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E C E M E                                             CPS CP/CAEM 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FICHA DE ORIENTAÇÃO GERAL 
 

1. FINALIDADE 
- Proporcionar elementos para orientar os oficiais sobre a 1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
(1ª AS) do CP/CAEM-2006. 

 

2. ORGANIZAÇÃO 
a. Desenvolvimento 

 

AS PERÍODO PARTES TEMPOS 
DESTINADOS OBSERVAÇÕES 

12 Jul 06 (Qua) GEOGRAFIA (1) 
GEOGRAFIA DO BRASIL (2) 4 h  1ª 

13 Jul 06 (Qui) HISTÓRIA (1) 4 h 

(1) Oficiais Armas, Quadros 
e Serviço. 
(2) Oficiais Médicos. 

 

b. Referências 
1) Caderno de Orientação CP/CAEM/2006 - Plano de Estudo 
2) Material didático distribuído ao aluno (Publicações 01, 02 e 03). 
3) PLADIS – 2006 

 

3. CONHECIMENTO 
a. Plano de disciplinas (PLADIS) / Armas, Quadros e Serviço. 

1) Disciplina 2 – EXPRESSÃO ESCRITA 
a) UD I   – Estrutura Textual 
b) UD II  – A seleção vocabular: critérios e aplicações 
c) UD III – Gramática de Texto 

 

2) Disciplina 3 – MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES 
- UD I  – Método e níveis de desempenho 

 

3) Disciplina 4 - GEOGRAFIA 
a) UD II – ASPECTOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS DOS PAÍSES DA 

EUROPA E DA ÁFRICA  
- Aspectos Políticos e Econômicos da África 

b) UD III - ASPECTOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS DOS PAÍSES DA ÁSIA, 
DA OCEANIA E DO CONTINENTE ANTÁRTICO 

- Aspectos Políticos e Econômicos da Ásia e da Oceania 
c) UD V – GEOGRAFIA DO BRASIL 

- Aspectos fisiográficos gerais do Espaço Brasileiro. 
- Política Externa 
- Programas Governamentais 

 

4) Disciplina 5 - HISTÓRIA 
a) UD II - HISTÓRIA DA AMÉRICA LATINA E EUA 

- Evolução política dos países hispano-americanos e das guianas; 
- Áreas de fricção política na América do Sul, evolução histórica; 
- As guerras entre as nações hispano-americanas; 
- O mapa político da América Hispânica e das Guianas; 
- Formação e evolução política dos EUA.  
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b. Plano de disciplinas ( PLADIS) / Médicos. 
1) Disciplina 2 – EXPRESSÃO ESCRITA 

a) UD I – Estrutura Textual 
b) UD II – A seleção vocabular: critérios e aplicações 
c) UD III – Gramática de Texto 

 
2) Disciplina 3 – MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES 

- UD I  – Método e níveis de desempenho 
 

3) GEOGRAFIA  DO BRASIL 
a) UD I - FISIOGRAFIA DO BRASIL 

- Aspectos fisiográficos do espaço brasileiro. 
b) UD II - ASPECTOS ECONÔMICOS 

- Infra-estrutura para o desenvolvimento (Sistemas de Transportes). 
- Desenvolvimento industrial. 

 
4. MÉTODO 

a. Níveis de desempenho. 
1) Análise 
2) Compreensão 

b. Servidões. 
1) Analisar 
2) Comparar 
3) Apresentar 
4) Explicar 
 

5. OBSERVAÇÕES 
a. As Avaliações serão disponibilizadas na página eletrônica do CP/CAEM, na página 

eletrônica da ECEME e no Quadro de Avisos do CP/CAEM às 07:45 h do dia de sua 
realização, sendo de responsabilidade do oficial aplicador o “download” das questões, bem 
como  a impressão das cópias necessárias, de acordo com o número de oficiais alunos as 
realizarem. 

b. A solução da 1ª AS deverá ser entregue, ou enviada, à Tutoria da ECEME no prazo 
mais curto possível, conforme as Orientações aos Comandantes, disponibilizadas na 
página eletrônica do CP/CAEM. 

c. A realização da 1ª AS será na sede da OM do aluno, sob a responsabilidade do seu 
Comandante e comporá na nota final. 

d. As soluções deverão ser apresentadas em caneta, na cor azul ou preta, em papel 
para resposta fornecido pela ECEME. 

e. Os oficiais alunos deverão: 
1) tomar ciência do local determinado para a realização da AS. 
2) estar prontos no local previsto para a realização das AS pontualmente às 0730 h. 

f. Os oficiais alunos só poderão ter, sobre as mesas, o seguinte material: 
1) caneta-tinteiro ou esferográfica nas cores preta e/ou azul; 
2) lápis preto ou lapiseira para utilização apenas nos rascunhos; 
3) apontador para lápis, borracha e régua. 

g. Não é permitida a permanência de nenhum material particular dos oficiais alunos no 
local de aplicação das Avaliações (especialmente telefones celulares). 
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h. Os oficiais alunos não poderão deixar a(s) sala(s) de provas antes de 09:00 h. 
i. A Avaliação será iniciada, mediante ordem do aplicador, no horário previsto. 
j. O oficial aluno só poderá ausentar-se, mediante autorização do Oficial Aplicador. 
k. A interpretação das questões cabe inteiramente ao oficial aluno. Nenhum 

esclarecimento nesse sentido poderá ser solicitado.  
l. Apenas o que for escrito no papel destinado à solução será objeto de julgamento. 
m. É proibida qualquer comunicação entre os oficiais alunos, consulta a qualquer 

documento e emprego de material não previsto nesta ficha. 
n. O aplicador fará dois alertas aos oficiais alunos quando faltarem, respectivamente, 30 

(trinta) e 05 (cinco) minutos para o término do tempo destinado à realização da Avaliação. 
o. A falta a uma Avaliação (sem justificativa) acarretará na atribuição da nota ZERO 

para a mesma, mas não impede o aluno de realizar a outra. 
p. Ao ser anunciado o final do tempo destinado à realização da Avaliação, os oficiais 

alunos deverão suspender os trabalhos e reunir os documentos para a entrega, 
permanecendo sentados. 

q. O oficial aluno deve agrupar as folhas do caderno-solução na ordem correta, 
grampeadas por questão, a fim de que o aplicador possa grampeá-las. 

r. O oficial aluno que terminar sua Avaliação antes do horário previsto deverá acionar o 
aplicador para que se dirija à sua mesa. 

s. O oficial aluno devolverá todas as folhas do caderno-solução. Não há necessidade de 
devolução das folhas das questões das Avaliações.  

t. O último oficial aluno a entregar a Avaliação deverá assistir o envelopamento e o 
lacre dos cadernos-solução por parte do aplicador. 

u. Não haverá segunda chamada de qualquer Avaliação. 
 

 

 

*   *   * 

 

 

 

Boa sorte! 


