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   DPS
CP/ECEME – 2014

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 (AvD), 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

“A Estratégia Nacional de Defesa é o vínculo entre o conceito e a política de independência nacional, de um lado, e as 
Forças Armadas para resguardar essa independência, de outro. Trata de questões políticas e institucionais decisivas 
para a defesa do País, como os objetivos da sua “grande estratégia” e os meios para fazer com que a Nação participe  
da defesa.” (Fonte: Estratégia Nacional de Defesa, 2012)

       Analisar  a importância estratégica do desenvolvimento dos setores espacial, cibernético e nuclear, em âmbito 
nacional, para a preservação do fundamento constitucional da soberania brasileira. 

 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

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

 Aluno nº
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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

  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

O Brasil  é  um país  de dimensões  continentais e extenso mar  territorial.  Tal 
característica  torna  complexa  a  missão  das  Forças  Armadas,  através  das 
dimensões  aeroespacial,  nuclear  e  cibernética,  de  defender  a  soberania 
nacional contra possíveis ameaças ou agressões externas.    

C2

Atualmente, baseada nos fundamentos, objetivos e princípios constitucionais, a 
Estratégia Nacional de Defesa (END) alinha-se  à  Política Nacional de Defesa 
(PND), a fim de contemplar os interesses de todos os segmentos da sociedade 
brasileira. 

C3

A END selecionou três setores como estratégicos: o nuclear, o cibernético e o 
espacial.  O Ministério da Defesa (MD), por meio da diretriz número 14/2009, 
determinou que o setor nuclear ficasse sob a coordenação da Marinha do Brasil 
(MB), o setor cibernético, com o Exército Brasileiro (EB) e o setor espacial, com 
a Força Aérea Brasileira (FAB).

C4
A Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  em seu  Art.  1º, 
estabelece que a soberania nacional é um princípio fundamental da República 
devendo, por isso, ser defendida a qualquer custo pela nação.

C5

O aumento da capacidade de dissuasão frente a potenciais agressores externos 
está diretamente  ligada  a  execução  da  END.  A  seguir  analisar-se-á  a 
importância estratégica do desenvolvimento dos setores espacial, cibernético e 
nuclear, em âmbito nacional, para a preservação do fundamento constitucional 
da soberania brasileira.

C6  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. O setor espacial

C7
A construção do Veículo Lançador de Satélite (VLS) é o  principal  projeto do 
setor  espacial.  O  seu  desenvolvimento  é  de  importância  estratégica  pois 
garante a necessária autonomia para o acesso ao espaço.

C8 A manutenção do Centro  de Lançamento de Alcântara  (CLA) é  estratégica 
para a defesa do espaço aéreo  nacional.  Sua posição a 2º 18' S de latitude 
permite  o  uso  máximo  da  rotação  da  terra  para  impulsionar  lançamentos, 
diminuindo  o  consumo  de  combustível  que  pode ser  até  30%  menor  em 
comparação com outros locais em latitudes mais elevadas.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

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

Ide ias

C9

A parceria estratégia entre o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno 
(CLBI),  localizado em Natal  (RN),  e o Centro Espacial  Guianês (CSG),  em 
Kourou, Guiana Francesa, do Consórcio Europeu ESA. Tal parceria possibilita 
o  estabelecimento  de  atividades  conjuntas  de  rastreio  nas  operações  de 
lançamentos suborbitais.

C10

O desenvolvimento  de  tecnologias  de comunicações,  comando e  controle  a 
partir  de  satélites,  são estratégicas  à medida que geram a capacidade das 
forças  terrestres,  aéreas  e  marítimas  operar  em  rede  e  se  orientar  por 
informações deles recebidas.

C11

A garantia da soberania aérea brasileira através do fortalecimento do  Sistema 
de  Defesa  Aeroespacial  Brasileiro  (SISDABRA),  dispondo  para  isso de  um 
complexo de monitoramento, incluindo o uso de veículos lançadores, satélites, 
aviões  de  inteligência  e  respectivos  aparatos  de  visualização  e  de 
comunicações, que estejam sob integral domínio nacional. 

C12
A parceria estratégica Brasil-China de lançamento do satélite. Um exemplo é o 
caso do Cbers-3 que tem o objetivo de monitorar a Amazônia, auxiliando no 
combate de possíveis desmatamentos ilegais e queimadas.

C13

O técnopólo de São José dos Campos (SP), onde estão localizados o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Centro Tecnológico da Aeronáutica 
(CTA) é estratégico para o fortalecimento do poder aeroespacial brasileiro de 
forma autônoma e, por conseguinte, fortalece a expressão científico-tecnológica 
do poder nacional. 

C14

A necessidade de um satélite geoestacionário militar, com tecnologia nacional 
para telecomunicações e sensoriamento remoto  que seja responsável  pelas 
comunicações  militares  tornando  o  Brasil  estrategicamente  independente  do 
controle estrangeiro.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes. 

Conclusão Parcial

C16

O  setor  espacial,  a  cargo  da  Força  Aérea,  caracteriza-se  pelo 
desenvolvimento de tecnologias duais e parcerias que favorecem a defesa 
da  soberania nacional,  diante  de  possíveis  ameaças  ao  espaço  aéreo 
brasileiro.  Todavia, o país ainda carece de um satélite de monitoramento e 
controle militar estritamente nacional.
b. O setor cibernético

C17

A evolução do Centro de Defesa Cibernética para o Comando de Defesa 
Cibernética das Forças Armadas, conforme o preconizado na END, a fim de 
reduzir  as  vulnerabilidades nacionais  contra ataques cibernéticos durante 
grandes eventos.

C18
A estratégia  de  desenvolvimento  de  sistemas  computacionais  de  defesa 
baseados  em  computação  de  alto  desempenho  para  emprego  no  setor 
cibernético e com possibilidade de uso dual, militar e civil.

C19
A integridade de infraestruturas sensíveis (energia,  transporte, comunicações, 
etc),   essenciais   à   operação   e   ao   controle   de   diversos   sistemas   e   órgãos 
diretamente relacionados à soberania nacional.

C20
A defasagem ou hiato tecnológico do Brasil em relação a países como os 
EUA, a Rússia, a França e o Reino Unido, é um óbice a ser superado para o 
desenvolvimento de projetos estratégicos no setor cibernético.

C21
A especialização  de  militares  brasileiros  (Oficiais  e  Praças)  em  países 
referência neste setor para o gerenciamento e desenvolvimento de projetos, 
pesquisas e ações, visando a defesa da soberania nacional.

C22 A proteção do espaço cibernético abrange um grande número de áreas, 
como a  capacitação,  inteligência,  pesquisa  científica,  doutrina,  preparo  e 
emprego operacional e gestão de pessoal.

C23 A criação de produtos nacionais como ao antivírus Defesa.br, parceria do 
EB e da empresa BluePex, garantindo a soberania nacional no setor.

C24
O  desenvolvimento  no  setor  cibernético  de  um  complexo  militar-
universitário-empresarial,  estratégico  para  a  defesa  dos  interesses 
nacionais.

C25 Outras ideias julgadas pertinentes. 
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Conclusão Parcial

C26

O  setor  cibernético,  a  cargo  do  EB,  desenvolve  capacidades  visando 
proteger informações estratégicas, infraestruturas críticas e pessoas contra 
ataques cibernéticos que possam violar a soberania nacional. Entretanto, o 
Brasil precisa superar o hiato tecnológico no setor com investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento.

c.  O setor nuclear

C27
A  importância estratégica do domínio sobre o ciclo de combustível nuclear, 
em programa atualmente conduzido pela MB.

C28 A nacionalização completa da tecnologia da construção de reatores para 
uso exclusivo do Brasil.

C29

Aprimoramento do potencial de projetar e construir termelétricas nucleares, 
com tecnologias e capacitações que acabem sob domínio nacional, ainda 
que  desenvolvidas  por  meio  de  parcerias  com  Estados  e  empresas 
estrangeiras.

 C30
A MB  acelera  o  trabalho  de  instalação  de  suas  bases  de  submarinos, 
convencionais  e  de  propulsão  nuclear,  fortalecendo  a  capacidade 
dissuasória do Brasil. 

 
C31

A construção do submarino à propulsão nuclear em Itaguaí-RJ visa à defesa 
e a preservação dos interesses nacionais na área marítima, particularmente 
na região do pré-sal.

C32
O trabalho desenvolvido no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 
(CTMSP),  fundamental  para  a  capacitação  no  domínio  dos  processos 
tecnológicos, industriais e operacionais no setor nuclear.

C33

A conclusão do reator para o submarino brasileiro de propulsão nuclear, o 
qual  elevará,  consideravelmente,  a  capacidade  de proteção  das  rotas 
comerciais, a  manutenção  da  livre  navegação, a  proteção  de  recursos 
naturais na plataforma continental e o desenvolvimento tecnológico.

C34

A existência  das Industriais  Nucleares Brasileiras  (INB)  responsável  pelo 
desenvolvimento da melhor tecnologia do mundo, tanto em eficiência como 
em custos, possibilitando ao Brasil  expandir e implantar o ciclo completo 
para a produção do combustível nuclear.

C35 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C36

O  desenvolvimento  do  setor  nuclear  pela  MB  capacita  o  Brasil  com 
tecnologia  vital   a  manutenção  da  soberania  nacional,  bem  como 
submarinos capazes de negar o eventual acesso de força inimigas ao mar 
territorial brasileiro. 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C37

O  desenvolvimento  dos  setores  espacial,  cibernético  e  nuclear  cria 
capacidades  e  autonomia  tecnológica  necessárias à  preservação  do 
fundamento constitucional da soberania brasileira, conforme o constante da 
PND e da END.

C38
Os setores nuclear, espacial e cibernético permitirão, em conjunto, que a 
capacidade de defender o Brasil não dependa de tecnologia estrangeira e 
que as três Forças Armadas possam atuar conjuntamente.

C39

Para  se  opor  a  possíveis  ataques  cibernéticos  é  essencial  que  o  EB 
aperfeiçoe  novos  dispositivos  de  segurança  e  invista  na  superação  da 
defasagem  tecnológica,  minimizando  as  vulnerabilidades  dos  sistemas 
atuais. 

C40

A FAB exercerá mais eficazmente a vigilância do espaço aéreo,  sobre o 
território nacional, com a assistência dos meios espaciais, aéreos, terrestres 
e  marítimos.  Essa  é  a  condição  essencial  para  impedir  o  sobrevoo  de 
engenhos aéreos contrários ao interesse nacional. 

C41 O  desenvolvimento  do  submarino  nuclear  pela  MB  aumentará 
consideravelmente o poder de dissuasão de forças hostis no Atlântico Sul, 
pois possibilitará aumentar a capacidade de defesa da costa e dos recursos 
existentes na Amazônia Azul.
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C42

Um Brasil bem defendido será vigilante na reafirmação incondicional de sua 
soberania  sobre  seu  território.  Repudiará,  pelo  robustecimento  de  suas 
Forças  Armadas,  qualquer  tentativa  de  tutela  sobre  as  suas  decisões  a 
respeito de preservação, do desenvolvimento e de seus recursos naturais. 
Finalmente, não permitirá que interesses estrangeiros – militares, políticos 
ou econômicos – ameacem a soberania nacional. 

C43  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. 
   

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 
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. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 0 (1)

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

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.
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RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO - -

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2014

MÉTODO E CONHECIMENTO
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu  ideias  sem  ligação  de  causa  e  efeito  com  o 
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme 
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de 
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução 
de questões preconizada na publicação método e nas 
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO o 
subtítulo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada 
do  fato.  Após  o  que,  deve  seguir  a  argumentação  que 
sedimenta a ideia apresentada (relação de causa e efeito).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não atentou que na questão do ND COMPREENSÂO NÃO 
é  obrigatório  fazer  CONCLUSÕES,  exceto  quando 
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu sobre ideias não constantes do desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias 
consideradas válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira 
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo a 
clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou palavra e/ou expressão de maneira inapropriada.

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil 
compreensão. 50

Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o 
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não colocou entre aspas palavras em idioma estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

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


