarela:

C13
 Febre Amarela é uma doença infecciosa causada por um flavivírus, para a qual está
disponível uma vacina altamente eficaz. 10

C14
 A transmissão ao homem é feita pela picada do mosquito haemagogus infectado. O
mosquito “aedes aegypti” pode transmitir além da dengue, a febre amarela, estando
presente em 3600 municípios  brasileiros.

10

C15
 Localização endêmica: prioritariamente nos Estados de TO, GO, MT, MS, MG, PR,
SE e DF. 10

C16  Em 2008, registraram -se 42 casos confirmados de febre amarela no Brasil. 10
C17  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C18
  A campanha de vacinação do Ministério da Saúde ajuda a prevenir a proliferação
da febre amarela, particularmente nas áreas rurais e contribui pela manutenção dos
baixos índices de casos confirmados no Brasil.

20
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   D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Algumas ideias

C19  Outras ideias julgadas pertinentes.

  c. Doença de Chagas:

C20
Doença  de  Chagas  é  uma  infecção  causada  pelo  protozoário
cinetoplástida.

10

C21  A transmissão ao homem é feita pela picada do inseto conhecido como “barbeiro”. 10

C22 Localização endêmica: prioritariamente nos Estados de MG,PA,AM,AP,SC,PR e RS. 10

C23 Em 2010 foram registrados  28 casos nos Estados de Pará e da Amazônia, contra
161 casos  em 2007. De 2005 a 2010, o Estado de Pará acumulou 546 casos. 10

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C25
As moradias  rurais de pau a pique, aquelas com alto índice de pobreza, propiciam o
criadouro   do  barbeiro.  O  governo  aplica  atualmente  o  Programa  Integrado  de
Doença de Chagas para eliminação do mosquito “barbeiro”.

20

C26  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

 Medidas adotadas em curso para a erradicação das endemias:

C27  Aplicação do Programa mais saúde nas áreas rurais. 10

C28  Distribuição do Cartão Nacional de Saúde a população rural. 10

C29  Desenvolvimento de programas de treinamento de agentes comunitários de saúde. 10

C30  Melhoria das condições de habitação nas áreas rurais. 10

C31  Incremento à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. 10

C32  Implementação de diversas campanhas de vacinação. 10

C33  Incremento à pesquisa e desenvolvimento imunobiológico. 10

C34  Melhoria das condições da infraestrutura de saneamento básico nas áreas rurais. 10

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)

(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)
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(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 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4,0)

  Apresentar os aspectos políticos e econômicos que levaram à formação da União Europeia, a partir de 1957.

 1.MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

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/ALU
NO

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
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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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas
ideias

C1 O processo de formação da União Europeia (UE) teve como pedra fundamental, o
Tratado de Roma, assinado em 1957. 15

C2
A  UE  trata-se  de  uma  união  supranacional  econômica  e  política  de  27  países-
membros,  somando uma população de quase 500 milhões de pessoas e 20 idiomas.
Está localizada no continente europeu. É o maior bloco econômico do mundo. 

15

C3 Um dos principais aspectos para a formação da UE foi a intenção de se evitar  mais
uma guerra em território europeu e alavancar a economia dos países-membros. 15

C4

Os  países-membros  atuais  são:  Alemanha,  Bélgica,  França,  Itália,  Luxemburgo,
Países Baixos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grécia, Portugal, Espanha, Áustria,
Finlândia, Suécia, República Checa, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria,
Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Bulgária e Romênia.

15

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

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

a. Aspectos políticos que levaram à formação da União Europeia:

C6

Em 1957, foi assinado o Tratado de Roma, que prorrogou o período de cooperação
no âmbito  da Comunidade Europeia  do Carvão e do Aço e criou a Comunidade
Econômica Europeia (CEE). A União Europeia foi formalmente criada em 1992, com
a assinatura do Tratado de Maastricht.

10

C7
Busca pela integração europeia, após o final da  2ª Guerra Mundial, o que era vista
por  muitos  como  uma  fuga  das  formas  extremas  de  nacionalismo,  que  tinha
devastado o continente. 

10

C8 Fortalecimento do regime de governo democrático.  Os países membros da UE são
Estados democráticos consolidados e politicamente estáveis. 10

C9
A política  agrícola  protecionista  que  contribuiu  para  a  formação  de  um mercado
cativo com as ex-colônias europeias na Ásia e na região do Pacífico, consolidada
pela complementariedade dos produtos, favorecendo o crescimento da UE.

10

C10
A legislação social  e  trabalhista bastante desenvolvida,  proporcionando amparo e
proteção  à  sociedade  e  aos  trabalhadores.  Estreita  coordenação  das  políticas
econômicas nacionais visando a uma maior integração dos países da UE.

10

C11
A estreita  coordenação das políticas  econômicas nacionais  visando a uma maior
integração dos países da UE. 10

C12 A busca do equilíbrio das condições de vida das populações dos países membros
menos desenvolvidos. 10

C13 A ampliação do mercado de trabalho e o consequente aumento do poder aquisitivo
da população dos países-membros. 10

C14

A  integração  regional  facilitada  pela  redução  dos  custos  das  viagens  aéreas,
ferroviárias e rodoviárias, do transporte de cargas e da circulação de pessoas, entre
os países da UE, como resultado da construção de redes eficientes de infraestrutura
em transportes e telecomunicações.

10

C15 Com o fim da guerra fria, surgiu a necessidade de cooperação entre os antigos países rivais. 10

b. Aspectos econômicos que levaram à formação da União Europeia:

C16
A péssima  situação  das economias dos países europeus a partir da década
de 1980.

10

C17
O Tratado de Maastricht (1992) abriu caminho para a melhoria da economia europeia
por meio da criação do Instituto Monetário Europeu e do estabelecimento de uma
moeda única, o Euro. 

10

C18 A harmonização e regulamentação das políticas fiscais. 10

C19
A criação de um mercado único europeu, ou seja, uma união aduaneira, reduzindo
as taxas entre os países -membros e favorecendo o comércio intrarregional. 10

C20
A  facilidade  do  intercâmbio  comercial  no  âmbito  intrarregional,  favorecendo  a
formação, ampliação e consolidação da UE, por meio da união aduaneira. 10

C21
A  expansão  e  modernização  dos  complexos  industriais  nos  países  mais
desenvolvidos e na instalação de parques industriais modernos nos países menos
desenvolvidos.

10

C22
O  aumento  das  trocas  comerciais  entre  os  países-membros,  em  busca  da
complementaridade dos produtos e do  crescimento e modernização da economia,
objetivando uma maior competitividade nos mercados internacionais.

10
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C23 A necessidade de equiparar o PIB da UE com o do EUA. Em 2008, o PIB da UE foi
de US$14,45 trilhões, enquanto que o do EUA  foi de US$14,00 trilhões. 10

C24 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)

(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
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. 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 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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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


