
 
1 

 

DPS 

CP/CAEM – 2019 

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

(UMA SOLUÇÃO) 

 

 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

[…] A Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS) reafirma o 
compromisso com a universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS, e propõe uma 
prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir 
do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção 
individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS. […] Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 
2.761, de 19 de novembro de 2013. Institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (PNEPS-SUS). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_ 
2013.html >. Acesso em: 24 jun. 2019. 
 

Estudar as medidas de educação popular em saúde, adotadas a partir da criação da PNEPS-SUS nos centros 
de saúde e nos espaços sociais, destacando a possível interação entre práticas e saberes populares e técnico-
científicos no âmbito do SUS, concluindo sobre os reflexos para a saúde coletiva no Brasil. 
 
1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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 

Desenvolvimento 
 

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 

 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 

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 

GEOGRAFIA-SAÚDE 

 

Aluno nº 



 
2 

 

 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

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 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas ideias 

C1 

Educação Popular em Saúde (EPS) é a denominação dada à prática pedagógica 

que enfatiza não o processo de transmissão de conhecimento, mas a ampliação 

dos espaços de interação cultural e negociação entre os diversos atores 

envolvidos em determinado problema social, para a construção compartilhada do 

conhecimento e da organização política necessários à sua superação. É uma 

estratégia de construção da participação popular no âmbito da saúde e no 

redirecionamento da vida social.  

10  

C2 

Em 2013, o Brasil, um país de dimensões continentais e localizado na América 
do Sul, instituiu a PNEPS-SUS. Essa política propôs metodologias e 
tecnologias para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
confirmando a importância da participação popular organizada na deliberação 
de políticas de saúde, considerando o controle social e o saber popular como 
parte integrante da assistência à saúde. 

10  

C3 

As práticas e ações de EPS, no âmbito dos centros de saúde geralmente são 
desenvolvidas nos espaços de Unidades de Saúde da Família e Unidades 
Básicas de Saúde dos municípios, promovendo o diálogo entre os profissionais 
de saúde e a comunidade local. 

10  

C4 

Espaços sociais elegidos pela comunidade para a troca de informações, têm um 
papel significativo e simbólico, sendo lugares relevantes para a prática da EPS. 
O movimento de ir até o outro, no espaço em que este se sente familiarizado e 
acolhido, facilita a tarefa de construção de vínculos e estimula a troca e a 
construção de parcerias com a população. 

5  

C5 
A reflexão crítica, o diálogo e a construção compartilhada do conhecimento 
representam ferramentas que propiciam o encontro entre a cultura popular e a 
cientifica no âmbito do SUS, gerando reflexos para a saúde coletiva do país. 

10  

C6 

A seguir, estudaremos as medidas de educação popular em saúde adotadas a 
partir da criação da PNEPS-SUS nos centros de saúde e espaços sociais, 
destacando a possível interação entre práticas e saberes populares e técnico-
científicos no âmbito do SUS, concluindo sobre os reflexos para a saúde 
coletiva no Brasil. 

5  

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 
 
 
 
 
 

 a. Medidas de EPS nos Centros de Saúde   

C8 

Promoção do uso de fitoterápicos. Promove e reconhece as práticas 
populares e tradicionais de plantas medicinais e remédios caseiros. A relação 
de diálogo diante de práticas como a fitoterapia é relevante, pois identificando 
os usos das plantas por parte da população, os profissionais podem enriquecer 
seus arsenais terapêuticos. Ao mesmo tempo, podem orientar algumas 
incorreções no manejo de plantas medicinais que já foram cientificamente 
comprovadas, como efeitos adversos e contraindicações de determinadas 
substâncias. Essa relação permitiria o surgimento de um terceiro saber, fruto da 
interação entre os conhecimentos dos profissionais de saúde e da população. 
Isso contribui de forma positiva para a saúde coletiva. 

15  

C9 

Promoção de palestras. Modo mais frequente de realização de práticas 
coletivas em serviços de saúde. Reorientadas para que, ao invés do repasse de 
normas e orientações de higiene e boas condutas, se apresentem como 
oportunidades de diálogo entre trabalhadores e usuários, em que os aspectos 
coletivos da dinâmica comunitária possam ser enfatizados. Prática de suma 
importância para a saúde coletiva por atingir um maior número de pacientes. 

15  



 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

C10 

Formação de grupos por faixa etária. A formação de grupos de pessoas com 
determinadas características que as aproximam é uma estratégia comumente 
utilizada para desenvolver processos de educação nas unidades de saúde. Em 
algumas situações, estrutura-se um curso sobre determinada temática para se 
iniciar um grupo com as pessoas envolvidas nestas atividades. Desenvolvendo 
a troca do saber popular e técnico-científico, refletindo positivamente na saúde 
coletiva do país. 

15  

C11 

Formação de grupos por doenças específicas. A sua força estaria não no 
foco na doença, e sim na circulação de emoções, nas trocas que se efetuam no 
compartilhamento de medos, tristezas, dores e afetações de diferentes modos 
que se desenvolvem no processo de adoecimento e cura. A circulação desses 
afetos favoreceria o fortalecimento dos laços e vínculos sociais entre a 
comunidade e os profissionais de saúde, influenciando positivamente a saúde 
coletiva. 

15  

C12 

Exposição de fotos. A estratégia de exposição na unidade de saúde de fotos 
em que se identificam problemas ou onde se registram atuações coletivas da 
população para resolver determinadas questões, como um mutirão, é muito 
interessante e promove o diálogo entre os profissionais de saúde e a 
comunidade, tendo impacto positivo na saúde pública da população. 

15  

 Conclusão Parcial   

C13 
Conclui-se, parcialmente, que as medidas de EPS promovidas nos centros de 
saúde são capazes de integrar a sabedoria popular com as experiências dos 
profissionais de saúde, tendo reflexos positivos para a saúde coletiva do Brasil.  

20  

 b.  Medidas de EPS nos Espaços Sociais   

C14 

Reuniões em centros comunitários. As equipes de saúde podem ter caráter 
mais diretivo ou serem praticamente convocadas pela população para 
participar. Essas reuniões devem ser bem organizadas e preparadas para o 
potencial educativo se desenvolva de forma a permitir a troca de conhecimentos 
e ter um impacto positivo na saúde coletiva da população. 

15  

C15 

Ações políticas. As equipes de saúde podem desenvolver ações políticas junto 
a instituições locais e lideranças políticas; sejam as que podem estar 
relacionadas com o desenvolvimento da comunidade, ou então as que têm o 
papel de manter o serviço para o seu adequado funcionamento. A relação com 
essas lideranças deve ser respeitosa, ao mesmo tempo em que se deve ter 
clareza dos processos em negociação, a fim de evitar a manipulação das 
atividades dos serviços públicos de saúde por parte de grupos políticos com 
interesses privatistas, podendo ter impactos negativos para a solução de 
problemas de saúde coletiva. 

15  

C16 

Organização de festas e eventos comemorativos. A realização ou a 
participação das equipes de saúde e da comunidade em mobilizações que 
estão ligadas diretamente ao lazer e à interação social, como a organização de 
festas e eventos comemorativos, bingos etc. Tais ações fortalecem a felicidade 
como projeto de vida para populações que, geralmente, têm muito pouca oferta 
deste tipo de atividade nas áreas onde moram. Além disso, demonstram uma 
abertura da equipe para ampliar a concepção de saúde com que atua, 
favorecendo o diálogo, a troca de experiências e trazendo reflexos positivos 
para a saúde coletiva da população do país. 

15  

C17 

Rádios comunitárias. Importante meio de comunicação proposto para ampliar 
a interlocução com a população. Além de apresentar elevado alcance, 
permitindo atingir um grande público de uma só vez, principalmente nas 
populações mais pobres, geralmente as emissoras de rádio estão acessíveis 
aos profissionais de saúde e permitem o diálogo com o ouvinte, dinamizando, 
articulando e aproximando o processo educativo da realidade das populações. 
Tem reflexo positivo na saúde coletiva do país. 

15  

C18 

Atividades culturais. Brinquedotecas, clubes da terceira idade, rádios 
comunitárias, oficinas de arte, música e dança, exibição de vídeos, teatros de 
mamulengo e de rua são algumas das ações no setor da cultura popular vistas 
como iniciativas que podem potencializar atividades, na perspectiva da EPS, e 
que vão para muito além dos muros dos serviços de saúde. Favorecem o 
diálogo, a troca de experiências e trazem reflexos positivos para a saúde 
coletiva da população do país. 

15  

 Conclusão Parcial   

C19 
Conclui-se parcialmente que as medidas de EPS promovidas nos espaços 
sociais são capazes de integrar a sabedoria popular com as experiências dos 
profissionais de saúde, tendo reflexos positivos para a saúde coletiva do Brasil. 

20  

C20  Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
C21 

A EPS refere-se a inúmeras práticas, metodologias, instrumentos de análise e 
reflexões que orientam práticas de saúde, práticas educativas e até mesmo 
concepções de saúde. 

15  



 
4 

 

 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas ideias 

C22 

Em resumo, as ações de EPS realizadas dentro e fora dos centros de saúde, 
implementadas após a instituição da PNEPS-SUS, permitem a interação entre 
práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
apresentando reflexos positivos na saúde coletiva do Brasil. 

15  

C23 

A saúde coletiva sofre influência positiva da produção de conhecimentos, 
saberes, ações e práticas realizadas em conjunto pelos profissionais de saúde e 
comunidade. Através da EPS, a população pode discutir de forma sistemática 
as problemáticas envolvidas no processo de doença, cura e meio em que vive.  

15  

C24 

Em suma, a EPS busca estimular as pessoas a participarem ativamente dos 
movimentos populares, na busca por melhor qualidade de vida, em grupos 
onde eles próprios delineiam seu universo temático e suas etapas de 
desenvolvimento social. 

15  

C25  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) 

(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. 



 
5 

 

 

RESULTADO DA QUESTÃO   

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO      (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 

  

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 

 
 Evolução da pirâmide etária brasileira 1950-2100 

 

 
                           1950                             2015                           2050                         2100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: United Nations, Population Division – World Population Prospects, The 2015 Revision (Extraído do livro BRASIL 2050: DESAFIOS DE UMA 

NAÇÃO QUE ENVELHECE, artigo “O Mercado de Trabalho Brasileiro diante das perspectivas de envelhecimento da população” de autoria de 

Alexandre Candido de Souza e Cláudia Virgínia de Brito Melo, veiculado no Módulo “H” do EBAula.)  
 

 Justificar os impactos decorrentes da evolução da estrutura demográfica brasileira, na expressão psicossocial, 
destacando as consequências para o padrão de vida da sociedade na atualidade. 

 
1. MÉTODO 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO 
ESCO-
RES 

ESC/ 

ALUNO 

Introdução 
(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 

 
Desenvolvimento 

(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 

 
Desenvolvimento 

 
 

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 



 
6 

 

 
 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

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).  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO 
ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas 
ideias 

C1 

A estrutura demográfica pode ser representada por gráficos em forma de 
pirâmides. A forma da pirâmide etária de um país é constantemente associada 
a seu grau de desenvolvimento, classificando-se a população em grupos 
determinados e segundo certos critérios, tais como idade e sexo. 

10  

C2 
O Brasil é um país em desenvolvimento, organizado em forma de República 
Federativa e está localizado no subcontinente sul-americano, sendo o maior 
país dessa região continental, com uma área de 8.515.767,049 km².  

10  

C3 

A população brasileira, de acordo com estimativas recentes divulgadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 202.033.270 
habitantes, a quinta maior do planeta, atrás de China, Índia, Estados Unidos e 
Indonésia. Desse total, a maior parte concentra-se nas áreas litorâneas, 
principalmente na região Sudeste.  

10  

C4 
A evolução da pirâmide etária brasileira revela a necessidade da adoção de 
diversas medidas a fim de atender às demandas surgidas, a partir de uma nova 
realidade, para alcançar o melhor padrão de vida possível para a população. 

10  

C5 
A seguir, serão justificados os impactos decorrentes da evolução da estrutura 
demográfica brasileira, destacando as consequências para o padrão de vida da 
sociedade na atualidade. 

5  

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO 
ESCO-
RES 

ESC/ 

ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 

Algumas 
Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C7 

Aumento da expectativa de vida. 

Expectativa ou esperança de vida corresponde à quantidade de anos, em 
média, que uma determinada população vive. Esse item é um importante 
indicador social que serve para avaliar a qualidade de vida dos habitantes de 
um determinado lugar. A esperança de vida dos brasileiros aumentou, segundo 
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 48 anos (dados de 
1960) para, em média, 76 anos (dados de 2017). Vários foram os fatores que 
propiciaram essa ascensão, como o crescimento econômico do país, o acesso à 
água tratada e esgoto, o aumento do consumo, entre outros. Destaca-se que o 
aumento da longevidade traz como consequência a melhoria da higidez física e 
mental da sociedade. 

20  

C8 

Diminuição da População Economicamente Ativa (PEA). 
O IBGE define a PEA como a mão de obra com a qual o setor produtivo pode 
contar, ou seja, é o número de habitantes em idade e condições físicas para 
exercer algum ofício no mercado de trabalho. É composta pelas pessoas, em 
determinada faixa etária, que foram classificadas como ocupadas ou 
desocupadas num determinado período de tempo. O Brasil vem assistindo a 
uma gradativa redução de sua PEA, graças às baixas taxas de natalidade, 
mortalidade e alta expectativa de vida atual. Salienta-se que essa redução, 
aliada a uma conjuntura desfavorável com diminuição de postos de trabalho, 
reduz a autoestima da sociedade. 

15  
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

Ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C9 

Sobrecarga no sistema previdenciário. 
Previdência Social é um seguro público que tem como atribuição garantir 
que as fontes de renda do contribuinte sejam mantidas quando sua 
capacidade laboral estiver comprometida temporária ou permanentemente.  
Ressalta-se que com o aumento gradativo da população mais velha e a 
redução progressiva da população jovem no Brasil, equilibrar as contas da 
previdência social pode tornar-se um problema para a estabilidade do 
sistema previdenciário público e, assim, prejudicar o bem-estar da 
sociedade. 

20  

C10 

Diminuição da taxa de mortalidade. 
A taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorridos ao longo de 
um ano. Esse indicador é calculado a cada mil habitantes e reflete a relação 
entre o número de óbitos anuais e de habitantes de um determinado local. 
Na década de 1950, a taxa de mortalidade no Brasil era de 
aproximadamente 14,45‰ (14,45 óbitos para cada mil habitantes). Em 
2015, o valor foi de 6,08‰. Houve uma considerável redução. Avanços no 
campo da medicina e da biotecnologia permitiram que a sociedade pudesse 
ter acesso a vacinas, medicamentos e maiores cuidados com a saúde, 
permitindo, assim, a redução da referida taxa e melhorando a qualidade de 
vida da população. 

15  

C11 

Redução da taxa de natalidade. 
A taxa de natalidade indica quantas pessoas nasceram em um determinado 
país ou região em proporção com o número total de habitantes. No Brasil, 
essas taxas, acompanhando uma tendência mundial, vêm sofrendo 
reduções nos últimos anos. A população continua aumentando, mas as 
porcentagens de crescimento estão caindo. Na década de 1950, a taxa de 
natalidade no Brasil era de aproximadamente 44‰ (44 nascimentos para 
cada mil habitantes). Em 2015, o valor é 14‰, uma queda expressiva em 
poucas décadas. Os principais motivos são: a urbanização, a inserção da 
mulher no mercado de trabalho e um maior planejamento familiar. Essa 
situação traz como consequências: diminuição da oferta de mão de obra, 
progressivo envelhecimento da população, além do surgimento de um 
conflito entre a visão religiosa e a realidade social (controle da natalidade). 

15  

 
 
 
 

C12 

Necessidade de adequação das políticas afetas ao sistema de Saúde 
Pública. 
A população brasileira envelheceu rapidamente a partir da década de 50. 
Essa situação atual era previsível a partir do estudo da evolução da 
estrutura demográfica. Para lidar com essa nova realidade, é necessário   
elaborar ou redirecionar políticas públicas adequadas ao novo perfil da 
sociedade. Ações como: promover hábitos saudáveis na velhice 
(alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos, etc) e  
realização do acompanhamento médico periódico para o diagnóstico 
precoce e o tratamento adequado dos eventuais agravos à saúde do idoso 
são fundamentais. Nesse contexto, as políticas para garantir um 
atendimento adequado à população senil não são perspectivas para o 
futuro, mas sim uma necessidade já presente no país para elevar a 
autoestima da sociedade. 

 
 

20 
 

C13 

Aumento do número de idosos. 
A população de idosos acima de 65 anos teve um aumento de cerca de 
70% nos últimos 15 anos no Brasil. Nesse período, mais de 7 milhões de 
pessoas passaram a integrar essa faixa etária, que hoje representa 8% da 
população nacional, segundo dados do IBGE. Em 2030, essa participação 
subirá para 13% e, em 2050, para 27% dos brasileiros. Isso decorre devido 
ao aumento da expectativa de vida, pela melhoria nas condições de saúde 
quanto pela questão da taxa de fecundidade, pois o número médio de 
filhos por mulher vem caindo. Assim, sobressai a necessidade premente de 
métodos inovadores e imaginativos, que possam contribuir para uma 
atenção ao idoso, em bases humanísticas e, ao mesmo tempo, 
compatíveis com a realidade socioeconômica do país. O objetivo final deve 
ser sempre a manutenção, na comunidade, do maior número possível de 
idosos, contribuindo, ativamente, para ela, e mantendo seu grau de 
autonomia (e dignidade) pelo maior tempo possível. 

15  
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

Ideias 

C14 

Valorização da Assistência Social. 
A assistência social é uma área que combina dois aspectos: a saúde e as 
necessidades sociais. Particularmente, ela trata dos grupos que 
apresentam necessidades especiais, sejam elas físicas, psíquicas, 
sensoriais ou sociais. O objetivo da assistência social é melhorar a 
qualidade de vida dos grupos especialmente vulneráveis, como idosos, a 
população prisional, os deficientes, os doentes crônicos ou doentes 
mentais. Assim, valorizar a referida assistência favorecerá a inclusão 
social, atendendo à população de acordo com a evolução da estrutura 
demográfica e atenderá às demandas do novo perfil da sociedade, com 
vistas a subsidiar o planejamento de políticas sociais em prol do seu bem-
estar. 

15  

C15 

Doenças relacionadas à longevidade. 
Com a expectativa de vida do brasileiro tendo aumentado mais de 11 anos 
nas últimas três décadas, a população de idosos cresceu. Doenças 
crônicas e degenerativas, problemas cardiovasculares e físicos, distúrbios 
emocionais e psicológicos passaram a figurar como doenças comuns no 
novo perfil da sociedade. Como as pessoas estão vivendo mais e as 
causas de óbitos anteriores, por doenças infecciosas, vêm caindo, devido a 
tratamentos mais efetivos e a campanhas de vacinação, o número de 
óbitos por doenças como o Câncer, o Mal de Alzheimer e o Diabetes 
aumentou. Destaca-se a necessidade da adoção de hábitos de vida 
saudáveis e a realização de exames e detecção precoce das doenças 
listadas para poder diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida. 

15  

C16 

Envelhecimento da Força de Trabalho. 
Com o aumento da quantidade de profissionais mais velhos no mercado de 
trabalho e a redução dos mais jovens, fruto da evolução da estrutura 
demográfica brasileira, torna-se necessário rever-se os métodos de 
recrutamento para torná-los mais competitivos e abrangentes. O cenário 
que se desenha para o presente e para o futuro permite antecipar algumas 
alternativas nesse sentido, destacando-se o aumento da mobilidade 
regional da força de trabalho e um maior espaço para as mulheres e para 
os mais velhos. 

15  

C17 

Necessidade de nova conscientização social. 
A velhice, outrora, era uma condição altamente dignificante e o velho 
ancião, dotado de sabedoria e conhecimentos valiosos. Com o progresso 
da sociedade brasileira, ocorreu uma mudança na forma como as pessoas 
enxergam a velhice: no lugar da sabedoria e conhecimentos de vida, o 
homem começa a ser valorizado pela sua capacidade de produção. Ou 
seja, o homem jovem, com muito vigor e força de trabalho começa a ser 
muito mais valorizado do que o homem velho, que não tem mais tanta 
força produtiva. A evolução da estrutura demográfica salienta a 
necessidade de se repensar o papel do idoso no atual perfil da população, 
resgatando a autoestima dessa crescente parcela da sociedade. 

 
 
 

15 

 

C18 

Desafio da Inclusão Digital. 
A tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade brasileira 
e é difundida pelas gerações mais jovens. Contudo, com a evolução da 
estrutura demográfica, observa-se um grande desafio ao relacioná-la com 
a terceira idade, parcela crescente da sociedade, devido a falta de atenção 
e disposição dos familiares para ensinar e a mitificação de ser um campo 
complexo e inatingível, contribuindo assim para a exclusão desta faixa 
etária a este avanço tecnológico. Ressalta-se que promover ações e 
políticas de inclusão digital é uma forma de oportunizar ao idoso a 
possibilidade de usufruir da gama de conhecimento que na atualidade 
estão disponíveis nos diversos ambientes web e plataformas disponíveis, 
inserindo-o efetivamente nas atuais rotinas da sociedade. 

15  

C19 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 
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – DPS 
Ficha de Observações – 2019 

 

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 videoaulas. 

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 
COMPREENSÃO 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 
maiúsculas/minúsculas. 

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 

 
 

 
 
 
 
 


