
1

DPS
                                             CP/ECEME - 2016

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

 Analisar os hábitos alimentares nas regiões nordeste e sul do Brasil e seus reflexos nas medidas antropométricas
dessas populações, concluindo sobre ações governamentais para melhorar a qualidade de saúde do brasileiro.

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

Subtotal – MÉTODO 180

 Aluno nº
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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

In      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1

A região Nordeste constituída pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte,  Paraíba,  Pernambuco,  Alagoas,  Sergipe e  Bahia,  com
quase um milhão  e meio  de quilômetros  quadrados,  com problemas de
ordem  socioeconômica,  ocupando  as  últimas  colocações  no  ranking
nacional de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

5

C2

A região Sul  constituída pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, com quase quinhentos e setenta mil quilômetros quadrados,
com  melhores  indicadores  sociais  do  Brasil,  com  as  menores  taxas  de
mortalidade infantil e analfabetismo, os melhores indicadores de saúde, a
segunda maior renda per capita e altos IDH. 

5

C3
Os hábitos alimentares das regiões Nordeste e Sul são bem diversificados,
com  influência  dos  povos  primitivos  e  de  colonizadores,  resultando  em
peculiaridades culinárias de acordo com cada região.

5

C4
As medidas  corporais  são  importante  instrumento  para  a  avaliação  dos
hábitos alimentares de uma população e para detectar e corrigir problemas
com repercussões para a saúde.

10

C5

Este  trabalho  tem  por  finalidade  a  análise  dos  hábitos  alimentares
existentes  nas  regiões  nordeste  e  sul  do  Brasil,  com seus  reflexos  nas
medidas antropométricas dessas populações, e concluindo sobre ações do
governo para melhorar a qualidade de saúde do brasileiro.

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes. 10

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%)

Ide ias

a. Hábitos alimentares na região Nordeste e seus reflexos nas 
medidas antropométricas

C7
A Influência  dos  povos  indígenas  e  africanos  na  alimentação  da  região
Nordeste com pratos com tapioca, macaxeira, carne de sol, baião de dois,
pamonha e canjica, e no litoral, frutos do mar.

15

C8

A pobreza  no  agreste,  com  falta  de  chuvas  em  boa  parte  do  ano,  influencia
diretamente  nos  hábitos  alimentares  das  pessoas  que  vivem  nesta  região,
problemas  de  saúde  como  a  desnutrição,  principalmente  em  crianças,  e  baixa
estatura.

10

C9

A  escassez  de  alimentos  de  qualidade  no  agreste  agrava  casos  de
desnutrição, com baixa estatura e abdomens salientes na infância devido a
acúmulo de líquidos que provocam inchaço.

10

C10
A  baixa  escolaridade  dos  pais,  principalmente  materna,  influencia  no
aleitamento materno e aumenta risco de imunodeficiência e baixa estatura.

15

C11

A vida agitada das grandes cidades,  ambiente competitivo,  tendência ao
consumo  exagerado  de  lanches,  induzindo  a  uma  alimentação  não
balanceada e resultando em casos de excesso de peso e obesidade, risco
para doenças cardiovasculares.

10

C12
As  pessoas  que  buscam  uma  alimentação  saudável,  consumem  maior
quantidade de frutos do mar, proporcionando medidas corporais adequadas
e diminuindo os riscos de doenças na população.

10

Conclusão Parcial

C13

A região Nordeste é bem diferenciada quando o assunto é hábito alimentar
da população que vive no agreste e  aquela que habita o litoral,  onde a
primeira  convive  com  a  escassez  nutricional,  com  índices  elevados  de
desnutrição,  baixa  estatura,  e  pobreza,  enquanto  que  a  segunda  tem
possibilidades de alimentação mais saudáveis.

10

C14 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
b. Hábitos alimentares na região Sul e seus reflexos nas medidas 
antropométricas

C15
A forte influência europeia nos hábitos alimentares da região Sul, ricos em
carboidratos, gordura animal e proteína.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C16
O estado do Paraná com pratos típicos à base de pinhão e o barreado, feito
de charque, toucinho e temperos, grande consumo de carne bovina e suína,
induzindo a altos índices de excesso de peso e à obesidade.

10

C17

O estado de Santa Catarina com pratos típicos como: marreco recheado e
costela  de  porco,  maior  consumo  no  sul  do  Brasil  de  frutos  do  mar,
alimentação mais saudável e resultando em medidas antropométricas mais
adequadas.

10

C18

O estado do Rio Grande do Sul com tradição do churrasco, arroz carreteiro
e  feijão  campeiro,  provenientes  da  Argentina  e  Uruguai,  facilitando  o
acúmulo  de  gordura  na  região  abdominal  e  aumentando  os  riscos  de
doenças crônicas.

10

C19
Os hábitos  alimentares  do  gaúcho  também é  influenciado  pela  culinária
alemã e italiana, com pratos típicos, doces e salgados, como: as cucas e as
massas, aumentando a propensão ao excesso de peso e à obesidade.

10

C20

Altos índices de alfabetismo na região Sul facilitam o aleitamento materno,
contribuindo  para  melhor  alimentação  na  infância  e  reduzindo
consideravelmente  os  riscos  de  problemas  de  saúde  decorrentes  da
desnutrição, como a baixa estatura.

15

Conclusão Parcial

C21

A região Sul tem consumo excessivo de comidas hipercalóricas, ricas em
carboidratos, como: carne e gorduras saturadas, aumentando a tendência
de obesidade e doenças crônicas, principalmente hipertensão, diabetes e
doenças cardiovasculares na sua população.

10

C22  Outras ideias julgadas pertinentes. 10

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C23
Política  Nacional  de  Alimentação  e  Nutrição  (PNAN),  de  1999, criou
políticas  públicas  que  propõe  respeitar,  proteger,  promover  e  prover  os
direitos humanos à saúde e à alimentação.

10

C24
Rede Bancos de Leite Materno promove a saúde da mulher e da criança,
diminuindo  os  casos  de  desnutrição,  que  influenciam  nas  medidas
antropométricas, e de mortalidade infantil.

10

C25

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realiza trabalhos
que servem de marco de referência de educação alimentar e nutricional
para as políticas públicas e minimizam casos de baixa estatura e excesso
de peso. 

10

C26

Implantação  de  política  nacional  de  atenção  às  pessoas  com  doenças
crônicas,  oriundas  geralmente  do  peso  corporal  excessivo,  por  meio  da
Rede  de  Atenção  à  Saúde  das  Pessoas  com  Doenças  Crônicas,  do
Ministério da Saúde, com preocupação pelo elevado número de pessoas
hipertensas  e  diabéticas  no  país,  que  aumentam os  riscos  de  doenças
cardiovasculares. 

5

C27

Ministério  da  Saúde  promove  a  implantação  de  polos  do  Academia  da
Saúde, espaços físicos dotados de equipamentos, estrutura e profissionais
qualificados,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  a  promoção  da  saúde,
diminuição  das  medidas  antropométricas  e  produção  do  cuidado  e  de
modos de vida saudáveis da população.

10

C28
Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para a população brasileira,
que busca informar e criar hábitos alimentares saudáveis nas pessoas, que
contribuem para medidas antropométricas adequadas.

10

C29
Por fim, hábitos alimentares saudáveis em uma população contribuem para
a prevenção e a promoção da saúde, reduzindo as taxas de  obesidade,
doenças crônicas e baixa estatura.

5

C30  Outras ideias julgadas pertinentes. 20

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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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  parcialmente 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)

(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         Q  U  E  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Caracterizar os  programas  governamentais  nas  áreas  de  educação  básica  (educação  infantil,  ensino
fundamental e médio) e educação superior, destacando os desafios para melhoria do Sistema Educacional no Brasil.
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 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

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

caracterização das ideias
ou somente

caracterização). 

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
Caracterização 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      tr  odu      çã      o
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

Os atuais programas governamentais brasileiros nas áreas de educação
básica e superior buscam desenvolver o sistema educacional do Brasil de
modo  condizente  com  a  condição  de  potência  emergente  no  cenário
internacional.

10

C2

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável a todos para o exercício da cidadania,
fornecendo-lhes  meios  para  progredir  no  trabalho  e  em  estudos
posteriores. 

10

C3

A  educação  superior  tem  por  finalidade  o  estímulo  à  criação  cultural  e  o
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, além de incentivar
o  trabalho  de pesquisa  e  investigação científica,  visando o desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura.

10

C4

O governo do Brasil mantém diversos programas nas áreas da educação
básica e superior, dentre os quais podemos destacar o Programa Saúde na
Escola  (PSE),  o  Programa  Mais  Educação  e  o  Programa  Formação
Continuada para Professores, na educação básica, e o Programa Nacional
de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  Programa  Universidade  para  Todos
(PROUNI), o Programa de Extensão Universitária (ProExt) e o Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
na área de educação superior.

10
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I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 20%)

Algumas ideias

C5

O Brasil, em 2015, ficou na 60ª posição no ranking mundial de educação
pela  Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico
(OCDE). Foram avaliados 76 países – um terço das nações do mundo –
por meio do desempenho de alunos de 15 anos em testes de Ciências e
Matemática.  Apesar  de  estar  entre  os  países  com pior  desempenho,  a
organização  avaliou  no  relatório  que  o  Brasil  tem  grande  potencial  de
crescimento  econômico  se  conseguir  proporcionar  educação  básica
universal para todos os adolescentes até 15 anos.

10

C6

A seguir, serão caracterizados os Programas Governamentais vigentes no
Brasil, nas áreas de educação básica e superior, destacando os desafios
para melhoria do Sistema Educacional no Brasil, a serem enfrentados pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC).

10

C7  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
(80% a 90%)

Algumas ideias

a. Educação Básica

C8

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos
para  a  Rede  Escolar  Pública  de  Educação  Infantil  (Pro-infância).  A
finalidade do programa é  prestar assistência financeira ao Distrito Federal
(DF) e aos municípios visando garantir o acesso de crianças a creches e
escolas de educação infantil da rede pública. Desta forma, contribui para a
construção  bem  como  a  aquisição  de  equipamentos  para  a  rede  física
escolar desse nível educacional, indispensáveis à melhoria da qualidade da
educação. 

10

C9

Programa  Mais  Educação.  Constitui-se  como  estratégia  do  MEC  para
induzir  a  ampliação  da  jornada  escolar  e  a  organização  curricular  na
perspectiva da Educação Integral, contribuindo para o aumento da presença
do aluno na escola. Todavia, de um modo geral,  ainda esbarra na baixa
qualidade do ensino no país, sendo um dos desafios a serem enfrentados
pelo Ministério.

10

C10

Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI. O programa integra as ações
do  Plano  de  Desenvolvimento  da  Educação  (PDE),  como  estratégia  do
Governo Federal  para  induzir  a  reestruturação dos  currículos do Ensino
Médio,  apoiando  e  fortalecendo  o  desenvolvimento  de  propostas
curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio a fim de garantir  a
formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais
dinâmico. Para tanto, também precisa valorizar mais o professor a fim de
prepará-lo para as demandas da escola contemporânea. 

10

C11

Programa Saúde na Escola (PSE). O referido programa contribui para a
formação  integral  dos  estudantes  por  meio  de  ações  de  promoção  da
saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde, visando o enfrentamento
das  vulnerabilidades  que  comprometem  o  pleno  desenvolvimento  de
crianças, adolescentes e jovens no ambiente escolar. 

10

C12

Programa  de  formação  continuada  para  professores.  O  programa
baseia-se em cursos presenciais e na área de Ensino a Distância (EaD)
visando  o  constante  autoaperfeiçoamento  dos  profissionais  do  ensino
básico, contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino no Brasil.

10

C13

Programa Atleta na Escola. O programa tem como objetivo incentivar a
prática  esportiva  nas  escolas,  democratizar  o  acesso  ao  esporte,
desenvolver e difundir valores olímpicos e paralímpicos entre estudantes da
educação  básica,  estimular  a  formação  do  atleta  escolar  e  identificar  e
orientar  jovens  talentos,  contribuindo  para  a  modernização  do  sistema
educacional brasileiro e o desenvolvimento integral do aluno.

10

C14

Programa  Nacional  Biblioteca  da  Escola. O  objetivo  do  programa  é
promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores
por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de
referência, contribuindo para o aumento da bagagem cultural de discentes e
docentes e, por conseguinte, para o desenvolvimento do ensino no Brasil. 

10

C15

Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego
(Pronatec).  O programa  foi  criado pelo Governo Federal,  em 2011, por
meio  da  Lei  12.513/2011,  com  o  objetivo  de  expandir,  interiorizar  e
democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no
país, de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de
formação inicial e continuada ou qualificação profissional.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas ideias

b. Educação Superior

C16

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). A sua finalidade
é ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior
pública federal. Dessa forma, o programa diminui o problema da evasão e
retenção  escolar,  consolidando o  desenvolvimento  dessa  modalidade  de
ensino no país.

10

C17

Programa Incluir:  Acessibilidade  na  Educação Superior.  O programa
propõe ações que garantam o acesso pleno de pessoas com deficiência às
instituições  federais  de  ensino  superior  (Ifes).  Desse  modo,  fomenta  a
criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas Ifes, integrando
pessoas  com  deficiência  à  vida  acadêmica,  eliminando  barreiras
comportamentais,  pedagógicas,  arquitetônicas  e  de  comunicação,
contribuindo para a promoção da inclusão social pela educação. 

10

C18

Programa  de  Extensão  Universitária  (ProExt).  O  programa  tem  por
finalidade  apoiar  as  instituições  públicas  de  ensino  superior  no
desenvolvimento de programas ou  projetos  de extensão que  contribuam
para a implementação de políticas públicas. Desse forma, o ProExt abrange
a  extensão  universitária  com  ênfase  na  inclusão  social,  fomentando  o
desenvolvimento educacional no Brasil. 

10

C19

Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. O programa tem
como objetivo  propiciar  a  formação e capacitação de estudantes  autodeclarados
pretos,  pardos,  indígenas  e  estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do
desenvolvimento e altas habilidades, com elevada qualificação em universidades,
instituições de educação profissional e tecnológica e centros de pesquisa no Brasil e
no exterior,  contribuindo para estimular  e  aperfeiçoar  as pesquisas  aplicadas  no
País,  visando  ao  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  e  à  inovação  para  a
promoção da igualdade racial.

10

C20

Programa  Universidade  para  Todos  (Prouni).  O  Prouni  tem  como
finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos
de  graduação  e  sequenciais  de  formação  específica,  em  instituições
privadas  de  ensino  superior,  contribuindo  para  minimizar  os  efeitos  das
desigualdades  sociais  e  regionais  na  permanência  e  conclusão  da
educação superior.

10

C21

Programa Ciência sem Fronteiras (CsF).  O “Ciência sem Fronteiras” é
um  programa  que  busca  promover  a  consolidação,  expansão  e
internacionalização  da  ciência  e  tecnologia,  da  inovação  e  da
competitividade  brasileira  por  meio  do  intercâmbio  e  da  mobilidade
internacional,  contribuindo  para  a  adequação  do  modelo  educacional
brasileiro aos padrões internacionais de construção de conhecimento.

10

C22

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI).  O  programa  cria  condições  para  a  ampliação  do  acesso  e
permanência na educação superior, no nível de graduação, para o aumento
da qualidade dos cursos e pelo melhor aproveitamento da estrutura física e
de recursos humanos existentes nas universidades federais, respeitadas as
características particulares de cada instituição e estimulada a diversidade
do sistema de ensino superior. 

10

C23

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). É um programa do Ministério
da Educação destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos
de  graduação. Para  candidatar-se  ao  Fies  os  estudantes  devem  estar
regularmente  matriculados  em  instituições  de  ensino  não  gratuitas
cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES. 

10

C24

Os programas governamentais na área de educação básica e superior.
Os programas contribuem para diminuir a evasão e retenção escolar, além
das desigualdades sociais e regionais em termos científicos e tecnológicos,
aumentando  a  inclusão  social  por  meio  da  educação  de  pessoas  de
diferentes  raças  e  costumes  que  formam  a  sociedade  brasileira
desenvolvendo mais amplamente o sistema de ensino brasileiro.

10

C25

O Sistema Educacional Brasileiro.  Um sistema realmente desenvolvido
será fruto de políticas governamentais efetivas atentas às reais demandas
brasileiras, em termos regionais e nacionais, em diálogo com as constantes
mudanças  e  os  desafios  impostos  pelo  desenvolvimento  do  mundo
contemporâneo.

10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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 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  parcialmente 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)

(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
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


