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DPS
CP/ECEME 2016

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 apenas como complemento do barema (FAC), a fim de
contribuir com o entendimento da solução das questões. Não será atribuído grau a esta prova, apenas menção.

QUESTÃO ÚNICA

Apresentar os  Projetos  Estratégicos  do Exército  Brasileiro,  destacando suas  contribuições  para  atender  à
Estratégia Nacional de Defesa.

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

 1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

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

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das

ideias com  ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

 Aluno nº
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 2. CONHECIMENTO

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores
                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
 * 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 estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno
obtiver menos de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
Os Projetos Estratégicos  visam desenvolver as capacidades necessárias
ao Exército  Brasileiro para  respaldar  a  atuação  do  Brasil  nas áreas de
interesse estratégico do País.

- -

C2
O Brasil  elaborou  diversos  documentos  relativos  à  Defesa  Nacional  na
primeira década do século XXI, dentre eles, a Política Nacional de Defesa
(PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END).

- -

C3
A  Força  Terrestre desenvolve,  atualmente, sete  projetos  estratégicos
importantes  para  sua  modernização  e  para  o  atendimento  das novas
capacidades requeridas pela END. 

- -

C4

A END, aprovada em 2008 e revisada em 2012, serve de marco regulatório
para  a  articulação  e  reorganização  das  Forças  Armadas,  impondo-lhes
transformação pela formulação de nova doutrina,  identificação de novas
capacidades  e  aquisição  de  materiais  compatíveis  com  o  combate
moderno. 

- -

C5 Ligação com o desenvolvimento. - -

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

a. Projeto Estratégico ASTROS 2020   (PEE ASTROS 2020)  

O PEE ASTROS 2020 tem como objetivo dotar a Força Terrestre de apoio
de fogo de longo alcance, alta letalidade e elevada precisão. Tal projeto
contempla  o  desenvolvimento  de  dois  novos  armamentos  –  o  foguete
guiado,  sob  a  plataforma  do  SS40  e  o  míssil  tático  de  cruzeiro,  com
alcance  de  300  quilômetros.  Assim,  o  referido  projeto  contribui  com  o
aumento do poder dissuasório do país, atendendo a END.

- -

C8

b. Projeto Estratégico de Defesa Cibernética

Projeto  de  Defesa  Cibernética,  coordenado  e  integrado  pelo  Centro  de
Defesa  Cibernética  (CDCiber),  tem o  intuito  de  capacitar  o  Exército  a
elaborar medidas de proteção e mitigar ataques no campo cibernético por
intermédio de dez projetos estruturantes, dentre eles, o desenvolvimento
de Radio Definido por Software (RDS), a Rede Nacional de Segurança da
Informação  e  da  Criptografia  (RENASIC)  e  a  produção  de  Doutrina
especifica  para  essa  atividade.  Este  projeto  contribui  com  o
desenvolvimento  do setor  cibernético,  um dos  três  setores  estratégicos
mencionados na END.

- -

C9

c.  Sistema  Integrado  de  Sensoriamento  da  Faixa  de  Fronteira
(SISFRON)

O SISFRON é um sistema integrado de sensoriamento remoto de apoio à
decisão e emprego operacional, que facilita o comando e controle, fortalece
a presença e a capacidade de atuação do Estado na faixa de fronteira pela
utilização de equipamentos modernos de visão termal, centros de comando
e  controle  integrados  e  tropas  prontas  para  serem  empregadas.  Este
projeto contribui com a melhoria das condições do monitoramento/controle,
da  mobilidade e  da  presença,  tais condições compõem a trinômio para a
preparação das Forças Armadas, estabelecido pela END.

- -
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C10

d. Projeto PROTEGER

O Projeto PROTEGER tem como alvo a manutenção da  integridade das
Estruturas  Estratégicas  Terrrestres  (EETer),  dotando  o  Exército  com
materiais modernos e necessários para a atuação em ações preventivas ou
de contingência em grandes eventos, no apoio à Defesa Civil, na proteção
ambiental  e  em  operações  de  proteção  contra  agentes  Químicos,
Biológicos,  Radiológicos  e  Nucleares  (QBRN)  e  contra  atentados
terroristas, além das operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Tais
ações  contribuem  para  o  incremento  do  nível  da  Segurança  Nacional,
previsto na END.

- -

C11

e.Projeto Estratégico de Defesa Antiaérea

O Projeto Estratégico de Defesa Antiaérea visa reequipar as unidades de
Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro pela aquisição de novos meios,
pela  modernização  dos  existentes,  pelo  desenvolvimento  de  itens
específicos, pelo fomento à Industria Nacional de Defesa, pela capacitação
de pessoal e pela implantação de um Sistema Logístico Integrado (SLI)
para prover suporte aos Produtos de Defesa (PRODE) durante todos os
seus ciclos de vida.Tais aquisições têm por objetivo dotar a Força Terrestre
de capacidades para  atender  às  necessidades de defesa das  EETer  e
dissuadir possíveis ameaças, além de contribuir com o setor aeroespacial,
estando eixado com a END.

- -

C12

f. Projeto GUARANI

O Projeto GUARANI tem por objetivo dotar as Organizações de Infantaria
Motorizada  em  Mecanizada  e  modernizar  os  meios  das  Unidades  de
Cavalaria  Mecanizada.  Desta  forma,  estão  sendo  desenvolvidas  novas
famílias de Viaturas Blindados Sobre Rodas.  A primeira produzida foi a
Viatura Blindada para Transporte de Tropa Média Sobre Rodas  (VBTP-MR
Guarani) para substituir as antigas viaturas, Cascavel e Urutu. Esse projeto
depende  do  desenvolvimento  de  tecnologia  própria  e  do  fomento  à
indústria nacional de defesa, e permitirá ao Exército Brasileiro adequar-se
às exigências decorrentes do Processo de Transformação. Contribuindo
com  a  dissuasão,  a  modernização  da  força  e  o  fomento  à  indústria
nacional, tal projeto atenderá perfeitamente à END.

- -

C13

g.  Projeto  Estratégico  Obtenção  da  Capacidade  Operacional  Plena
(OCOP)

O  OCOP  busca  reequipar  o  Exército  Brasileiro  com  os  materiais
necessários para execução de suas missões constitucionais. Assim, dotará
as unidades operacionais  de material  de emprego militar,  em seu nível
mínimo,  imprescindível  ao  seu  emprego  operacional.  Tem  por  objetivo
atender  a  uma  demanda  reprimida  de  equipamentos  e  adestramento,
ocasionadas pela falta de investimentos ao longo de vários anos. A busca
desses equipamentos, no mercado interno, fomenta a indústria nacional de
defesa  ao  passo  que,  um Exército  mais  bem equipado,  colabora  para
dissuadir as ameaças ao país, indo ao encontro da END.

- -

C14 Outras ideias julgadas pertinentes. - -

Subtotal – CONHECIMENTO 240 -

  



4

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) 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.

5

A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições,  no  qual  todas  as   ideias  apresentadas
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

10 (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.

15 (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. 

15 (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. 8

D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 5 (4)

E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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 (400 escores = Nota 4,00) 400 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO - -

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I) -
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – CP/ECEME
Ficha de Observações – 2016

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 avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


