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DPS
CP/ECEME – 2016

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

      Analisar a importância da educação sanitária, desde a infância, nos âmbitos familiar e escolar, como base para a
promoção de hábitos higiênicos necessários à manutenção da saúde e do bem estar,  concluindo sobre as principais
moléstias resultantes da carência de conhecimento e que podem causar graves danos à saúde humana.  

  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
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 3
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma
preparação correta para o desenvolvimento

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

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. 20
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10
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. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11
Análise das ideias

com ligação de causa
e efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

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). 15

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 tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

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

2

 Ideias sem suporte. 0
M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

 Aluno nº
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Subtotal – MÉTODO 180

   2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, 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

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Educação  Sanitária  é  a  prática  educativa  de  induzir  a  população  a
adquirir hábitos que promovam a saúde e evitar doenças.

10

C2
Desigualdade social influencia na condição educacional da população, o
que engloba também a educação sanitária.

5

C3
Doenças  causadas  pela  deficiência  na  educação  sanitária  podem ser
bastante graves.

5

C4
O  desenvolvimento  da  educação  sanitária  é  essencial  para  o
discernimento sobre qualidade de vida, livre de doenças evitáveis.

5

C5

Serão analisadas a importância da educação sanitária, desde a infância,
nos âmbitos familiar e escolar, como base para a promoção de hábitos
higiênicos  necessários  à  manutenção  da  saúde  e  do  bem  estar  e
conclusões  sobre  as  principais  moléstias  resultantes  da  carência  de
conhecimento e que podem causar graves danos à saúde humana. 

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Importância da educação sanitária, desde a infância, no âmbito familiar:

C7
A educação sanitária com exemplos dos pais que levam a criança a imitá-
los, desenvolvendo perfis corretos de sobrevivência.

15

C8
Lavar as mãos antes das refeições evita a contaminação de alimentos,
prevenindo doenças causadas pela falta de higiene.

15

C9
Higiene  bucal  e  corporal  evitam  problemas  de  saúde,  favorecendo  uma  vida
saudável.  

10

C10
Lavar  frutas  e  verduras  antes  de  ingerí-las,  pois  estes  alimentos
contaminados podem causar graves doenças, prejudicando o bem estar.

10

C11
Depósito adequado de lixo evita a proliferação de insetos causadores de
doenças, diminuindo a possibilidade de doenças.

10

C12
Ingestão de água potável,  evitando consumir  águas que possam estar
contaminadas diretamente de poços ou de rios.

10

C13
No  meio  rural,  com  criação  de  animais,  evitar  transitar  com  pés
descalços, que favorecem a contaminação com parasitas, aumentando o
risco para a saúde.

10

C14 Outras ideias julgadas pertinentes

Conclusão Parcial

C15
Os primeiros passos de qualquer ser humano ocorrem no âmbito familiar, que se 
reveste de extrema importância no desenvolvimento de espírito crítico, levando as
pessoas a agirem de maneira adequada nas ações básicas do dia-a-dia. 

20

b. Importância da educação sanitária,  desde a infância, no âmbito
escolar:

C16
A escola,  na educação infantil  e  fundamental,  incrementa a  educação
sanitária desenvolvida no meio familiar, exercendo papel de destaque na
formação das pessoas. 

15

C17 Ensinamentos sobre saneamento básico são importantes, promovendo a
conscientização de conservação do meio ambiente.

15
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

C18

Professores  como  agentes  multiplicadores  da  educação  sanitária  que
ensinam sobre cuidados com alimentos, principalmente a necessidade de
lavá-los  antes  do  preparo,  o  que  cresce  de  importância  se  forem
consumidos crus, evitando a contaminação.

10

C19
Carne de porco ou de frango, só devem ser consumidos quando bem
passados, assados ou fritos, dificultando o surgimento de doenças.

10

C20
Ensinam riscos  de  adquirir  produtos  de  origem animal,  sem inspeção
sanitária, influenciando o comportamento de cuidado com a higiene que
se repete periodicamente na vida de uma pessoa.

10

C21
Uso de calçados adequados para brincar, evitando terrenos baldios, com
lixo ou água poluída, priorizando locais limpos para brincadeiras ou jogos.

10

C22 Promoção de atividades  que exercitam boas maneiras da  educação sanitária,
proporcionando aos alunos melhores condições de proteger a saúde.

10

C23
Importância das escolas de formação para o trabalho, com destaque para
profissionais  de  saúde,  profissionais  que  manipulam  alimentação  e
profissionais de estética, onde a higiene é fator primordial de sucesso. 

10

C24 Outras ideias julgadas pertinentes

Conclusão Parcial

C25

As escolas têm grande importância no desenvolvimento das crianças e
dos jovens, incultando hábitos salutares nos alunos e fazendo com que
consigam  enfrentar  de  maneira  adequada  os  perigos  resultantes  de
contaminações.

20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Conclusão
(20% a 30%)

Algumas ideias

C26
Alimentos mal lavados e águas contaminadas causam verminoses que se
instalam nos intestinos,  no fígado,  nos pulmões e no cérebro,  podendo
causar desde diarreia e dor, até convulsões e morte.

15

C27
Acúmulo  de  lixo  e  água  provoca  proliferação  de  vetores  que  causam
doenças,  entre  elas  as  arboviroses  como dengue,  chikungunya  e  zica,
além de outras, como hidatidose, cisticercose, filariose e esquistossomose.

15

C28
Falta  de  asseio  bucal  provoca  cáries  dentárias  e  gengivites,  provocando
desconforto  e  sérios  problemas  para  a  alimentação,  além  de  poder  trazer
consequências para outros locais no corpo, como, por exemplo, pericardite.

10

C29
A higiene corporal também é muito importante e evita desagravos como a
escabiose, mais conhecida por sarna, doença de pele contagiosa causada
por um ácaro e que provoca coceira intensa. 

10

C30
A  falta  de  cuidados  com  alimentos  e  água  para  consumo  facilitam  a
contaminação pelos vírus das hepatite A, B e C, extremamente comuns na
população em geral.

10

C31 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. 

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.

10

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

20 (2)
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(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. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor. 25 (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. 10

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

20 (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  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
Pouco coeso.

0 (1)

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

15 (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 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO   (Valor 4,0)

“As teorias das Relações Internacionais têm a finalidade de formular métodos e conceitos que permitam compreender a
natureza e o funcionamento do sistema internacional, bem como explicar os fenômenos mais importantes que moldam
a política  mundial.”  (NOGUEIRA,  João  Pontes.  Teoria  das Relações Internacionais  Correntes e  Debates.  Rio  de
Janeiro, Elsevier: 2005)

Considerando a citação acima, apresentar as teorias realista e liberal das Relações Internacionais (RI), desde o
surgimento da primeira cátedra de RI na University College of Wales (1919), destacando o posicionamento do governo
brasileiro diante dos temas meio ambiente, migrações internacionais e organizações não governamentais nesse início
do século XXI.

 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
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma
preparação correta para o desenvolvimento

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2
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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
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

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. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

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

                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, 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
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
A origem e a evolução da disciplina de Relações Internacionais(RI) se deu
no  período  imediatamente  posterior  à  Primeira  Guerra  Mundial  (1914-
1918). 

5

C2

O  primeiro  departamento  de  Relações  Internacionais  (RI),  todavia,  foi
criado em 1917, na universidade escocesa de Aberystwith, centrado no
estudo da questão da guerra, ou melhor, de como evitar futuras guerras.

5

C3

Todavia,  segundo  Edward  Hallett  Carr,  um  diplomata  britânico
aposentado,  no  livro  “Vinte  Anos  de  Crise”,  publicado  em  1939,   a
preocupação dos primeiros acadêmicos de RI acabou por “cegá-los”. Isso
aconteceu  porque  teóricos  liberais  não  desenvolveram  instrumentos
analíticos  nem  práticas  efetivas  que  permitissem  perceber  os  sinais
anunciadores da proximidade da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

10

C4

Atualmente,  o  surgimento  de  novos  atores  não  estatais  na  política
internacional, como empresas multinacionais, organizações internacionais e
não governamentais,  bem como os fenômenos ambientais e migratórios,
levam os principais teóricos a revisar as premissas básicas do realismo e do
liberalismo a fim de aprimorá-las.

10

C5

O governo brasileiro, nesse início de século XXI, tem mudado de postura de
acordo com as linhas político-ideológicas  que estão no poder.  Por  isso,
oscila tanto entre alinhamentos com o “Norte” e o “Sul”, como com práticas
mais liberais ou mais realistas no tratar de temas como, por exemplo, o meio
ambiente e migrações.

10

C6

A  seguir  apresentaremos as  teorias  realista  e  liberal  das  Relações
Internacionais  (RI),  desde  o  surgimento  da  primeira  cátedra  de  RI  na
University  College  of  Wales(1919),  destacando  o  posicionamento  do
governo  brasileiro  diante  dos  temas  meio  ambiente,  migrações
internacionais e organizações não governamentais nesse início do século
XXI.

5

C7 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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8

No  que  concerne  à  Teoria  Realista,  temos,  em  primeiro  lugar,  a
centralidade do Estado.  Segundo os realistas, o Estado é o ator mais
relevante do sistema internacional;  É, também, um ator racional que se
utiliza de expressões de poder para garantir sua sobrevivência, seja por
meio  das  alianças  ou  mesmo pela  guerra.  Por  isso,  destaca-se  que  o
controle  do Estado brasileiro  sobre a água, o patrimônio genético e as
florestas é uma necessidade que emana da soberania nacional, o que é
defendido pelos governos brasileiros de um modo geral.

15

C9

 A imagem do Estado como uma “caixa-preta”. Segundo essa premissa
do realismo clássico, o que ocorre no interior dos Estados (sua política
interna) não é tão relevante, pois a ênfase do realismo deve recair sobre o
sistema  internacional.  Todavia,  destaca-se  que  os  atuais  governos
brasileiros  têm deixado para trás a  tradicional  defesa de uma ideia  de
soberania  fundada no isolamento,  desempenhando crescente papel  em
foros  internacionais,  com  destacada  atuação  no  tocante  a  questões
multilaterais, como direitos humanos e proteção do meio ambiente. 

15

C10

O pessimismo em relação  à  natureza  humana. Segundo os  autores
realistas,  a  natureza  humana  é,  essencialmente,  má,  o  que  reflete  na
organização dos Estados que, em primeiro lugar, buscam maximizar seus
interesses. 

10

C11

A  anarquia  do  sistema  internacional. A  anarquia  define  o  sistema
internacional. Ela não é o caos, mas a ausência de um poder soberano ou
autoridade  suprema,  legítima  e  indiscutível  que  possa  ditar  as  regras,
interpretá-las e punir quem as desrespeita no sistema internacional. 

15

C12

A sobrevivência do Estado em termos de segurança. Para os realistas
o interesse nacional é a sobrevivência dos Estados. Assim, a segurança
dos  indivíduos  (a  paz  doméstica)  só  é  mantida  se  a  segurança  dos
Estados também for (segurança internacional).

10

C13

O realismo de poder.  O poder é considerando o elemento central, e pode
ser  definido  como  a  soma  das  capacidades  políticas,  econômicas,
psicossociais,  militares,  científico-tecnológicas  e  fisiográficas  de  um
Estado. Destaca-se que a atual Lei de Migrações (Lei 6815, de 1980), por
exemplo, preconiza a questão da segurança nacional e representa a visão
realista do Estado Brasileiro que deve controlar rigidamente a circulação e
o acesso de pessoas por intermédio de suas fronteiras.

15

C14
O  balanço  ou  equilíbrio  de  poder. Ele  é  o  mecanismo  de  alianças
(política  de  alianças)  adotado  pelos  Estados,  de  acordo  com  seus
interesses, para garantir a estabilidade do sistema internacional.

10

C15

A “autoajuda”. Segundo  esse  princípio  realista,  nenhum  Estado  pode
contar com outro Estado para garantir sua sobrevivência, ou seja, cada
Estado só pode contar de maneira integral e completa com suas próprias
capacidades para se defender e permanecer como um ator no sistema
internacional.  Por  oposição  ao  realismo,  destaca-se  que  os  atuais
governos  brasileiros  têm  adotado  uma  postura  de  integração  à  nova
realidade de interdependência econômica internacional fazendo do esforço
liberalizante o elemento central. 

15

C16

O  sistema  internacional  bipolar  ou  multipolar. Segundo  os  autores
considerados “neorrealistas”, o sistema internacional tem sua estabilidade
ditada pela existência de dois o mais polos de poder.  Com efeito,  eles
podem ser bipolar ou multipolar.

10

C17

Já  no  tocante  à  Teoria  Liberal,  temos  como  ponto  fulcral  o  livre-
comércio. Segundo a visão liberal, a ideia de livre-comércio contribui para
a manutenção da paz entre as nações, uma vez que gera uma relação de
mútua dependência e interesses comuns.

10

C18

A democracia  e  a  paz  internacional. As  correntes  liberais  tendem a
acreditar que existe uma correlação direta entre democracia e paz. Com
efeito, Estados democráticos tendem a manter uma relação pacífica entre
si  e,  a  medida  que  cresce  o  número  de  democracias  no  sistema
internacional, uma zona de paz e prosperidade tende a se instalar. 

10
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C19

A opinião pública internacional. Os liberais acreditam que a opinião pública é um
fator determinante na definição de uma política externa racional e moderada. Com
isso, existe a crença na razão ou na capacidade dos seres humanos decidirem
racionalmente  o  que  é  bom para  a  humanidade em conjunto.  Destaca-se,  por
exemplo, os posicionamentos brasileiros durante eventos como a Rio + 20 e os
Painéis  Intergovernamentais  sobre  o  Clima,  no  sentido  de  defender  a
sustentabilidade  ambiental  para  as  futuras  gerações,  independente  de
nacionalidade.

15

C20

As  instituições  internacionais. Os  Estados  devem  agir  conjuntamente,
estabelecendo  regras  internacionais  centradas  no  direito,  a  fim  de  agirem
coletivamente  com o  objetivo  de  se  atingir  o  bem comum.  Assim,  os  Estados
deveriam intervir  em uma situação que considerassem ameaçadora  ou  injusta,
sempre de acordo com os preceitos jurídicos em vigor no sistema internacional.

15

C21

Os Organismos Internacionais. Os teóricos das relações internacionais buscam
estudar  o  funcionamento das  organizações  internacionais  e aprofundar  como a
criação de agências  especializadas  no tratamento de questões  específicas das
relações entre os Estados poderia, gradualmente, conduzir ao aprofundamento da
cooperação. O lema dos funcionalistas é “peace by pieces” ou a paz por partes.
Por  exemplo,  destaca-se a importância de se fortalecer  e  ampliar  as parcerias
entre  o  Estado  brasileiro,  a  sociedade  civil  organizada  e  organizações
internacionais,  no  tocante,  por  exemplo,  às  questões  envolvendo as  migrações
internacionais e os refugiados no Brasil.

15

C22

O  “spill-over  effect”  (o  efeito  de  transbordamento). Esse  efeito  acontece
quando uma forma de realização eficiente de uma tarefa é disseminada para outras
áreas e setores da vida social.  Destaca-se, no Painel  Intergovernamental  sobre
Mudanças  Climáticas  (IPCC),   que  a  característica  marcante  dos  impactos
ambientais observados é que eles estão ocorrendo a partir dos trópicos para os
polos, de pequenas ilhas para grandes continentes e dos países mais ricos para os
mais  pobres.  Por  isso,  os  governos  brasileiros  têm  incentivado  a  cooperação
intergovernamental em setores antes submetidos à esfera do Estado nacional.  

15

C23 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. 

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. 10

B3:  Texto suficientemente claro,  de fácil  entendimento do
leitor.

15 (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.

10

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

15 (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  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
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. 5 (4)

E4: Regência. 5 (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 escores = Nota 4,00) 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 – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
CP/ECEME – 2016

Ficha de Observações

MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu ideias sem ligação de causa e efeito com o
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa
(impessoalidade).

22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução
de questões preconizada na publicação método e nas
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão 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).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não atentou que na questão do ND COMPREENSÂO
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do
desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias
consideradas válidas.

31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o
desenvolvimento.

32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira
inapropriada.

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil
compreensão.

50
Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não  colocou  entre  aspas  palavras  em  idioma
estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações nesta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


