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CPS
CP/ECEME - 2011

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

 Estudar  as  medidas  de  educação  sanitária  adotadas  pelo  governo  brasileiro,  nas  expressões  econômica  e
psicossocial,  nos últimos cinco anos, que visaram à promoção da prevenção e do controle de epidemias nos grandes
centros urbanos do país.

  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

 Aluno Nº
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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 Educação Sanitária é  a denominação dada à prática educativa que tem como
objetivo  induzir  a  população  a  adquirir  hábitos  que  promovam a  saúde  e  evitam
doenças (Forattini,1992).

10

C2  O atual padrão sanitário da população urbana no país apresenta um alto índice
de carências.

10

C3
 O acesso a água potável abrange apenas 11% das residências urbanas e 50%
não tem coleta de esgoto. 10

C4   As áreas urbanas concentram 82% população total do país. 10

C5   A urbanização acelerada propiciou um inchaço e a favelização das cidades. 10

C6   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. Medidas de educação sanitária adotadas na expressão social:

C7 Implementação do Programa Educação Sanitária Familiar. 15

C8
Realização de pesquisas socioculturais e sanitárias nos grandes centros urbanos do
país. 15

C9
Realização de campanhas educacionais que têm por objetivo desenvolver os padrões
de educação sanitária no seio da população.

15

C10 Disponibilização de cursos à comunidade para formação de pessoal especializado
em práticas sanitárias. 15

C11 Realização  palestras  e  reuniões  visando  à  orientação  e  inserção  da  educação
sanitária na capacitação de profissionais nas unidades escolares. 15

C12
Conscientização  das  populações,  principalmente  as  residentes  nas  periferias  dos
grandes centros urbanos, da importância do saneamento básico como instrumento
bastante eficaz para a prevenção de doenças de veiculação hídrica.

10

C13
Incentivo à interligação das residências as redes públicas de abastecimento de água
e de esgoto sanitário existentes. 10

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15 A melhoria da educação sanitária advinda dos programas de governo resultaram na
diminuição dos riscos de propagação das epidemias. 10

C16 Os programas de governo contribuíram para diminuição dos índices de mortalidade
infantil. 10

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

  b. Medidas de educação sanitária adotada na expressão econômica:
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C18
Ampliação  de  investimentos  para  a  capacitação  de  profissionais  de  saúde
objetivando a ampla difusão de medidas de educação sanitária. 15

C19  Concessão de verbas para a realização de campanhas de educação sanitária. 15

C20 Aporte  de recursos com o objetivo de aperfeiçoar  a  ampliar  cursos de educação
sanitária já existentes.

15

C21 Criação do Ministério das Cidades em 1º Jan 2003 com a finalidade de proporcionar
melhoria nas condições de vida da população brasileira.

10

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

  Conclusão Parcial

C23
Os recursos  financeiros alocados  pelo  Ministério  da Saúde contribuíram para
melhorar as condições de educação sanitária da população brasileira.

10

C24
O  nível  de profissionalização dos  profissionais  de saúde melhoraram com os
recursos financeiros enjetados pelo Ministério da Saúde. 10

C25 Os  recursos  financeiros  alocados  contribuíram  para  ampliar  as campanhas  de
educação sanitária. 10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Conclusão

Algumas ideias

C27   A educação sanitária deve ser privilegiada pelos programas de governo e deve ser
priorizada nas periferias dos grandes centros urbanos.

10

C28  O  padrão  sanitário  tenderá  a  melhorar  se  houver  continuidade  nos  programas
governamentais  desenvolvidos em prol da educação sanitária da população.

10

C29   A manutenção do aporte de recursos financeiros para a área da saúde é importante
para a educação sanitária da população brasileira.

10

C30
  Os avanços junto a população vêm sendo alcançados, com o objetivo de promover a
prevenção e o controle de epidemias nos grandes centros urbanos.

10

C31
  Os esforços governamentais e a participação da população são fundamentais para a
elevação  da  educação  sanitária  e  a  preservação  da  saúde  pública  da  população
brasileira.

10

C32  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 QUESTÃO (Valor 4,0)

“A presidenta da República, Dilma Rousseff, anunciou no dia 16 de agosto de 2011, a criação de quatro universidades federais, a
abertura de 47 câmpus universitários e 208 unidades dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, espalhados em
todo  o  país.”  (Dilma  anuncia  criação  de  universidades  e  unidades  de  institutos  federais.  Disponível
em:<http://portal.mec.gov.br> Acesso em 12 SET 11)

          Justificar a expansão da Educação Superior, Tecnológica e Profissional no Brasil até 2014.

 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 (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 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  governo  brasileiro  vem  adotando,  nos  últimos  anos,  um  conjunto  de
medidas  no  campo  da  Educação  que  vem  propiciando  expansão
universitária  e  profissional,  melhorando  o  padrão  de  desenvolvimento
nacional e preparando a nação para o futuro.

15

C2
No Brasil, a educação é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação  (LDB).  No  contexto  dos  marcos  legais  brasileiros,  o  direito  à
educação é garantido pela Constituição Federal de 1988.

15

C3
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação a educação no
Brasil  divide-se em: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio,
Ensino Superior, Ensino de Jovens e Adultos (antigo supletivo) e Técnico.

15

C4

O sistema educacional brasileiro é responsabilidade direta do Ministério da
Educação  (MEC),  o  braço  do  poder  Executivo  Federal  encarregado  de
direcionar  investimentos,  implementar  política  públicas  e  definir  normas
gerais de ação dos Estados e Municípios no campo da educação.

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

C6
Construção de Quatro novas universidades federais nos estados do Pará,
Bahia e  Ceará.

20

C7

As 27 unidades da Federação estão contempladas com a construção das
120  unidades  de  institutos  federais:  Acre  (um  município),  Alagoas  (4),
Amapá  (2),  Amazonas  (4),  Bahia  (9),  Ceará  (6),  Distrito  Federal  (uma
cidade), Espírito Santo (2), Goiás (5), Maranhão (8), Mato Grosso (3), Mato
Grosso  do  Sul  (3),  Minas  Gerais  (6),  Pará  (5),  Paraíba  (6),  Paraná  (7),
Pernambuco (9), Piauí (4), Rio de Janeiro (7), Rio Grande do Norte (3), Rio
Grande do Sul (7), Rondônia (1), Roraima (1), Santa Catarina (3), São Paulo
(8), Sergipe (4) e Tocantins (2).

20

C8

12 universidades federais, de 11 estados, ganharão 15 campus. No Pará, a
UFPA  ganha um campus; na Bahia, a UFBA e a UFRB, um campus cada
uma; no Ceará, a UFC (2); em Pernambuco, a UFRPE (1); em Goiás, a UFG
(2); no Maranhão,  a UFMA (1);  no Mato Grosso, a UFMT (1);  em Minas
Gerais, a UFVJM (2); em São Paulo, a Unifesp (1); em Santa Catarina, a
UFSC (1); no Rio Grande do Sul, a UFSM (1).

20

C9

As novas universidades e institutos federais vão abrir 850 mil vagas, sendo
250  mil  vagas  de  ingresso  nas  universidades  federais  e  de  600  mil
matrículas  nos  institutos  federais  de  educação,  ciência  e  tecnologia,  em
2014.

20

C10

Concessão  de  verbas  destinadas  ao  fomento  da  pesquisa  e  produção
científica  bem  como  a  criação  de  quadros  científicos  nas  áreas  de
engenharia, física, biotecnologia etc, preparando o País para os desafios do
mundo globalizado.

20

C11

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em vigor,  foi  aprovado
pelo  governo  federal  em 2007  e  prevê  em relação à educação superior:
duplicar  as  vagas  nas  universidades  federais,  ampliar  e  abrir  cursos
noturnos e combater a evasão são algumas das medidas.

20

C12
O PDE prevê em relação à Educação profissional: os Institutos Federais de
Educação  Tecnológica  (IFETs) reorganizarão  o  modelo  da  educação
profissional e atenderão as diferentes modalidades de ensino.

15

C13
Até 2012, serão implementados 20 campus universitários em oito estados e
88 unidades de institutos federais, em 88 municípios, em 25 estados.

15

C14 Previsão  de  construção  de  120  unidades  de  institutos  federais  em
municípios dos 26 estados e no Distrito Federal, com previsão de entrarem
em funcionamento até 2014. 

15
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C15

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica terá 208
novas  unidades,  distribuídas  em municípios  dos  26 estados  e no Distrito
Federal, ampliando significativamente o número de escolas técnicas federais
no país.

15

C16 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

(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



7

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


