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                                 DPS                                 
CP/ECEME 2017

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 (enunciado), que devem ser solucionados em um prazo restrito de
tempo, observando-se a profundidade de raciocínio exigida na formulação das soluções (servidão).

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  da  Ficha  Auxiliar  de
Correção(FAC), a fim de contribuir com o entendimento da solução das questões. Não será atribuído grau a esta prova,
apenas menção.

QUESTÃO ÚNICA

Apresentar  as atuais  missões realizadas pelo  Exército  Brasileiro (EB) no território nacional,  destacando a
relevância da Força Terrestre (FT) para a sociedade brasileira.

                                                    LEGENDA: S – Satisfatório              N – Não satisfatório

 1. MÉTODO

PARÂMETRO  DEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO AVALIAÇÃO

Int  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

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

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO

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.

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

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.
Em mais da metade das ideias.

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

M10
Citação e justificativa das

ideias com  ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

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

MÉTODO – MENÇÃO (S/N)

 

 Aluno nº
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  2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO AVALIAÇÃO

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

Algumas
ideias

C1
O Exército Brasileiro (EB) atua na proteção de nosso território desde a Batalha
dos Guararapes (1648), contra os invasores holandeses, e tem exercido papel
relevante na manutenção da unidade e da integridade nacional.

C2

Sua evolução histórica se confunde com a própria consolidação da identidade
do país. Presente em todo o território, o EB tem a missão condicionada pelas
dimensões continentais do Brasil, caracterizadas pela variedade de ambientes
geográficos e por uma faixa de fronteira com dez países que se estende por
quase 17 mil quilômetros.

C3
Para o cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria, a Força
Terrestre tem de manter preparados e adestrados efetivos superiores a 200
mil homens e mulheres.

C4

A atuação do EB no planejamento e construção de obras de infraestrutura no
País, denominadas missões subsidiárias, tem amparo legal previsto no Artigo
142 da Carta Magna de 1988. A Lei Complementar Federal nº 97, de 9 de
junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de
2004, e pela Lei  Complementar nº  136, de 25 de agosto de 2010, dispõe
sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.

C5
A seguir, serão apresentadas as atuais missões realizadas pelo EB no território
nacional, destacando a relevância da FT para a sociedade brasileira.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO

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

Algumas ideias

C7

a. Apoio à fiscalização ambiental
Cooperando com os órgãos que cuidam da preservação ambiental, o EB tem
feito acordos e convênios com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos  Naturais  Renováveis(IBAMA),  com  polícias  especializadas  e
diversos outros órgãos, para o fornecimento de apoio logístico nas atividades
de fiscalização ambiental.  É comum as organizações militares, em conjunto
com  as  comunidades  que  as  acolhem,  fazerem  trabalhos  de  limpeza,
recuperação de áreas verdes e plantio de árvores.

C8

b. Assistência social
Conjunto de atividades que o EB realiza, de caráter temporário, episódico ou
programado de assistência e auxílio às comunidades, promovendo o espírito
cívico e comunitário dos cidadãos, no país ou no exterior, desenvolvidas pelas
organizações militares das forças armadas, nos diversos níveis de comando,
com  o  aproveitamento  dos  recursos  em  pessoal,  material  e  técnicas
disponíveis, para resolver problemas imediatos e prementes.

C9

c. Defesa das fronteiras
Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como
atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias
judiciárias, atuar,  por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de
fronteira  terrestre,  no  mar  e  nas  águas  interiores,  independentemente  da
posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela
recaia,  contra  delitos  transfronteiriços  e  ambientais,  isoladamente  ou  em
coordenação  com  outros  órgãos  do  Poder  Executivo,  executando,  dentre
outras, as ações de:patrulhamento; revista de pessoas, de veículos terrestres,
de embarcações e de aeronaves; e prisões em flagrante delito.

C10

d. Força de Pacificação da Maré
O EB foi empregado como Força de Pacificação do Complexo da Maré, na
zona norte do Rio de Janeiro. Os militares atuaram na comunidade em 2015,
período em que foram investidos R$ 560 milhões. Na época, o governo do Rio
de  Janeiro  solicitou  ao  governo  federal  apoio  militar  para  conter  facções
criminosas e contribuir para a diminuição da violência e do poder do tráfico de
drogas na região, onde vivem mais de 140 mil pessoas.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas ideias

C11

e. Operação Pipa no Nordeste
A operação PIPA é um projeto criado pelo Governo Federal e que tem como
nome oficial  Programa  Emergencial  de  Distribuição  de  Água.  Seu  objetivo
principal é levar água para consumo humano nas áreas atingidas pela seca na
região Nordeste, norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. A operação
envolve diversos órgãos, sendo eles municipais, estaduais e federais também.
No Governo Federal estão envolvidos o Ministério da Integração Nacional e o
Ministério da Defesa (MD), representando nesse caso pelo EB. Destaca-se o
papel do EB em integrar e melhorar as condições de vida das populações do
sertão nordestino.

C12

f. Apoio às eleições em regiões críticas
Para atuação das  Forças Armadas no pleito  de 2016,  o  presidente  Michel
Temer assinou um decreto, publicado no dia 23 de agosto, em que autorizou o
emprego dos militares para a garantia da ordem pública durante a votação e
apuração das eleições.  As localidades e o período de atuação das Forças
Armadas  foram  definidos  conforme  os  termos  de  requisição  do  Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Além do apoio logístico, as Forças Armadas, quando
solicitadas, podem atuar na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), no primeiro e
segundo turno das eleições, com a finalidade de permitir que os candidatos
entrem em redutos eleitorais com segurança, bem como no entorno da área de
votação. A atividade, prevista na Constituição,  também assegura condições
para que a população possa exercer a cidadania e votar com tranquilidade.

C13

g. Apoio à vinda do Papa Francisco ao Rio de Janeiro em 2013
Entre os dias 23 e 28 de julho de 2013, o Brasil sediou a Jornada Mundial da
Juventude (JMJ), evento religioso que reuniu, desde 1987, milhares de jovens
com o papa. Durante este período o país recebeu o papa Francisco, que teve
atividades programadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Aparecida do
Norte  (SP).  O  MD  participou,  por  meio  da  coordenação  do  Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), no planejamento e na execução das
ações de segurança do pontífice e dos participantes da JMJ. O trabalho foi
integrado  com o  Ministério  da  Justiça  e  órgãos de  segurança  pública  nos
níveis federal, estadual e municipal.

C14

h.  Atuação  nas  Copa  das  Confederações  e  Copa  do  Mundo  de  2014
Durante a Copa das Confederações, foram empregados 3.200 militares das três Forças
Armadas na segurança de atletas, de turistas e da população, utilizando cerca de 150
viaturas,  incluindo blindados, dois navios (uma fragata e um navio patrulha),  quatro
lanchas, oito helicópteros (das três Forças Armadas) e  seis aviões (quatro caças e
duas aeronaves para alerta em voo). O EB utilizou aproximadamente 18 mil militares
para reforçar a segurança nas 12 cidades que foram sedes da Copa do Mundo de
2014, segundo informações do MD.

C15

i. Atuação do Exército na segurança da Rio -2016
As Forças Armadas e os órgãos de segurança colaboraram para garantir que os Jogos
Olímpicos fossem  seguros. Cerca de 25.000 homens foram empregados nos locais de
competição  e  no  seu  entorno.  Os  militares  atuaram  em  patrulhas  de  segurança,
fiscalização  de  explosivos,  proteção  de  estruturas  estratégicas  como  linhas  de
transmissão, usinas nucleares, subestações de energia e de abastecimento de água, e
proteção,contra-ataques cibernéticos.  As tropas também trabalharam como força de
contingência em apoio aos órgãos de segurança e na proteção de autoridades. Esses
esforços  foram  concentrados  principalmente  no  Rio  de  Janeiro  (sede  dos  Jogos
Olímpicos) e nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Manaus e São Paulo,
onde aconteceram jogos de futebol.

C16

j. Participação do EB com atletas de alto rendimento na Rio 2016
Das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Rio 2016, 13 foram  de
atletas militares. De acordo com o MD, essa foi a melhor atuação do desporto
militar  brasileiro  em  edições  olímpicas. O  órgão  ultrapassou  as  metas
estabelecidas de classificar 100 atletas militares e conquistar 10 medalhas. Os
números  foram  superiores  a  Londres,  em 2012,  e  a  soma  chegou  a  145
militares integrantes do Time Brasil. Com o total de 19 medalhas, o Brasil teve
o melhor desempenho da história em Olimpíadas. A contribuição das Forças
Armadas para esse alcance foi de 68% dos pódios. Os medalhistas brasileiros
que  integram  o  Programa  Atletas  de  Alto  Rendimento  (PAAR)  do  MD  se
destacaram  nas  competições.  Destaca-se  o  apoio  institucional  do  EB  em
proporcionar estabilidade e melhores condições de treinamento para esses
atletas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Seca_no_Brasil
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas ideias

C17

k. Transposição do São Francisco
As obras da Transposição das águas do Rio São Francisco tinham o término
previsto para este ano, mas estão atrasadas, em alguns lugares, os trabalhos
estão  paralisados.  A obra  começou em agosto  de 2007,  com investimento
previsto de R$ 6,8 bilhões. São dois canais: o Eixo Leste - 71% concluído; vai
ter  287 quilômetros,  começando em Floresta,  em Pernambuco,  e  indo  até
Monteiro, na Paraíba. O Eixo Norte parte de Cabrobó (PE), corta o Rio Grande
do Norte e vai até o Ceará, com 426 quilômetros de extensão, nem a metade
foi  concluída  (46%).
O projeto foi dividido em 14  lotes e a maior parte ficou com os consórcios das
construtoras.  Os trechos que  ficaram sob  a  responsabilidade  do  EB estão
quase prontos. Neles, no ano passado, o avanço foi três vezes maior que o
das empreiteiras no Eixo Norte e cinco vezes maior no Eixo Leste. Ressalta-se
o apoio do EB em melhorar a irrigação das áreas vizinhas ao São Francisco,
incrementando a lavoura, pecuária e piscicultura.

C18

l.Obras de construção e recuperação de hidrovias, rodovias, portuária,
aeroportuária.
As Organizações Militares de Engenharia do EB executam diversas obras de
interesse  nacional,  solicitadas  pelos  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e
municipais. Nesse sentido, contribui para o desenvolvimento e a segurança
nacionais de forma permanente há mais de cem anos, por meio da execução
de  serviços  nos  setores  de  infraestrutura  hidroviária,  rodoviária,  portuária,
aeroportuária.

C19

m.  Apoio  à  Defesa  Civil  –  desastres  naturais.  O  Exército  integra  o
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC)
Cabe às Forças Armadas, sob um comando conjunto, complementar, de forma
coordenada,  as  ações  da  Defesa  Civil  Estadual  com  ações  de  busca  e
resgate,  remoção  e  apoio  a  desabrigados  e  desalojados,  interdição  e
desobstrução  de  vias,  descontaminação  química,  entre  outras.  A atividade
busca, portanto, testar a sistemática dessa cooperação, já regulamentada no
Protocolo de Ações entre os ministérios da Defesa, Integração e Saúde, e pelo
Plano de Emprego das Forças Armadas para Apoio à Defesa Civil, expedido
pelo EMCFA.

C20

n. Apoio em programas sociais
Apoiada em estruturas sociais fortes e desenvolvidas, a atuação das  Forças
Armadas prevê  também  responsabilidades  de  cunho  social  quando  suas
tropas estão em ação no País. Um exemplo nesse sentido são as chamadas
ações cívico-sociais (ACISO), que ajudam a melhorar a realidade de diversas
comunidades, nas áreas de assistência médica, sanitária, educacional e de
infraestrutura. O MD, além disso, desenvolve programas que buscam estimular
uma relação harmônica e benéfica entre a Defesa Nacional e a sociedade.
Mais que aprimorar a participação social em assuntos de defesa e segurança,
essas  iniciativas  ajudam a  promover  a  identificação  da  população  com os
entes  estatais  responsáveis  por  resguardar  a  soberania  nacional.  Entre  os
principais programas sociais desenvolvidos estão o Projeto Soldado Cidadão,
o  Programa  Calha  Norte e  o  Projeto  Rondon,  além  de  diversas  ações
subsidiárias desempenhadas pelas Forças Armadas.

C21

o. Apoio no combate a Dengue
O EB está participando do esforço nacional de combate ao mosquito  Aedes
aegypti desde dezembro de 2015 e, devido ao crescente aumento de casos de
dengue, de febre  Chikungunya e de Microcefalia causada pela infecção por
Zika  Virus,  intensificará  suas  ações.  A  Força  Terrestre,  valendo-se  da
credibilidade  e  da  confiança  nela  depositadas  pela  sociedade,  de  sua
capilaridade, flexibilidade e prontidão, emprega todo o pessoal e o material
disponível, no intuito de contribuir de forma efetiva neste momento de grande
comoção social.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (S/N)

http://www.defesa.gov.br/index.php/programas-sociais/acoes-subsidiarias
http://www.defesa.gov.br/index.php/programas-sociais/acoes-subsidiarias
http://www.defesa.gov.br/index.php/programas-sociais/projeto-rondon
http://www.defesa.gov.br/index.php/programas-sociais/programa-calha-norte
http://www.defesa.gov.br/index.php/programas-sociais/projeto-soldado-cidadao
http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas
http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas
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  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS AVALIAÇÃO

(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.

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.

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

(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.

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

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

(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.

C2:  É parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

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

(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.

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia.

E2: Pontuação.

E3: Concordância.

E4: Regência.

 EXPRESSÃO ESCRITA -  MENÇÃO (S/N)

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (S/N)

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2017

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).


