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2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

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

[…] a prática educativa em saúde amplia-se, visto que ultrapassa uma mera relação de ensino/aprendizagem didatizada e assimétrica; extrapola o
cultivo de hábitos e comportamentos saudáveis; incorpora a concepção de direção e intencionalidade, visando a um projeto de sociedade; será sempre
construída tendo por referência situações de saúde de um grupo social  ou de uma classe específica; supõe uma relação dialógica pautada na
horizontalidade entre os seus sujeitos; recoloca-se como atribuição de todo o trabalhador de saúde. Isto porque não são as atividades formais de ensino
que educam, mas sim, as relações mediante as quais, num processo de trabalho, transformamos a nossa consciência em uma nova consciência. […]

Fonte: Brasil.  Fundação Nacional  de Saúde. Diretrizes de educação em saúde visando à promoção da saúde: documento base -  documento
I/Fundação Nacional de Saúde - Brasília: Funasa, 2007. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/dir_ed_sau.pdf>. Acesso
em: 16 jul. 2018.

Estudar as medidas de educação sanitária adotadas pelo governo federal,  a partir da criação em 1988, do
Sistema Único de Saúde (SUS), no ambiente escolar e em centros de saúde, destacando as boas práticas de saúde e
higiene alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), concluindo sobre os impactos na qualidade
de vida da população brasileira.

 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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os
itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar as
ideias essenciais.

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
Estudo 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      on  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 do resumo,
reforçando as

conclusões parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira
incorreta.

0

Aluno nº

GEOGRAFIA-SAÚDE



2
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

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

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

Educação Sanitária é a denominação dada à prática educativa realizada
com o objetivo de induzir a população a adquirir hábitos que promovam a
saúde e evitem doenças. A Educação Sanitária se faz fundamental em um
contexto escolar como também em centros de saúde, para promover hábitos
higiênicos  necessários  à  manutenção  da  saúde  e  do  bem-estar  da
comunidade.

10

C2

Com a consolidação da Reforma Sanitária, culminando com a criação do
Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, com a proposta de um novo
modelo de atenção em saúde voltado para a prevenção e a integralidade
no atendimento, a educação em saúde passou a um modelo caracterizado
pelo  diálogo  entre  as   partes  envolvidas  no  processo  educativo,
profissional de saúde, educador e comunidade.

10

C3

A Escola tem papel primordial na difusão da Educação Sanitária entre os
alunos, as suas famílias e os seus mestres. O Programa Saúde na Escola
(PSE)  instituído,  em 2007,  pelo  governo  federal  visa  contribuir  para  o
fortalecimento de ações que integrem as áreas de Saúde e Educação no
enfrentamento de vulnerabilidades e que ampliem a articulação de saberes
e  experiências  no  planejamento,  na  realização  e  na  avaliação  das
iniciativas  para  alcançar  o  desenvolvimento  integral  dos  estudantes  da
rede pública de educação básica e que apoiem o processo formativo dos
profissionais de saúde e educação de forma permanente e continuada.

10

C4

A educação sanitária realizada em centros de saúde caracteriza-se pela
transmissão  de  informações  através  de  profissionais  de  saúde  com  o
intuito de incentivar a população a adotar hábitos saudáveis, através da
aquisição  da  consciência  sanitária.  Diversas  ações  e  programas  do
governo federal têm sido implementadas em centros de saúde ao longo
dos últimos anos em todas as regiões brasileiras.

10

C5

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)  surgiram da Declaração do
Milênio das Nações Unidas, adotada pelos 191 estados membros, em setembro de
2000, dos quais o Brasil faz parte. Os ODM consistem em oito objetivos, concretos
e  mensuráveis,  ligados  ao  progresso  da  humanidade  e  ao  desenvolvimento
humano, quais sejam: erradicar a extrema pobreza e a fome; educação básica de
qualidade para todos; promover a igualdade entre os sexos e a valorização das
mulheres;  reduzir  a  mortalidade  na  infância;  melhorar  a  saúde  da  gestante;
combater  o  HIV/AIDS,  a  malária  e  outras  doenças;  garantir  a  sustentabilidade
ambiental; e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.

10

C6

A seguir,  estudaremos  as medidas de educação sanitária adotadas pelo governo
federal, a partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), no ambiente escolar e
em centros de saúde, destacando as boas práticas de saúde e higiene alinhadas
aos ODM,  concluindo sobre os  impactos  na qualidade de  vida da população
brasileira.

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
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Educação sanitária nas escolas   

C8

Promoção e avaliação das condições de saúde bucal e aplicação tópica de
flúor –  tais  medidas têm por  objetivo  desenvolver  estilos  de  vida  saudáveis  e
práticas de autocuidado, prevenindo doenças e agravos, minimizando fatores de
risco a que as crianças e adolescentes estejam expostos no ambiente escolar e no
território  em  que  vivem,  preparando  os  educandos  para  o  enfrentamento  das
vulnerabilidades  que  possam  comprometer  o  pleno  desenvolvimento  escolar
estando alinhada ao ODM de  acesso à saúde e  oferta de educação básica de
qualidade para todos.

10

C9

Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade entre crianças
e adolescentes – tem por objetivo fornecer orientações sobre práticas alimentares
e escolha de alimentos saudáveis a crianças e adolescentes, incentivar a melhora
na qualidade da merenda escolar e dos alimentos comercializados nas cantinas
escolares,  além de promover campanha de prevenção e controle da obesidade
infantil, importante fator de risco para outros problemas de saúde. Tal ação alinha-
se ao ODM de acesso à saúde e promoção de educação básica de qualidade.

10

C10

Promoção de práticas corporais, de atividade física e de lazer nas escolas –
ações para melhora dos ambientes para a atividade física nas escolas, além dos
espaços urbanos recreativos, permitem o acesso a uma vida mais saudável e são
medidas para a prevenção da obesidade em crianças e adolescentes,  fator de
risco  importante  para  as  doenças  crônico-degenerativas  não  transmissíveis,  e
estão alinhadas ao ODM de acesso à saúde e promoção de educação básica de
qualidade.

10

C11

Promoção  da  saúde  auditiva  e  ocular  e  identificação  de  educandos  com
possíveis  sinais  de  alteração –  a  audição  e  a  acuidade  visual  são  sentidos
fundamentais para o processo de alfabetização e aprendizagem e desenvolvimento
da  fala.  Ações  para  promoção  da  saúde,  prevenção,  diagnóstico  precoce  e
intervenção nessas afecções fortalecem o enfrentamento das vulnerabilidades, no
campo  da  saúde,  que  possam  comprometer  o  pleno  desenvolvimento  escolar,
estando alinhadas ao ODM de promover educação básica de qualidade para todos.

10

C12

Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos - a cultura da paz
induz  mudanças  inspiradas  em  valores  como  justiça,  diversidade,  respeito  e
solidariedade. Enfatiza a necessidade e a viabilidade de se reduzir os níveis de
violência  por  meio  de  ações  fundamentadas  na  educação,  saúde,  participação
cidadã  e  melhoria  da  qualidade  de  vida  no  território  de  responsabilidade
compartilhada entre educação e saúde. Tais ações promovem a inclusão social,
alinhando-se ao ODM de todo mundo trabalhando para o desenvolvimento.

10

C13

Verificação e atualização da situação vacinal – objetiva a promoção da saúde e
prevenção das doenças imunopreveníveis mais frequentes, ao identificar pessoas
em situação vacinal de vulnerabilidade, uma vez que a vacinação não se restringe
tão somente ao ato de vacinar e sim em conferir proteção individual e coletiva por
meio de ações integradas no território. A comunicação entre escolas e unidades de
saúde,  assegura  a  troca  de  informações  sobre  as  condições  de  saúde  dos
estudantes  e  permite  o  enfrentamento  das  vulnerabilidades  que  possam
comprometer  o  pleno  desenvolvimento  escolar  estando  alinhadas  ao  ODM de
oferecer educação básica de qualidade para todos.

10

C14

Ações e orientações sobre direito sexual e saúde reprodutiva e prevenção de
DST/AIDS - permitem que escolhas sejam feitas de forma segura e ainda validam
as experiências e responsabilidades que fazem parte da adolescência e que terão
forte influência enquanto fatores que limitam ou ampliam a vida adulta. Trata-se de
promover a redução de casos de gravidez não desejada na adolescência, reduzir o
abandono ou reprovação escolar por motivo de gravidez e decrescer o número de
casos  de  HIV/AIDS,  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis  (DST).  Estando
alinhadas com o ODM de combater a AIDS, malária e outras doenças.

10

C15

Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti - a escola, como recorte real da
sociedade a qual  pertence, tem se transformado num espaço de sensibilização
para  o  combate  ao  Aedes  aegypti,  vetor  de  doenças  como  a  dengue,  febre
amarela,  zica  e  chikungunya.  A ecopedagogia  é  importante  por  questões  de
prevenção à saúde pública e manutenção da vida.   Estando alinhadas com os
ODM de combater a AIDS, malária e outras doenças e oferecer educação básica
de qualidade para todos.

10

Conclusão Parcial

C16

Conclui-se parcialmente que a escola tem sido espaço para o desenvolvimento de
várias temáticas atuais relacionadas à educação sanitária, através do Programa
Saúde na Escola, política intersetorial instituída em 2007, no âmbito dos Ministério
da Saúde (MS) e da Educação, cujas ações estão alinhadas a vários ODM, com
impacto positivo para a qualidade de vida da população brasileira.

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

Algumas ideias

b.  Educação sanitária em centros de saúde

C17

Atenção às DST/AIDS em salas de espera de serviços especializados – ações
realizadas em salas de espera de serviços especializados como o fornecimento de
folders,  exposição  de  cartazes,  realização  de  questionários  oferecem  a
possibilidade   de  maior  acesso  a  informações  (sobre  as  DST,  insumos  de
prevenção,  tratamento  e  testagem  anti-HIV)  e  discussão  sobre  aspectos
relacionados às repercussões das DST na vida afetiva e sexual, reconfigurando o
momento  de  espera  em  um  momento  de  prevenção  e  educação  em  saúde.
Estando alinhada ao ODM de combater a AIDS, malária e outras doenças.

10

C18

Atividade  coletiva  compartilhada –  trabalho  interdisciplinar  realizado  nas
Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS),  através  de  atividades  técnico-pedagógicas
periódicas, de diversas abordagens temáticas, entre os profissionais do Núcleo de
Atenção à Saúde da Família (NASF),  a equipe de Saúde da Família (SF)  e a
comunidade têm a possibilidade de compartilhar saberes e práticas, contribuindo
para a integralidade dos cuidados relativos à Atenção Básica em Saúde. Atividade
alinhada ao ODM de impulsão do desenvolvimento e combate a doenças.

10

C19

Assistência Integral à mulher e adolescentes em situação de violência doméstica e
sexual – o MS desenvolve ações que norteiam  a organização de serviços nos estados e
municípios para as situações de violência sexual, desde o fornecimento de exames clínicos e
laboratoriais,  vacinação,  orientações para saúde sexual  e saúde reprodutiva pós-violência
sexual e acompanhamento psicológico.  Estando alinhada ao ODM de igualdade entre sexos
e valorização da mulher.

10

C20

Rede cegonha - criada em 2011, essa estratégia tem como uma das principais
metas do MS incentivar o  parto normal humanizado e intensificar  a assistência
integral  à  saúde  de  mulheres  e  crianças,  com  aconselhamento  e  oficinas  de
educação em saúde por equipes multidisciplinares sobre planejamento reprodutivo,
atenção obstétrica, pré-natal, parto, pós-parto, até o segundo ano de vida do filho.
Com as orientações realizadas e acompanhamento em um pré-natal de qualidade,
como  preconiza  a  estratégia,  é  possível  reduzir  as  taxas  de  prematuridade,
mortalidade materna e neonatal. Estando alinhada com os ODM de diminuição da
mortalidade infantil e melhora da saúde da gestante.

10

C21

Incentivo e Qualificação do Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento - faz
parte da avaliação integral à saúde da criança, propiciando o desenvolvimento de ações de
promoção da saúde, de hábitos de vida saudáveis, vacinação, orientações para prevenção de
problemas e agravos à saúde e cuidados em tempo oportuno. A “Caderneta de Saúde da
Criança-Passaporte  da  Cidadania”  fornecida  a  todas  as  crianças  nascidas  no  território
nacional  é  um  importante  instrumento  de  registro  e  orientações  que  auxilia  nesse
acompanhamento, indo ao encontro com os ODM de diminuição da mortalidade infantil.

10

C22

Programa Nacional de Controle do Tabagismo – coordenado pelo INCA, órgão do MS, o
programa  desenvolve três ações centrais:  prevenir a iniciação e incentivar a cessação do
tabagismo e  à  promoção  de  ambientes  livres  de  tabaco,  com  estratégias  voltadas  para
diferentes  públicos-alvo  (crianças,   adolescentes,  jovens,  mulheres,  populações  de  baixa
renda, com pouca escolaridade e demais adultos), através de campanhas educativas nos
centros de saúde e reuniões com a comunidade. Estando alinhado ao ODM de combate a
AIDS, malária e outras doenças.

10

C23

Saúde bucal -  a Equipe de Saúde Bucal (ESB) na estratégia Saúde da Família
possibilita criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a re -
orientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no
âmbito dos serviços de saúde. As equipes realizam nas UBS ações educativas de
promoção da saúde e prevenção de doenças bucais, como ação coletiva de esco-
vação  dentária  supervisionada,  recursos  lúdicos  (encenação  teatral,  fantoches,
roda de conversas), distribuição de material educativo (cartilhas, folders explicati-
vos sobre diversos temas relacionados aos principais agravos à saúde bucal), ga-
rantindo-se a atenção integral aos indivíduos e às famílias. Estando alinhadas ao
ODM de combate a AIDS, malária e outras doenças.

10

C24

Higiene do meio ambiente - com o propósito de sensibilizar a comunidade sobre
a importância da prática de medidas preventivas para se evitar a proliferação de
doenças, centros de saúde podem promover estandes educativos e palestras com
informações  e  orientações  sobre  temas  de  interesse  em  Saúde  Pública
relacionados  a  zoonoses  e  doenças  de  transmissão  vetorial,  destacando  as
principais arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no país. Estando
alinhado ao ODM de combate a AIDS, malária e outras doenças.

10

Conclusão Parcial

C25

Conclui-se parcialmente que os centros de saúde são organizações através das
quais  se  presta  atenção  de  saúde  a  indivíduos  e  famílias,  englobando  ações
educativas  de  caráter  preventivo  e  medidas  de  promoção da  saúde que estão
alinhadas  a  vários  ODM,  com  impacto  positivo  para  a  qualidade  de  vida  da
população brasileira.

15

C26  Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-

RES
ESC

ALUNO

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

Algumas ideias

C27

A educação em saúde é um dos componentes das ações básicas de saúde desenvolvidas
nas escolas e em centros de saúde do país, com o objetivo de levar a população à reflexão
sobre  seu estado  sanitário,  adotar  práticas  para  sua  melhoria  ou  manutenção  e  realizar
mudanças.

10

C28

Em resumo, as ações educativas em saúde realizadas no ambiente escolar e em centros de
saúde, das quais podemos destacar  o Programa Saúde na Escola, as ações e orientações
sobre direito sexual  e saúde reprodutiva e prevenção de DST/AIDS, a Rede Cegonha,  a
Assistência Integral à mulher e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual e
Higiene Ambiental, tem sido implementadas amplamente pelas equipes envolvidas, através
de ações e programas coordenados pelos Ministérios da Saúde e da Educação.

15

C29

Do exposto acima, pode-se concluir que tais ações e programas quando implementados de
forma sistemática nos municípios do país trazem impactos positivos na qualidade de vida da
população sendo traduzidos pela diminuição da incidência de doenças infecto-contagiosas e
crônico  não transmissíveis,  promoção de educação básica  de qualidade,  inclusão social,
diminuição da mortalidade infantil e melhora da saúde da gestante.

15

C30

Em suma, o governo federal  brasileiro após a criação do SUS, tem se empenhado para
estimular ações de educação sanitária articuladas pelas equipes de saúde e de educação em
escolas e centros de saúde, considerando a realidade territorial,  desempenhando um papel
central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade, estando
alinhado a diversos ODM.

15

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)

(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)
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(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)

Justificar os movimentos migratórios internos e externos no Brasil, a partir da segunda metade do século XX,
destacando os principais fatores de atração e repulsão populacional vigentes no período.

 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

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. 15

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. 20

Em mais da metade das ideias. 15

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da imposição do

destaque

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

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). 
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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 As migrações internas dizem respeito ao processo migratório de indivíduos que se
deslocam de um local de origem para outros estados ou regiões do País. 2

C2
O Brasil,  país de amplo território na América do Sul,  apresenta desenvolvimento
tecnológico  e  populacional  em  áreas  bem  específicas,  onde  os  centros  de
desenvolvimento estão, em maioria, nas regiões próximas ao litoral.

6

C3
O movimento migratório interno tem relevantes reflexos na conjuntura, a tal nível
que é estudado continuamente pelas autoridades,  visando obter  os motivos que
acionaram o procedimento.

5

C4

A migração interna  no  Brasil  atingiu  seu  ápice  nos  anos de  1960 a  1980,  com
destaque para o fluxo de nordestinos em direção à Região Sudeste. Nas últimas
décadas, a migração interna tem diminuído sensivelmente. O Nordeste ainda perde
habitantes para outras regiões, e o Sudeste é a área que mais recebe imigrantes,
mas com intensidade cada vez menor.

4

C5

A migração externa é um processo que tem marcado a formação da população
brasileira.  Nela  destacam-se  os  fluxos  de  portugueses,  espanhóis,  italianos,
japoneses,  alemães  e,  mais  modernamente  de  pessoas  oriundas  de  países  da
América do Sul e da África.

5

C6
A seguir, serão justificados os movimentos migratórios internos e externos no Brasil, a
partir da segunda metade do século XX, destacando os principais fatores de atração e
repulsão populacional vigente no período.

2

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

C8

Migrações internas - as migrações internas dizem respeito ao processo migratório
de indivíduos  que se deslocam de seu local  de origem para  outros estados ou
regiões  do  País.  O  movimento  migratório  interno  tem  relevantes  reflexos  na
conjuntura, a tal nível que é estudado continuamente pelas autoridades nacionais,
visando detectar os motivos que acionaram o movimento.

16

C9

Migração para o Centro-Oeste -O Centro-Oeste brasileiro recebe migrantes de
todas as partes do Brasil, com destaque para os mineiros, maranhenses, baianos e
paulistas no estado de Goiás, nordestinos, mineiros e paulistas no Distrito Federal,
sulistas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

16

C10
Migração de sulistas - Devido a expansão das fronteiras do Brasil  Central  em direção à
Amazônia.  Com  o  crescimento  do  agronegócio,  principalmente  a  soja,  as  monoculturas
avançaram em direção à Região Norte, alcançando até mesmo o estado do Amapá.

16

C11

Desconcentração Industrial -  ocorrida a partir dos anos 1990, as políticas de isenção de
impostos  e  doações  de  terrenos  feitas  por  estados  e  municípios  acabaram  atraindo  as
empresas para diferentes regiões.  Consequentemente,  a ampliação da oferta de emprego
nesses locais impulsionaram o recebimento de imigrantes.

16

C12

Avanço da Urbanização nas últimas décadas- a urbanização avançou pelo Brasil, o que
proporcionou a melhoria na infraestrutura de transportes, de telecomunicações e de energia
elétrica,  favorecendo  a  geração  de  empregos  em  locais  até  então  menos  desenvolvidos.
Como a principal motivação para migração é a busca por melhores condições de vida e de
trabalho,à medida que ocorre uma distribuição mais equilibrada das ofertas de trabalho, a
busca por outros lugares para residir tende a cair. 

16

C13

Desenvolvimento  econômico  em  outras  regiões  - a  partir  dos  anos  1960,
começou a ocupação maciça das regiões Centro-Oeste e Norte.  A primeira teve
como fator de atração a inauguração de Brasília e, posteriormente, o avanço do
agronegócio. Já a região Norte passou a atrair migrantes a partir da abertura de
estradas como a Belém-Brasília e da criação da Zona Franca de Manaus.

16

C14

Migração intraregional - ocorre entre municípios de um mesmo Estado ou ainda,
entre estados de uma mesma região, sobretudo em direção a cidades de médio
porte. Esse processo é impulsionado, muitas vezes, por Indústrias que migram para
cidades menores. A migração entre estados movimentou 4,6 milhões de pessoas
entre 2005 e 2010.

16

C15

Migração pendular - neste caso, trata-se de um arranjo populacional entre dois ou
mais municípios onde a grande integração demográfica. A migração pendular ocorre
quando as  pessoas  estudam ou trabalham em um município  diferente  de  onde
moram, sendo obrigadas a se deslocar diariamente para cumprir suas obrigações.

16

C16

 Migração de Retorno - é o deslocamento de pessoas para sua região de
origem, após ter migrado. Foi o que ocorreu na região Nordeste a partir dos
anos 1980, com a melhora da economia local. Na região metropolitana de
São  Paulo,  60%  dos  que  deixaram a  região  entre  2000  e  2010,  eram
imigrantes de retorno.

16

C17

Migração boliviana - as principais razões que levam o povo boliviano imigrar são a
baixa oportunidade de emprego, instrução e conflitos armados. Ressalta-se que a
instabilidade  econômica,  financeira  e  política  somada  às  grandes  deficiências
sociais motivam a migração, principalmente para São Paulo.

16
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C18
Fluxo entre o Brasil e a Argentina -  Iniciou-se um processo maior fluxo entre os
dois  países  motivado  pela  formação  do  Mercosul,  incentivando  a  migração  de
brasileiros e argentinos em busca de empregos e de qualidade de vida.

14

C19

Migração haitiana - os haitianos passaram a migrar a partir do ano de 2010, após o
terremoto do dia 12 de janeiro. Aos sobreviventes restaram dois caminhos: longa
espera  pela  ajuda  humanitária  ou  a  fuga.  Ressalta-se  visando  às  melhores
condições  de  sobrevivência  levou  à  migração  para  o  Brasil,  escolhido  por  ser
considerado o mais acolhedor. As principais rotas foram o Estado do Acre e, a partir
daí, a busca dos Estados do Sul e Sudeste, devido à oferta de trabalho.

14

C20

Migração venezuelana. Devido a atual situação política/ econômica da Venezuela,
os  retirantes  buscam  refúgio  em  Roraima  fugindo  principalmente,  da  fome.
Destaca-se também, mas não apenas isso, queriam escapar da severa escassez
de remédios, da instabilidade política e de uma inflação galopante.

14

C21

Migração síria - devido a guerra civil na Síria, provocada por problemas internos e
pela  geopolítica  internacional,  a  Primavera  Árabe  não  trouxe  soluções  e  sim  a
guerra que se fortaleceu com mais ódio.  Destaca-se que tal situação surgiu em
decorrência dos problemas internos da nação e da geopolítica internacional.

14

C22 Outras idéias 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)

(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.
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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



10
DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO

Ficha de Observações – 2018

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).
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