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As avaliações do CP são executadas segundo os critérios de Método, Conhecimento e 

Expressão Escrita, da mesma forma que o Concurso de Admissão. As provas são discursivas, 
exigindo a integração de conhecimentos e a identificação de problemas, que devem ser 
solucionados em um prazo restrito de tempo, observando-se a profundidade de raciocínio 
exigida na formulação das soluções. 

A Avaliação Diagnóstica, em particular, avalia apenas o Método e a capacidade de 
Expressão Escrita, apresentando questões sobre assuntos de interesse da Força, de domínio 
dos oficias-alunos, que não constam do PLADIS do curso.  

Os aspectos referentes ao Conhecimento são apresentados sumariamente, apenas como 
complemento do barema, a fim de contribuir com o entendimento da abordagem da solução das 
questões. 

Não será atribuído grau a esta prova, apenas menção. 
 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E DO MÉTODO 
 

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. 
 
 1. INTRODUÇÃO 
 

PARÂMETRO ITEM ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 

M1 Abordagem da idéia central 

M2 Delimitação do espaço 
M3 Delimitação no tempo 

Preparam corretamente para o desenvolvimento? M4 Idéias 

complementares Tornam a Introdução abrupta? 

M5 Ligação com o desenvolvimento 

MÉTODO 
 

Identificação do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento 

 
 
PARÂMETRO IDÉIA ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 

C  
O TFM proporciona o adequado condicionamento físico da tropa para o 
cumprimento da missão, promovendo a saúde do militar, condição essencial 
para o desempenho de qualquer função. (idéia central) 

C 

Os objetivos do TFM são o de desenvolver, manter ou recuperar a aptidão 
física necessária para o desempenho de sua função; contribuir para a 
manutenção da saúde do militar; e assegurar o adequado condicionamento 
físico necessário ao cumprimento da missão. 

C Para que os efeitos do TFM sejam alcançados, o treinamento deve ser 
contínuo e regular. 

CONHECIMENTO 
(algumas idéias) 

C 
 Este trabalho visa a realizar a análise do programa de TFM utilizado pelo 
Exército, como instrumento para a manutenção da operacionalidade e como 
promotor da saúde do militar. (ligação com o desenvolvimento) 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

 
 

PARÂMETRO IDÉIA ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 
- TFM como instrumento para a manutenção da operacionalidade da tropa 

C 
O enfoque do treinamento na operacionalidade da tropa visa a atender 
fundamentalmente ao interesse da Força e ao cumprimento da sua missão 
institucional. 

C 
A relação entre o estado físico e a eficiência profissional do militar. 
Os militares bem preparados fisicamente são mais aptos para suportarem o 
estresse debilitante do combate. 

C A realização do TFM em campanha. 

C 
A atitude tomada diante dos imprevistos e a segurança da própria vida 
dependem, muitas vezes, das qualidades físicas e morais adquiridas por meio 
do treinamento físico regular. 

C Outras idéias julgadas pertinentes. 

C Conclusão Parcial (CP): A melhoria da aptidão física contribui para o aumento 
significativo da prontidão dos militares para o combate. 

- TFM como promotor da saúde do militar 

C 

O enfoque do treinamento físico sobre a saúde atende de melhor forma aos 
interesses do militar e é relacionado com o seu bem estar, tendo objetivos e 
benefícios mais duradouros no tempo e proporcionando uma melhor qualidade 
de vida. 

C Relação entre o estado físico e a saúde do militar. 

C O exercício físico, além de estar relacionado com a prevenção de doenças, 
também está com a reabilitação de doenças crônicas. 

C A atividade física está relacionada com uma saúde mental positiva e com o 
bom humor dos praticantes. 

C Exame médico e odontológico, antes de iniciar o TFM, a fim de verificar o 
estado de higidez orgânica e as possíveis limitações dos indivíduos. 

C O treinamento cardiopulmonar e seus efeitos fisiológicos. 

C Efeitos do TFM na composição corporal pelo aumento da massa muscular e, 
em decorrência disto, diminuição da gordura. 

C Outras idéias julgadas pertinentes. 

CONHECIMENTO 
(algumas idéias) 

C CP: Os indivíduos aptos fisicamente são mais resistentes à doenças e se 
recuperam mais rapidamente de lesões do que pessoas não aptas fisicamente. 

 
Observar que:  
- no desenvolvimento, o objeto da análise (Programa de TFM do Exército) foi dividido em partes 
(Mnt da Operacionalidade e promotor da saúde), conforme prevê a metodologia para solução de 
questões para o nível de desempenho: ANÁLISE; 
 
- para cada parte do desenvolvimento foi elaborada uma conclusão parcial. 
 

PARÂMETRO ITEM ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 

M 7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e  
Conclusão 

De forma dedutiva? 
Limitando-se a resumir? 

MÉTODO 
 

Compreensão do nível de 
desempenho M 8 Elaborou as conclusões 

parciais? 
Não elaborou as CP 

Totalmente 
Digressão de até 03 idéias M9 Atendeu as condicionantes 

de desenvolvimento 
Digressão de mais de 03 idéias 

Totalmente 
Até 03 incidências sem ligação M10 Apresentou as idéias com 

ligação de causa e efeito 
Mais de 03 incidências sem ligação 

Totalmente 

MÉTODO 
 

Identificação do objeto 
correto 

M11 Dividiu o todo em partes 
coerentes Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo 
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3. CONCLUSÃO 
 

PARÂMETRO ITEM ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 
M12 Retomou o tema central 

De forma dedutiva 
Limitando-se a resumir? M13 Elaborou a síntese 
Não elaborou a síntese 

M14 Atendimento à imposição do problema 
Na conclusão, todas as idéias têm suporte na 

introdução ou no desenvolvimento 
Na conclusão, pelo menos uma das idéias não tem 

suporte na introdução ou no desenvolvimento 
M15 

Lógica (concluir 
apenas sob 

aspectos 
desenvolvidos) Na conclusão, mais de uma idéia não tem suporte na 

introdução ou no desenvolvimento 

MÉTODO 
 

Compreensão do 
Nível de 

Desempenho 

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo 
 

PARÂMETRO IDÉIA ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 

C  O treinamento físico militar é um instrumento promotor da saúde antes de um 
instrumento de adestramento militar.  

C 

Enquanto o enfoque operacional é mais presente nas funções afetas ao 
cumprimento de missões de combate, o enfoque da saúde é condição 
essencial para o desempenho de qualquer função, inclusive aquelas de cunho 
administrativo. 

CONHECIMENTO 
(algumas idéias) 

C 

A manutenção de níveis adequados de força e resistência muscular é 
importante em qualquer situação operacional, com melhoria no desempenho 
das atividades em combate, através do aumento da força e da resistência  
muscular, melhorando a saúde. 

 
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. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

PARÂMETRO ITEM ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 
M 1 Abordagem da idéia central. 
M 2 Delimitação do espaço. 
M 3 Delimitação no tempo. 
M 4 Idéias complementares. 
M 5 Ligação com o desenvolvimento. 

MÉTODO 
 

Identificação do objeto 
correto. 

M 6 Não-antecipação de partes do desenvolvimento. 
 
PARÂMETRO IDÉIA ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 

C  A Comunicação Social no Exército deve contribuir para o fortalecimento do 
moral, da coesão e do espírito de corpo da tropa. (idéia central ) 

C Com Soc é o processo de expressão de idéias, sentimentos e informações. 
(conceito) 

C Áreas de abrangência: Relações Públicas, Informações Públicas e Divulgação 
Institucional. 

C A Com Soc como valioso instrumento para a multiplicação do poder de 
combate. 

C Atividade de Com Soc direcionada a múltiplos públicos. 
C Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEX) – CComSEx 
C Diretriz Estratégica de Comunicação Social do Exército. 
C Outras idéias julgadas pertinentes. 

CONHECIMENTO 
(algumas idéias) 

C 
A seguir será apresentada a importância da atividade de Comunicação Social 
desenvolvida pelo Exército Brasileiro para o fortalecimento do moral, da 
coesão e do espírito de corpo da tropa. (ligação com o desenvolvimento) 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

PARÂMETRO IDÉIA ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 
M 7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento. 

Em todas as premissas. 
Não justificou até 3 premissas. 

MÉTODO 
Compreensão do nível 

de desempenho. M 8 
Apresentou as premissas 

segundo as condicionantes 
(ligação de causas e efeito). Não justificou mais de 3 premissas. 

Todas. 
4 
3 
2 

MÉTODO 
Identificação do objeto 

correto. 
M 9 Identificação das premissas. 

1 
 

PARÂMETRO IDÉIA ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 

C  Com Soc: ouvir os anseios do público interno e estimular os integrantes da 
Força. 

C Estratégias integradas de comunicação: valorização da profissão militar, 
orgulho de pertencer ao EB e importância da Instituição. 

C Plano de Com Soc: fortalecer as convicções sobre a Instituição; manutenir a 
coesão; apresentar respostas e informações aos questionamentos do PI. 

C Melhoria da comunicação para atingir maiores níveis de valorização da 
profissão militar. 

C Com Soc como promotora da coesão interna, fortalecendo o moral. 

C Desenvolvimento do orgulho de ser militar, reforçando a importância para o 
País. 

C 
Relações Públicas: concorre para a melhoria da auto-estima, para a coesão 
dos integrantes do EB e para criar laços  sólidos de bom convívio com a 
comunidade. 

C Produtos do CCOMSEX - instrumentos de comunicação voltados para o 
público interno: EB em Revista, Resenha diária, Noticiário do EB, Informex, etc. 

C Projetos do CCOMSEX. 
C Marketing institucional: estimulo as atitudes favoráveis do público interno. 

C Idéias-força voltadas para o segmento de militares da ativa: coesão, 
valorização e aprimoramento profissional. 

C 
Instrumentos para desenvolver as idéias-força no segmento de militares da 
ativa: ação de comando, informativos da Força, instrução de quadros, reuniões 
de congraçamento, cursos e estágios, atividades desportivas e sócio-culturais 

C Produção de informações necessárias ao fortalecimento do moral do público 
interno. 

CONHECIMENTO 
(algumas idéias) 

C Outras idéias julgadas pertinentes 
 
 

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO ESCRITA 
 

A capacidade de expressão escrita é avaliada segundo uma tabela de escores, 
elaborada pelo CEP, considerando os aspectos abaixo: 

 
PARÂMETRO ITEM ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS 

E1 Coerência 
E2 Clareza 
E3 Objetividade 
E4 Coesão 

Expressão 

Escrita 

E5 Correção Gramatical 

Ver a página 2, do exemplo de Ficha Auxiliar de Correção (FAC) disponível no “Guia de Auto-
avaliação, do ambiente “Ex-aluno/PEP”, da página eletrônica do CP/ECEME: 
<http://www.ensino.eb.br/cpeceme>. 
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No nível de desempenho (ND) de análise (analisar, estudar, comparar), os aspectos de 
coerência e coesão deverão ser priorizados. Já nos ND de compreensão (apresentar, justificar, 
caracterizar), a objetividade deve ser priorizada.  

 
 
Terminada esta etapa do programa de preparação, é um bom momento para você rever 

as publicações sobre Método e Expressão Escrita disponíveis no CD_ROM do CP/ECEME e na 
página eletrônica do curso (<http://www.ensino.eb.br/cpeceme>) – publicações. 

 
Nos módulos seguintes e até o final do curso, abordaremos as matérias que 

proporcionarão aos alunos a formação de uma sólida base geo-histórica de conhecimentos, 
fundamental para o oficial de estado-maior. 

 
Prossiga em seu estudo e boa sorte! 

 
* * * 

 
OUTRAS OBSERVAÇÕES 
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CURSO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO 
SEÇÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO  

 
CP/ECEME - 2008  

 
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 militar. 
 

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 

 
 
 
 
 



 

 7 

ESQUEMATIZAÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

Antes de iniciar esta etapa, sugerimos a realização de um “BRAINSTORMING” 
(“Tempestade 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 

Social 

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 
 
 
 

* * *  
 


