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CPS
CP/ECEME - 2011

 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

         Analisar os hábitos alimentares e a antropometria da população do sertão da  Região Nordeste do Brasil,
concluindo sobre os programas de governo atuais voltados para a melhoria dos índices antropométricos dessa população.

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 Região Nordeste é formada pelos Estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. 15

C2 Antropometria: medição das variações nas dimensões físicas (peso e altura) de
uma pessoa.

15

C3 O povo do sertão nordestino  geralmente é de pouca estatura e baixo peso. 15

C4
Características  da  população  do  sertão  nordestino:  baixo  poder  aquisitivo  da
população em geral, alta taxa de desnutrição infantil  e desconhecimento sobre
nutrição.

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. Hábitos alimentares do nordestino:

C6  Carnes : gado bovino, caprino e ovino. 15

C7  Leguminosas: feijão de corda, algaroba e sorgo. 15

C8  Tubérculos: mandioca, batata-doce, cará e inhame. 15

C9  Hortaliças: jerimum, jurubeba, maxixe e taioba. 15

C10  Outras ideias julgadas pertinentes.

  Conclusão Parcial

C11  Valor da dieta alimentar da população do sertão nordestino situa-se bem abaixo dos
parâmetros nutricionais estabelecidos para famílias de classes sociais inferiores. 20

C12  A dieta da população do sertão nordestino apresenta deficiências em vitaminas e ferro. 20

C13  Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Causas da antropometria do nordestino: pouca estatura e baixo peso.

C14  Desmame precoce dos recém nascidos. 15

C15  Reduzido nº de refeições e o baixo nº de calorias por pessoa. 15

C15  Alta taxa de desnutrição: 27% da população infantil. 15

C16  As condições precárias de habitação, sem nenhum saneamento básico. 15
C17  Outras ideias julgadas pertinentes.

  Conclusão Parcial

C18  A má alimentação e o reduzido nº de refeições acarreta deficit de altura e de peso. 20

C19  A falta de saneamento básico, aliado as  condições precárias de habitação acarretam
alterações no peso e na altura da população do sertão nordestino. 

20
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C20   Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Conclusão

Algumas ideias

C21 Programa  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional:  promoção  de  práticas
alimentares saudáveis e prevenção de distúrbios nutricionais.

20

C22  Programa de Redução da Mortalidade Infantil na Região Nordeste: incliu vacinação,
acompanhamento médico e orientação as mães.

20

C23 Programa Nacional de Alimentação Escolar: merenda escolar com frutas, legumes e
verduras.

20

C24 Programa  Saúde  da  Família:  implantação  de  equipes  multiprofissionais  para
acompanhar um nº definido de famílias em áreas geográficas carentes.

20

C25 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome desenvolve os seguintes
programas: Bolsa Família, Fome Zero e o Programa de Aquisição de Alimentos.

20

C26 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)

(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.
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RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

“Do total de energia elétrica produzida no Brasil, 95% são de fonte hidráulica e apenas 5% derivam de fonte térmica

(das termelétricas)”. (Panorama Geográfico do Brasil, Melhem Adas, p. 176)

       Justificar a predominância de fonte de energia hidráulica na matriz energética brasileira.

 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
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

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

A matriz energética brasileira é predominantemente hidráulica, pois 95% da
energia  elétrica  produzida  no  Brasil,   são  produzidas  nas  hidrelétricas  e
quase a totalidade da eletricidade consumida no Brasil é obtida de usinas
hidrelétricas.

10

C2 Matriz energética brasileira é a reunião de fontes de energia existentes no Brasil. 10

C3
Hidrelétrica  é obtenção de energia elétrica  através  do aproveitamento do
potencial  hidráulico  de  um  rio.  Não  polui  o  meio  ambiente  tanto  quanto
outras fontes de energia, é renovável e limpa.

10

C4 As mais importantes usinas hidrelétricas brasileiras foram construídas entre
as décadas de 1950 e 1980, onde a participação do Estado foi fundamental
no planejamento e na produção de energia.

10
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C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  nvo  l      v  i  m      e  n  t      o      

Algumas
ideias

C6 Existência no Brasil de grande potencial hidrídico 20
C7 Baixo custo de produção das usinas hidrelétricas 20
C8 Relevo brasileiro favorável ( existência de planaltos e depressões) 20

C9
Necessidade  de  suprir  a  demanda  por  consumo  de  energia  que  atenda  ao
desenvolvimento econômico e social do Brasil. 20

C10
Existência de tecnologia nacional necessária ao planejamento e implementação
das usinas hidrelétricas.

20

C11 Decisão política de estímulo à ampliação da oferta de energia elétrica. 20

C12 A intenção política de evitar racionamento de energia e apagões. 20
C13 Valorização constitucional (Art 225) da questão referente à preservação ambiental 15
C14 Energia renovável e limpa das hidrelétricas 15
C15 O elevado preço do petróleo e o fato deste combustível não ser renovável. 15

C16
Dentre  as  principais  usinas  hidrelétricas  que  compõem  a  matriz  energética
brasileira, destacam-se: Itaipú, Tucuruí, Belo Monte, São Luiz do Tapajós, Jirau,
Ilha Solteira, Xingó, Santo Antônio, Foz da Areia e Paulo Afonso.

15

C17 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)



6

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 – 6,0 600

2ª Questão – 4,0 400

TOTAL – 10,0 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


