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CP/CAEM 2018
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

As avaliações do CP/CAEM 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 tensões no Entorno Estratégico brasileiro que possam comprometer a segurança das fronteiras
do Brasil.

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
Focos de tensão constituem um aspecto que sempre marcou a geopolítica
internacional,  particularmente  nas  delimitações  dos  territórios  dos  Estados
nacionais.

C2
O entorno estratégico do Brasil – área de interesse do País – compreende o
Subcontinente  Sul-americano,  o  Atlântico  Sul  e  a  Costa  Ocidental  do
Continente Africano.

C3

Nesse contexto geopolítico, destaca-se a linha fronteiriça do Brasil com dez
países  da  América  do  Sul,  a  saber:  Guiana  Francesa,  Suriname,  Guiana,
Venezuela,  Colômbia,  Peru,  Bolívia,  Paraguai,  Argentina  e  Uruguai,
perfazendo uma extensão de cerca de 16 mil km.

C4
Essa fronteira apresenta diversas características fisiográficas, dentre áreas de
difícil circulação e muitos trechos “porosos”, ou seja, que facilitam o trânsito e,
como tal, implicam maiores cuidados do País com sua segurança.

C5
Além disso, embora a linha de fronteira encontre-se legal e reconhecidamente
demarcada com o Brasil,  sem contestações territoriais, há fatores de outras
naturezas que geram focos de tensão para o nosso País.

C6
A seguir, serão apresentados aspectos referentes aos principais focos de tensão,
em virtude da possibilidade de eles acarretarem problemas para a segurança
fronteiriça do Brasil.

C7 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

a. Tráfico de armamento

C8

1) Este problema é mais evidente na fronteira do Brasil com o Paraguai, onde
se  verifica  intensa  atividade  de contrabando e grande trânsito  de  pessoas
(Ponte da Amizade), o que tem facilitado a introdução até de armas de guerra
no território brasileiro, com o propósito de suprir o crime organizado no País.
Também  o  grande  lago  da  usina  hidrelétrica  de  Itaipu  (de  soberania
compartilhada) tem servido de rota para o tráfico de armas, além de outros
implementos.

C9
2) Recentemente, tem-se constatado aumento do tráfico de armas, desviadas
de forças militares venezuelanas, a partir da fronteira com a Venezuela, com o
mesmo propósito de atender às demandas do crime organizado no Brasil.

C10
3) No trecho fronteiriço com a Bolívia, que é o mais extenso com o Brasil (3,5
km),  também tem ocorrido  vários  casos  de  tráfico  de  armas  destinadas  a
organizações criminosas brasileiras.

b. Tráfico de drogas

C11

1) A produção de drogas psicoativas adquiriu vulto considerável na Colômbia,
conforme  ficou  materializado  pela  formação  de  expressivos  cartéis,  como
Medellin,  Cali,  Norte de Valle  e La Costa,  atingindo o Brasil  como rota de
exportação para a Europa e os Estados Unidos da América (EUA), bem como
centro  consumidor capaz de afetar  grande parte  da juventude brasileira.  O
narcotráfico colombiano tornou-se tão ameaçador que levou os EUA a celebrar
com  aquele  país  um  acordo  de  combate  envolvendo  forças  militares
americanas, retratado no que se denominou “Plano Colômbia”, mas que não
foi suficiente para anular a produção e o tráfico.

C12
2)  Na  fronteira  com  a  Bolívia, o  Brasil  também  se  vê  às  voltas  com  o
narcotráfico de origem boliviana e peruana, estabelecendo no País mais uma
rota de exportação para a Europa e para a África, além d centro de consumo.

C13
3)  Há, ainda, registros do ingresso de drogas sintéticas oriundas de países
europeus através da fronteira com o Paraguai.

C14

4)  Recentemente,  o  governo  uruguaio  liberou  o  cultivo  e  o  consumo  de
maconha  naquele  país.  Tal  fato  tem  sinalizado  para  a  possibilidade  de
ampliação  do narcotráfico  nesse trecho  da  fronteira  com o Brasil,  gerando
mais um foco de tensão.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas ideias

c. Atividades de guerrilha

C15

1) Um grave problema que vinha assolando a Colômbia há cerca de cinquenta
anos era uma verdadeira guerra civil  decorrente de atividades guerrilheiras
conduzidas pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que
se  sustentavam  com  recursos  financeiros  provenientes  da  produção  e  da
exportação de cocaína. Embora as FARC tenham celebrado, com o governo
colombiano,  um  acordo  de  extinção  das  atividades  de  guerrilha  e  se
transformado em partido político legalizado, houve a dissidência de vários de
seus  integrantes,  que  decidiram  prosseguir  com  as  atividades  irregulares,
reacendendo o anterior foco de tensão na fronteira.

C16
2)  A  sociedade  colombiana  encontra-se  dividida  em  relação  ao
reconhecimento oficial das FARC como partido político legalizado.

C17

3)  Paralelamente  aos  dissidentes das  FARC,  apresenta-se  também  em
atividade guerrilheira o Exército de Libertação Nacional (ELN), que representa
outro foco de tensão na fronteira com a Colômbia, diante da possibilidade de
extravasamento de suas ações para o território brasileiro, aliadas ao tráfico de
drogas e armamento.

 d. Movimentos migratórios

C18

1)  A crise  política,  econômica  e  social  estabelecida  na  Venezuela  tem-se
constituído motivo de severo alerta para o Brasil. O recente e intenso fluxo de
fugitivos daquele país tem provocado sérios problemas sociais em Boa Vista,
capital do Estado de Roraima, e na cidade fronteiriça de Pacaraima. Como
essas cidades não dispõem de estrutura capaz de  acolher  esses efetivos,
começa a se desenhar no Estado um quadro deplorável de mendicância e
prostituição. Além disso, essa situação caótica está implicando o emprego de
forças militares e policiais em atividades de natureza humanitária, com desvio
de efetivos do Exército da atividade-fim.

C19

2) Na fronteira com a Bolívia, também ocorre intenso processo de imigração
de bolivianos e de outras nacionalidades que se valem desse território com
rota de acesso ao Brasil. Esse contingente tem, basicamente, se concentrado
na região da Grande São Paulo, contribuindo para ampliar as atividades de
economia informal e para o trabalho “escravo” exercido em microempresas
paulistas, muitas vezes irregulares. Desta forma, cria-se para o Brasil mais um
problema social que pode ter repercussões negativas na área de segurança.

C20

3) Na fronteira com o Paraguai, além do intensivo fluxo de pessoas, há um
outro foco de tensão referente ao grande contingente de brasileiros residentes
na  faixa  de  fonteira  daquele  país,  basicamente  dedicados  à  atividade
agropecuária – os “brasiguaios”. A situação social desses brasileiros e de suas
propriedades traduz-se, muitas vezes, em foco de tensão para o Brasil diante
de reações xenófobas e até ameaças da parte de cidadãos paraguaios.

C21

4) Ainda na fronteira com o Paraguai, devido à intensa circulação de pessoas,
as autoridades alfandegárias e policiais brasileiras não têm conseguido coibir
integralmente  as  constantes  e  múltiplas  atividades  ilícitas  de  contrabando
inclusive de armamento, o que implica a necessidade de redobrada atenção
com a segurança fronteiriça do Brasil.

e. Política externa

C22

1) As críticas do governo brasileiro às péssimas condições de vida a que os
venezuelanos  estão  sendo  submetidos  e  às  irregularidades  verificadas  no
processo eleitoral daquele país, como obstáculos interpostos a uma atuação
democrática  da  oposição,  culminou  recentemente  com  a  “expulsão”  do
embaixador brasileiro. Este fato foi agravado com a crítica do Ministério das
Relações  Exteriores  (MRE)  do  Brasil  à  cassação  dos  direitos  políticos  de
vários líderes oposicionistas em exercício legal de suas atividades.

C23
2) A gestão do Brasil no sentido de afastar a Venezuela do Mercosul tornou
ainda mais tenso o relacionamento entre os dois países.

C24
3) O presente quadro tensivo pode trazer consequências negativas também
para o fornecimento de energia elétrica ao Estado de Roraima, que depende
da geração proporcionada pela usina venezuelana de Guri.
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C25

4) Há que se considerar, ainda, o conflito potencial entre Venezuela e Guiana
referente à reivindicação venezuelana sobre a região guianense do Essequibo,
que, caso se amplie, poderá demandar a atuação diplomática ou até militar do
Brasil.

f. Reivindicação territorial

C26

Na  fronteira  do Brasil  com  o  Uruguai,  embora  legal  e  regularmente
estabelecida,  há  uma  antiga  reivindicação  uruguaia  sobre  duas  áreas
fronteiriças  sob  soberania  brasileira  –  Ilha  Brasileira  e  Rincão  de  Artigas.
Entretanto, essa questão não tem se constituído motivo de atrito entre os dois
países.

C27 Outras ideias julgadas pertinentes

CONHECIMENTO – MENÇÃO (S/N)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS AVALIAÇÃ
O

(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)
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2018

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).


