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DPS
CP/CAEM 2020

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

Q  U  E  S      T  Ã      O ÚNICA   (Valor 10,0)

Apresentar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das regiões Sudeste e Sul do Brasil com base nos
indicadores sociais, destacando o impacto da pandemia da COVID-19 no Brasil.

1. MÉTODO

TOTAL: 200 (duzentos) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação

correta para o desenvolvimento.
6

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 4

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 4

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 20

M8

Atendimento da imposição da
servidão (citação e justificativa

das ideias ou somente
justificativa).

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M9
Identificação da coerência das

ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de causa e
efeito.

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 30

Em menos da metade das ideias. 20

Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da imposição do

destaque.

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 30

Em menos da metade das ideias. 20

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 200

2. CONHECIMENTO
Total: 600 (seiscentos) escores

- 600 (seiscentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 100 (cem) 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 600 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

O Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  é  uma  medida  comparativa
usada para classificar os países e regiões pelo seu grau de desenvolvimento
humano.  Os  países  e  regiões  recebem  a  classificação  como  países
desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos.

30

 Aluno nº
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Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C2

A região Sudeste no Brasil é composta pelos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa região tem a maior densidade
demográfica e urbana do país, possuindo um IDH de 0,76. A região Sul é
composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
com maior parte da população urbana, embora o agronegócio na área rural
contribua para um IDH de 0,75.

30

C3
A COVID-19 é uma doença causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2.
Essa doença se caracteriza por  um quadro clínico que varia de infecções
assintomáticas a quadros respiratórios graves, podendo evoluir para óbito.

30

C4

Embora ambas as regiões apresentem IDH elevados e próximos, o impacto
da  pandemia  do  novo  coronavírus  provocou  efeitos  diferentes  nas
populações dessas regiões. Assim, a propagação do vírus foi mais acentuada
na região Sudeste, com maior número evoluindo para casos fatais.

20

C5
A seguir, será apresentado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das
regiões  Sul  e  Sudeste  do  Brasil,  com  base  nos  indicadores  sociais,
destacando o impacto da pandemia da COVID -19 no Brasil.

10

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

a) Região Sudeste

C7

Expectativa  de vida –  É  a  média  de  anos  de  vida  de  uma pessoa  em
determinado país e região. Os idosos representam o grupo mais atingido na
pandemia,  devido a  comorbidades  associadas.  Destaca-se  que o elevado
número de idosos dentro do universo de óbito, ao contribuir para queda da
expectativa de vida da região, impacta no IDH.

28

C8

Taxa de mortalidade – Corresponde ao número de pessoas que morreram
durante o ano. A região Sudeste, considerada de maneira isolada, confirmou,
na pandemia da COVID-19, um número de óbitos superior à metade do total
do número de óbitos do país, provocando impacto no IDH.

20

C9

Taxa de mortalidade infantil –  Corresponde ao número de crianças que
morrem antes de completar 1 ano. A maioria das crianças não desenvolvem
casos graves da COVID-19. No tocante a pandemia, esse indicador social
não impactou o IDH da região.

20

C10

Taxa de analfabetismo – Corresponde ao percentual de pessoas que não
sabem ler e nem escrever. Com as escolas fechadas devido à pandemia, as
classes  sociais  mais  carentes  ficaram  sem  acesso  à  informação  e,
consequentemente, mais expostas à contaminação.

20

C11

Renda per capita da região – É baseada na paridade de poder de compra
dos habitantes da região. Com a adoção do lockdown, que é a paralisação
total, especialmente dos fluxos de deslocamento, muitas pessoas perderam
seus empregos ou, no caso dos trabalhadores informais, sua fonte de renda.
Isso provocou a perda do poder  de compra  da população e  impactou na
renda per capita da região, alterando sensivelmente o IDH.

28

C12

Saúde – Refere-se à qualidade da saúde da população. Durante a pandemia,
o número de usuários do sistema de saúde que necessita de atendimento e
internação  é  elevado.  Essa  elevação  no  número  de  atendimentos  e
internações  leva  a  um  esgotamento  nos  serviços  de  saúde  e,
consequentemente, expõe a população ao risco de complicações e óbitos
pela  doença.  Destaca-se  que  esse  esgotamento  do  sistema  de  saúde
impacta  na  qualidade  da  assistência  prestada,  contribuindo  para  uma
redução do IDH.

28

C13

Alimentação – Refere-se à alimentação mínima que uma pessoa necessita,
(cerca de 2.500 calorias por dia), e se essa alimentação é balanceada. Com
o fechamento das escolas, houve perda do acesso à merenda escolar, por
parte dos estudantes. O desemprego, por sua vez, deteriorou a qualidade da
cesta  básica.  Como  resultado,  houve  piora  no  estado  nutricional  da
população.

20
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C14

Grau de escolaridade – É a média de anos de estudo da população adulta e
expectativa de vida escolar ou tempo que uma criança ficará matriculada. Na
região, onde a evasão escolar é elevada, o que determina seu comportamento
social, observou-se dificuldade de convencimento da população no sentido de
evitar aglomerações e de aderir ao distanciamento social e ao uso de máscara.
Esse comportamento favoreceu a propagação do vírus, elevando o número de
pessoas doentes e impactando no IDH.

28

C15

Condições  sanitárias –  Nas  periferias,  a  falta  água  potável,  associada  ao
esgotamento sanitário precário, expõe a população a riscos à saúde. As pessoas
têm  dificuldade  de  se  higienizar.  Ao  mesmo  tempo,  o  esgoto  a  céu  aberto
provoca contaminação do solo pelo vírus. Esses fatores aumentam o risco de
contaminação em áreas carentes.

28

C16

Número de médicos por habitantes – Com a grande quantidade de pessoas
infectadas pela COVID-19, o número de médicos na região torna-se insuficiente,
elevando ainda mais os riscos de gravidade da doença, por falta de atendimento
adequado.

20

b) Região Sul

C17

Expectativa de vida – Essa região tem uma população de idosos com uma alta
expectativa de vida, em torno de 75 anos,  o que representa a existência de
grandes grupos de risco no contexto da COVID-19. Ressalta-se que a detecção
precoce dos infectados permitiu que fossem colocados em isolamento aqueles
que representavam um risco maior  para a disseminação do vírus no seio da
população em geral, o que contribuiu para um melhor controle da pandemia,

28

C18
Taxa de mortalidade – Aumentou, no período da pandemia, entre as pessoas
idosas portadoras de comorbidades associadas.

20

C19

Taxa de mortalidade infantil – A taxa de mortalidade infantil nessa região, de
15,1  a  cada  mil  nascidos  vivos,  é  a  menor  do  país.  Esse  indicador  pouco
impactou com a pandemia, pois as crianças, em sua maioria, não desenvolvem
casos graves da COVID-19.

20

C20
Taxa de analfabetismo –  A taxa de analfabetismo nessa região é de 5,5%.
Também é a menor entre as regiões brasileiras. Mesmo com suspensão das
aulas, afetou pouco a população

20

C21

Renda per  capita  da região –  A renda  é  maior  nas  capitais  da  região.  As
cidades da região conseguiram adotar medidas de controle de disseminação do
vírus. Essas medidas contribuíram para que o período de  lockdown não fosse
extenso, possibilitando o retorno, aos poucos, da vida administrativa e comercial
das  cidades.  Destaca-se,  além disso,  que  o  agronegócio,  que  impulsiona  a
economia da região, contribui para manter o IDH elevado.

28

C22

Saúde – A rede hospitalar é descentralizada, com unidades de atendimento com
estrutura  hospitalar  nas  capitais  e  no  interior,  o  que  facilita  o  acesso  da
população  ao  atendimento  médico  adequado.  Destaca-se  que  esse  fator
contribuiu  para  um  menor  risco  de  esgotamento  do  sistema  de  saúde,
proporcionando um tratamento de qualidade à população.

28

C23
Alimentação –  A alimentação  é  de  boa  qualidade,  principalmente  em áreas
rurais, onde predomina a agricultura familiar. Assim, na pandemia, a população
conseguiu manter uma alimentação de qualidade.

20

C24

Grau de escolaridade –  Nessa região, o nível  de educação é elevado e há
pouco  abandono  escolar,  o  que  contribui  para  um  melhor  entendimento  da
população  sobre  a  adoção  de  medidas  preventivas.  Dessa  forma,  há  maior
adesão  às  práticas  de  evitar  aglomerações,  realizar  o  distanciamento  social
necessário,  utilizar  máscaras  e  adotar  as  medidas  higiênicas  adequadas.
Ressalta-se  que  esse  comportamento  contribuiu  para  menor  incidência  da
COVID-19 na região, não interferindo no IDH.

28

C25

Condições  sanitárias –  Os  serviços  de  saneamento  são  proporcionados  à
maioria  das  residências.  A população  tem  acesso  a  água  potável  para  sua
higienização e a esgotamento sanitário com destinação correta, o que evita a
contaminação do solo e contribui  para o controle da expansão da pandemia.
Com isso, o IDH da região se matem estável.

28

C26
Número de médicos por habitantes – O número de profissionais é suficiente
para região e, como não houve contaminação elevada por habitantes, os casos
positivos conseguiram acesso ao tratamento.

20

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 600
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3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 200 (duzentos) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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.

20

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

30 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela  economia
verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da  comunicação  do
pensamento.  O  bom  texto  vai  direto  ao  ponto,
desenvolve-se  de  maneira  sóbria  e  retilínea  e  evita
divagações inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil,  usado para  aumentar  o  texto sem lhe  conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao laconismo,
comprometendo a clareza, ou redundando em omissão
de conteúdo. 

C1: É  pouco  objetivo,  vago  e  com  divagações
inúteis na (quase) totalidade do texto.

0 (1)

C2: É  parcialmente  objetivo  em  determinadas
partes do texto.

20

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

30 (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.

10

D3: Empregou  parcialmente  os  elementos
coesivos.

15

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos
coesivos, gerando texto coeso.

20 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 30 (4)

E2: Pontuação. 30 (4)

E3: Concordância. 20 (4)

E4: Regência. 20 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 200

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     (1.000 escores = Nota 10,00) 1.000 10,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

Questão Única – 10,00 1.000
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2020

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


