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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO – FAC  
 
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 e 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 MÉTODO E DA EXPRESSÃO ESCRITA  
 

1ª QUESTÃO - Valor: 6,0 
 

Analisar a sua vida profissional no Exército Brasileiro, desde a sua matrícula na escola de formação 
(AMAN, IME, EsSEx) até os dias atuais. 
 

1. MÉTODO 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da idéia central.  
M2 Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.   
M4 

Ideias 
complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta.  

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

 
M8 

 
Elaboração das conclusões 

parciais. 
Não elaborou as conclusões parciais.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  

 
M9 

Atendimento das 
condicionantes do 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  

 
M10 

 
Análise das ideias com 

ligação de causa e efeito. Mais de 3 incidências sem ligação.  
Totalmente.  

 
 
 
Desenvolvimento 

 
Identificação 

do objeto 
correto  

M11 
 

Divisão do todo em partes 
coerentes. 

Pelo menos uma parte não está coerente com 
o todo. 

 

 
 
 
 



 PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 
 M12 Retomada da idéia central.  

 De forma dedutiva.  

 Limitou-se a resumir.  

 

 
M13 

 
Elaboração 

da síntese. 
Não elaborou a síntese.  

 M14 Atendimento à imposição do problema.  

 Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução 
ou no desenvolvimento. 

 

 Na conclusão, pelo menos uma das ideias tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 

 

 
 
 

M15 

 
Conclusão 

apenas sob 
aspectos 

desenvolvidos 
(lógica). 

Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 

 

 
 
 
 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

 
 
 

2. CONHECIMENTO 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 
C1 A escolha da profissão. A preparação e o ingresso na Escola de Formação.  
C2 O Processo de assimilação pessoal acerca da vida castrense.  
C3 O delineamento dos objetivos pessoais dentro da carreira.  

 
Introdução 
Algumas 

ideias C4 Ligação com o desenvolvimento.  

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

- a. Vida profissional: da Escola de Formação até o aperfeiçoamento na 
EsAO.  

C5 A atitude escolar e a atividade profissional-militar.  
C6 O processo de escolha da Arma (SFC).  
C7 A rotina e o comprometimento com o ensino militar.  

C8 A conclusão da formação acadêmica.  

C9 Os primeiros anos de tropa.  
C10 As missões e funções mais importantes.  
C11 A composição familiar e a vida na comunidade militar.  
C12 A preparação para a EsAO.  
C13 O curso da EsAO e a adaptação a uma nova sistemática profissional.  
C14 A qualificação, o mérito pessoal e os objetivos futuros.  
C15 Conclusão Parcial (CP).  

- b. Vida profissional: da conclusão da EsAO até a matrícula no 
CP/ECEME.  

C16 O Término da EsAO e a nova Organização Militar onde foi classificado.  
C17 Novas funções e responsabilidades.  
C18 O crescimento da família e seus problemas inerentes.  

C19 A preparação para o CP/ECEME e a desfragmentação do conhecimento.  

C20 A expectativa do curso, as atividades profissionais e a disponibilidade de 
tempo. 

 

C21 O hábito da leitura e o estudo regular das disciplinas.  
C22 O apoio familiar e a adequação à nova proposta de vida.  

C23 A visão prospectiva da carreira.  
C24 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 
Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C25 Conclusão Parcial (CP).  
 

Observar que: 
− no desenvolvimento, o objeto da análise (a sua vida profissional no Exército Brasileiro) foi dividido 

em partes (Vida profissional: da Escola de Formação até o aperfeiçoamento na EsAO e Vida 
profissional: da conclusão da EsAO até a matrícula no CP/ECEME), conforme prevê a metodologia 
para solução de questões no nível de desempenho ANÁLISE; 

− para cada parte do desenvolvimento foi elaborada uma conclusão parcial. 
 
 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  



 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

C26 Retrospectiva profissional e avaliação da carreira.  

C27 O CP/ECEME, a porta de entrada do novo patamar profissional-militar.  

Conclusão 
 

Algumas 
ideias C28 A motivação e a vontade no prosseguimento da carreira.  

 

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I) xxxxxxxxxx 
 
 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E1 Coerência  
E2 Clareza  
E3 Coesão  
E4 Objetividade  

 
Capacidade 

de Expressão 

E5 Correção gramatical  
 

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
 

 
2ª QUESTÃO - Valor: 4,0 

 
Apresentar as vantagens e desvantagens do Serviço Militar obrigatório. 

 
1. MÉTODO 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da idéia central.  
M2 Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.   
M4 

Ideias 
complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta.  

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.  

Em todas as premissas.  

Não apresentou até 3 premissas.  

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 
M8 

Apresentação das 
premissas segundo as 

condicionantes (ligação de 
causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas.  

Todas.  
4.  
3.  
2.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

 
 
M9 

 

 
Identificação das premissas. 

1.  
 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
2. CONHECIMENTO 

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 Origens do Sv Mil obrigatório.  

C2 Época em que foi criado.  

 
Introdução 

 
Algumas 

ideias 
C3 Criador e incentivador do Sv Mil obrigatório – Olavo Bilac.  



C4 Situação atual do Sv Militar.  
C5 Ligação como desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Vantagens do Serviço Militar obrigatório  

C6 Formação de uma grande reserva mobilizável.  
C7 Formação e conscientização do cidadão.  

C8 Desenvolvimento físico do conscrito.  
C9 Desenvolvimento intelectual do conscrito.  

C10 Oportunidade profissional.  

C11 Consolidação do caráter do conscrito.  
C12 Aprendizado dos valores e ideais do Exército.  
C13 Aprendizado da convivência em grupo.  
C14 Formação cívica do jovem.  
C15 Amadurecimento do jovem.  
C16 Formação profissional qualificada.  

 b. Desvantagens do Serviço Militar obrigatório  
C17 Manutenção de um Exército não-profissional.  
C18 Interrupção ou atraso nos estudos de alguns jovens.  

C19 Afastamento de empregos por vezes mais rentáveis.  

C20 Aproveitamento de cidadãos não-voluntários.  

C21 Afastamento do ambiente familiar.  

 
Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I) xxxxxxxxxx 
 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E1 Coerência  
E2 Clareza  
E3 Coesão  
E4 Objetividade  

 
Capacidade 

de Expressão 

E5 Correção gramatical  
 

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
 

 
− Ver a página 2 do exemplo de Ficha Auxiliar de Correção (FAC) disponível no “Guia de Auto-

avaliação”, no ambiente “Ex-aluno/PEP”, da página eletrônica do CP/ECEME: 
<http://www.ensino.eb.br/cpeceme>. 

− A capacidade de expressão escrita é avaliada com base na tabela de escores elaborada pelo 
CEP. 

− No nível de desempenho (ND) de análise (analisar, estudar, comparar), os aspectos de coerência 
e coesão deverão ser priorizados. Já no 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 SUCESSO! 
 

* * * 



 
 

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

 
CP/ECEME - 2009  

 
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 a sua vida profissional no Exército Brasileiro, desde a sua matrícula na escola de formação 
(AMAN, IME, EsSEx) até os dias atuais. 
 

INTERPRETAÇÃO 
1) Nível de Desempenho: análise 

2) Servidão: analisar 

3) Objeto do pedido: a sua vida profissional no Exército Brasileiro 



4) Condicionantes:  

- Tempo: desde a sua matrícula na escola de formação (AMAN, IME, EsSEx) até os dias atuais 

- Espaço (amplitude): no Exército Brasileiro 

- Área de Conhecimento: a sua vida profissional 

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

6) Conclusão imposta: não 

7) Estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão 

 
2ª QUESTÃO - Valor: 4,0 

 
Apresentar as vantagens e desvantagens do Serviço Militar obrigatório. 

 
INTERPRETAÇÃO 

1) Nível de Desempenho: compreensão 

2) Servidão: apresentar 

3) Objeto do pedido: as vantagens e desvantagens do Serviço Militar obrigatório 

4) Condicionantes:  

- Tempo: atual 

- Espaço (amplitude): Exército Brasileiro 

- Área de Conhecimento: o Serviço Militar 

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

6) Conclusão imposta: não 

7) Estrutura: introdução e desenvolvimento 
 
 

ESQUEMATIZAÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

Antes de iniciar esta etapa, sugerimos a realização de um “BRAINSTORMING” (“tempestade de 
ideias”).  

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

Verifique se as ideias 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 essa divisão já se encontrar no próprio pedido. 

A soma das partes corresponde ao objeto da análise.  

Para cada parte é necessária 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 isso seja imposto. 

 

 
 

* * *  
 
 
 
 
 



Al Nr CURSO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO - CPS 

Ficha de Observações - Avaliação Diagnóstica 2009 
 

MÉTODO E CONHECIMENTO 
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO 
1 Interpretação incorreta da questão. 19 Desenvolvimento inadequado. 

2 Equívoco na delimitação do tempo/espaço. 20 
Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o 
aluno deverá, obrigatoriamente, decompor o TODO em 
PARTES (claramente definidas) para solucionar a questão. 

3 Não observou a SERVIDÃO do verbo 21 Não ligou a idéia levantada ao pedido no Desenvolvimento. 

4 Não observou a CONDICIONANTE da 
SERVIDÃO. 

22 
Cada parágrafo deve conter uma única idéia síntese e 
diversas idéias complementares. Evite idéias supérfluas ou 
irrelevantes. 

5 Não respondeu o pedido formulado. 23 Levantar maior número de idéias. 
6 Respondeu parcialmente ao pedido. 24 Desenvolver melhor as idéias. 

7 Idéia sem ligação de causa e efeito com o 
pedido. 

25 

Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o 
aluno deverá, obrigatoriamente, fazer as CONCLUSÕES 
PARCIAIS (CP). No entanto não é impositivo que faça um 
item específico, basta destacar claramente no texto. 

8 Não elaborou introdução. 26 Não elaborou conclusões parciais. 

9 Introdução inadequada. 27 Conclusão parcial inadequada. 

10 Introdução vaga. 28 

Nas questões do ND COMPREENSÃO, o subtítulo 
(quando utilizado) deve ser a citação sintetizada do fato. 
Após o que, deve seguir a argumentação que sedimenta a 
idéia apresentada  (Relação de causa e efeito). 

11 Introdução com poucas idéias. 29 Não elaborou conclusão. 
12 Introdução fora do assunto do pedido. 30 Conclusão inadequada. 

13 Não abordou a idéia central na Introdução. 31 

Nas questões do nível de desempenho (ND) 
COMPREENSÃO, NÃO é obrigatório fazer 
CONCLUSÕES, exceto quando claramente explicitado no 
pedido. Entretanto, se ela for elaborada sem ser imposta, 
deverá estar coerente com o desenvolvimento. 

14 A ligação da introdução com o desenvolvimento 
deve estar claramente destacada na introdução. 32 Na Conclusão, não faça sugestões ou se posicione sobre 

um tema, exceto quando solicitado claramente no pedido. 

15 Não fez a ligação da Introdução com o 
Desenvolvimento. 

33 Não retomou a idéia central na Conclusão. 

16 Não elaborou parágrafo conclusivo 34 Não atendeu a imposição da questão na Conclusão. 

17 Não se deve utilizar verbos na 1ª pessoa. 
Impessoalidade. 

35 Somente concluir sobre idéias incluídas no 
desenvolvimento. 

18 Rever a metodologia para solução de 
questões. 

36 Equívoco conceitual. 

 
EXPRESSÃO ESCRITA 

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO 
37 Erro ou falta de acentuação gráfica. 48 Erro ou falta de pontuação. 
38 Erro de concordância verbal. 49 Erro de regência verbal. 
39 Erro de concordância nominal. 50 Palavra inexistente. 
40 Frase/parágrafo muito extenso. 51 Repetição excessiva de palavra. 

41 Frase/parágrafo confuso e de difícil 
compreensão. 

52 Frase/Período mal redigido. 

42 Evitar rasuras. 53 Idéia mal redigida. 
43 Grafia incorreta de palavra. 54 Não utilizar as frases na ordem inversa. 

44 
Ao empregar uma abreviatura ou sigla pela 
primeira vez, é obrigatório escrevê-la por 
extenso. 

55 Palavra ou expressão mal colocada. 

45 Uso incorreto de abreviatura. 56 Melhorar a caligrafia. 
46 Melhorar a redação dos parágrafos. 57 Evitar usar termos do jargão militar. 

47 Argumentações vagas. 58 Colocar entre aspas as palavras em idiomas 
estrangeiros. 

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

 
 


