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CPS
CP/ECEME – 2013

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

As avaliações do CP/ECEME são executadas segundo os critérios de Método, Conhecimento e Expressão 
Escrita,  da mesma forma que o Concurso de Admissão (CA). 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 (AD), em particular, avalia apenas o Método e a capacidade de Expressão Escrita. Os 
aspectos referentes ao Conhecimento são apresentados sumariamente, apenas como complemento do barema (FAC), 
a fim de contribuir com o entendimento da abordagem da solução das questões. Não será atribuído grau a esta prova, 
apenas menção.

LEGENDA: S – Desempenho satisfatório. N – Desempenho Não satisfatório.

QUESTÃO ÚNICA

“O ingresso na linha militar bélica de ensino permitido a candidatos do sexo feminino deverá ser viabilizado em até 5  
(cinco) anos a contar da data de publicação desta Lei.” (Fonte: Art 7º da Lei Federal nº 12.705, de 8 de agosto de  
2012 - Requisitos para Ingresso nos Cursos de Forma ção de Militares de Carreira do Exército.)

Considerando a citação acima, analisar  os aspectos positivos e os óbices a serem vencidos em razão do ingresso 
do segmento feminino  nos cursos de formação de militares de carreira da Linha de Ensino Militar  Bélico do Exército 
Brasileiro.

     1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 3

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8 Elaboração das 
conclusões parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 
correto

M9 Divisão do todo em partes 
coerentes.

Totalmente. 20
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5
Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0
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M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

M13

Elaboração da 
síntese coerente 

com as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

M15

Conclusão 
baseada  nos 

aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento 2

 Ideias sem suporte. 0
M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180 __

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

    2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * 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 estab elecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver 
menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1 Os cursos  de  formação de oficiais  e  sargentos  de  carreira  do  segmento 
feminino.

C2 A experiência na Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira.

C3 A mulher no Exército Brasileiro.

C4 As transformações sociais: o papel da mulher.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

a. Aspectos positivos

C6 Imagem positiva do Exército Brasileiro junto ao público feminino.

C7 Modificação da cultura militar que identifica o gênero feminino de acordo 
com o argumento sexista da fragilidade, obediência e dependência.

C8 Alinhamento com a conjuntura internacional.

C9 Aumento do segmento feminino no Exército Brasileiro.

C10 Ampliação do universo a ser selecionado.

C11 Possibilidade da mulher entrar em um novo mercado de trabalho.  

C12 Aproveitamento das qualidades de trabalho inerentes ao sexo feminino.

C13 Possibilidade das mulheres atingirem cargos de direção na linha bélica.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15 Alinhamento do  Exército Brasileiro com as transformações sociais.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

b. Óbices a serem vencidos

C16 Adaptação das instalações das OM de formação.

C17 Inclusão na cadeia de suprimento de itens específicos para o segmento 
feminino.

C18 Preparação  do  corpo  docente  das  escolas  para  gerir  a  diversidade  de 
gêneros.

C19 Aumento  de  médicos  especialistas  nas  escolas,  como  ginecologistas, 
mastologistas, endocrinologistas e obstetras.

C20 Características fisiológicas da mulher.

C21 Possibilidade de cadetes/alunas entrarem em gozo de licença maternidade 
durante o curso de formação. 

C22 Aspectos culturais da sociedade brasileira.

C23 Adaptação  das  OM  que  receberão  as  militares  de  carreira  após  a 
conclusão dos cursos.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C25 Necessidade de recursos de toda a ordem para vencer os óbices.

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C26 O ingresso de mulheres nos cursos de formação de militares de carreira da 
Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro é uma tendência global.

C27 Os aspectos positivos contribuirão para melhorar a imagem da força. 

C28 Os óbices não constituem impedimento para o ingresso das mulheres nos 
referidos cursos.

C29 O ingresso das mulheres nos referidos cursos é viável.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300 __

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

     
     3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

(A) COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 

   Pode  haver  incoerências  localizadas  ou  o 
texto inteiro  se caracterizar  por  uma grande 
incoerência. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente, 
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e 
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. 10

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

25 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela 
economia  verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da 

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

0 (1)



4 

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. 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto.

10

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 20 (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. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10

D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 10 (4)

E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120 __

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

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 (600 escores = Nota 6,00) 600 __

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO __ __

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


