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1ª QUESTÃO 
(Valor 6,0)

Analisar o  programa  de  Treinamento  Físico  Militar  utilizado  pelo 

Exército Brasileiro como instrumento para a manutenção da operacionalidade da 

tropa e como promotor da saúde do militar.

2ª QUESTÃO 
(Valor 4,0)

Apresentar os aspectos que caracterizam a importância da Atividade de 

Comunicação Social desenvolvida pelo Exército para o fortalecimento do moral, 

da coesão e do espírito de corpo da tropa.

BOA PROVA !

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A  Avaliação  Diagnóstica tem  por  finalidade  verificar  somente  as  condições  de 
expressão escrita e de entendimento do método, logo após o aluno ter tomado contato com as 
orientações gerais do Curso e será realizada sob a forma de Teste de Sondagem. 

Para auxiliar  na realização da Avaliação Diagnóstica,  será apresentada a seguir,  uma 
interpretação básica de cada questão proposta. 

Lembre-se que, a metodologia para a solução de questões (método) preconiza 3 fases 
para a resolução que um pedido:

- a interpretação do pedido;
- a elaboração do esquema; e
- a redação da solução.
Apenas a última deve constar da solução a ser avaliada. 
Utilize um rascunho para interpretar o pedido e elaborar o esquema.

1ª QUESTÃO - Valor: 6,0

Analisar o programa de Treinamento Físico Militar utilizado pelo Exército Brasileiro como 
instrumento para a manutenção da operacionalidade da tropa e como promotor da saúde do mili-
tar.

INTERPRETAÇÃO
1) Nível de Desempenho: análise

2) Servidão: analisar

3) Objeto do pedido: programa de Treinamento Físico Militar

4) Condicionantes: 

- Tempo: atual

- Espaço (amplitude): Exército Brasileiro

- Área de Conhecimento: como instrumento para a manutenção da operacionalidade da tropa e 

como promotor da saúde do militar

5) Condicionante da servidão (verbos no gerúndio): não

6) Conclusão imposta: não

7) Estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão



ESQUEMATIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

Antes de iniciar esta etapa, sugerimos a realização de um “BRAINSTORMING” (“Tempes-
tade de idéias”). 

Em seguida, selecione e ordene estas idéias, enquadrando-as nas partes constitutivas da 
solução, observando-se o tempo disponível para que cada uma possa ser desenvolvida.

Verifique se as idéias constantes do esquema estão respondendo o pedido da questão.
É no esquema que se define a estrutura da solução.

O ND análise (analisar, comparar e estudar) exige que no desenvolvimento o objeto do 
pedido seja dividido em partes. É comum esta divisão já se encontrar no próprio pedido.

A soma das partes corresponde ao objeto da análise. 
Para cada parte é necessário uma conclusão parcial.
Sugere-se, ainda, esquematizar todas as questões antes de iniciar a redação da solução.
No ND compreensão (apresentar, caracterizar e justificar) não há necessidade de dividir o 

objeto do pedido, nem de conclusões parciais e conclusão final, a menos que isto seja imposto.

2ª QUESTÃO - Valor: 4,0

Apresentar  os aspectos que caracterizam a importância da Atividade de Comunicação 
Social  desenvolvida pelo Exército para o fortalecimento do moral,  da coesão e do espírito de 
corpo da tropa.

INTERPRETAÇÃO

1) Nível de Desempenho: compreensão

2) Servidão: apresentar

3) Objeto do pedido: aspectos que caracterizam a importância da Atividade de Comunicação So-

cial

4) Condicionantes: 

- Tempo: atual

- Espaço (amplitude): Exército

- Área de Conhecimento: para o fortalecimento do moral, da coesão e do espírito de corpo da 

tropa

5) Condicionante da servidão (verbos no gerúndio): não

6) Conclusão imposta: não

7) Estrutura: introdução e desenvolvimento

* * * 
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