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DPS 
CP/CAEM – 2019

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

 1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

Analisar  a relação  do  Agente  Médico  Pericial  (AMP)  com o  inspecionado e  com a  Instituição (EB),
concluindo sobre as possíveis ações para a melhoria da qualidade técnica dos laudos médicos periciais  no
âmbito da Força Terrestre.

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Introdução
(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

Desenvolvimento
(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

Desenvolvimento

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 
causae 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-
ES

ESC
ALUNO

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M13

Elaboração da
síntese coerente

comas 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

Aluno nº

GEOGRAFIA-SAÚDE
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Subtotal – MÉTODO 180

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) 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 300 escores e até esse limite).

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

Introdução
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
O Agente Médico Pericial (AMP) é o militar ou o servidor público da
área  médica,  legalmente  habilitado  junto  ao  Conselho  da  Classe,
nomeado  por  autoridade  competente  para  executar  o  ato  médico
pericial,  isoladamente  ou  integrando  uma  Junta  de  Inspeção  de
Saúde (JIS).

10

C2

No Brasil, país de dimensões continentais, o Exército Brasileiro (EB)
possui,  atualmente,  um  Sistema  de  Perícias  Médicas  com  alta
capilaridade  e  necessidades  de  capacitação  de  seus  Recursos
Humanos.  Desde  a  primeira  edição  das  Normas  Técnicas  sobre
Perícias  Médicas  no  Exército  (NTPMEx),  em 2007,  os  agentes  de
execução da atividade médico pericial podem ser classificados como
Médico  Perito  de  Organização  Militar  (MPOM),  Médico  Perito  de
Guarnição  (MPGu),  Junta  de  Inspeção  de  Saúde  Especial  (JISE),
Junta de Inspeção de Saúde de Recurso (JISR) e Junta de Inspeção
de Saúde Revisional (JISRev).

10

C3

O inspecionado pode pertencer a diversas categorias (militar, servidor
público,  pensionista  e  seus  dependentes,  ex-militar  etc)  e  será
submetido a uma inspeção de saúde mediante encaminhamento de
autoridade competente a um AMP. 

5

C4
A Inspeção de Saúde tem por finalidade avaliar a integridade física e
psíquica do inspecionado, a fim de emitir um determinado parecer que
auxilie a tomada de decisão sobre o direito solicitado ou a situação
apresentada por autoridade competente. Este parecer é realizado pelo
AMP. 

10

C5

O laudo médico pericial é representado pela Cópia da Ata de Inspeção
de Saúde (CAIS), extraída do Livro Registro de Atas de Inspeção de
Saúde,  sendo  a  peça  médico-legal  básica  constitutiva  dos  atos  e
processos periciais, devendo sempre conter o parecer conclusivo e,
quando previsto em lei, o diagnóstico completo

5

C6
A seguir,  será analisada  a relação do Agente Médico Pericial  com o
inspecionado e com a Instituição (EB), concluindo sobre as possíveis
ações  para  a  melhoria  da  qualidade  técnica  dos  laudos  médicos
periciais no âmbito da Força Terrestre.

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Relação do AMP com o inspecionado

C8
O AMP examina o inspecionado na qualidade de perito médico e não
como médico assistente.  A realização da anamnese e exame físico
detalhados  são  exemplos de  ações  que devem ser  implementadas
para melhorar a qualidade do laudo médico pericial. 

20

C9

O AMP verifica o estado de saúde do inspecionado, as sequelas da
sua doença ou lesão e se o comprometimento de sua capacidade la-
boral são enquadrados pela legislação, com vistas à obtenção de um
direito.  Exame físico  e  classificação  do  dano  funcional  devem são
ações a serem tomadas para a melhora da qualidade do laudo médico
pericial.

20

C10

O Inspecionado presta ao AMP somente as informações que possam
conduzir ao resultado pretendido, sendo usual a omissão e a distorção
de fatos ou sintomas importantes para a conclusão pericial. A anamne-
se dirigida e exames complementares são ações a serem realizadas
para melhor avaliação do quadro apresentado e do laudo médico peri-
cial fornecido.

20
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C11

O AMP deve ser neutro para julgar os fatos e ter como norte o que
prescreve a lei. A sistemática de avaliação do inspecionado deve ex-
plorar a correlação entre os sintomas alegados e sua correspondência
com o exame físico e complementar, sem influência de observações
externas ou informes.

20

C12 O AMP deve tratar o inspecionado com cortesia, atenção e educação.
O ato médico pericial deve estar envolto em formalidades mas sem
gerar constrangimentos. A cortesia eleva o bom ambiente de trabalho
e torna o inspecionado um pouco mais colaborativo.

20

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

Conclusão Parcial

C14

Conclui-se parcialmente que, a relação do AMP com o inspecionado é
formal, não assistencial e exige ações sistemáticas para melhorar a
qualidade técnica dos laudos médicos periciais no âmbito da Força Ter-
restre.

5

C15 Outras ideias julgadas pertinentes

b. Relação do AMP com a Instituição EB

C16
O AMP atua em função do interesse público, que é o da lei. A leitura
minuciosa  da  legislação  vigente  e  das  normas  relacionadas  às
Perícias Médicas devem guiar o AMP no exercício de sua função.

20

C17

O AMP tem a obrigação de comunicar aos setores próprios da institui-
ção as informações necessárias que permitam a aplicação da legisla-
ção pertinente. Sem quebrar a ética ou o sigilo médico, o AMP deve
orientar a administração quanto ao caso avaliado, emitindo seu pare-
cer de forma clara, concisa e baseada na legislação médico pericial.

20

C18

O AMP deve dedicar-se  exclusivamente  à  atividade  médico-pericial
nos dias e horários previstos em Boletim Interno da OM. A relação do
AMP com o seu comandante deve ser franca, pautada na realidade da
OM, evitando sobrecargas de trabalho que possam prejudicar a quali-
dade do Laudo Médico Pericial emitido.

20

C19

O AMP deve observar as recomendações constantes do Código de
Ética Médica vigente no Brasil. Ações que observem os preceitos do
impedimento da ação pericial devem ser observadas pelo comandante
do AMP, evitando prejuízo do ato médico pericial e judicialização do
laudo médico emitido.

20

C20

O AMP deve seguir os procedimentos constantes das NTPMEx para a
emissão dos pareceres  técnicos.  A leitura constante  das Normas e
Portarias que regem o ato médico pericial melhoram o enquadramento
do quadro do periciado e a qualidade do laudo médico proferido. 

20

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C22

Conclui-se  parcialmente  que  a  relação  do  AMP  com  a  instituição
precisa  estar  pautada  em  preceitos  éticos  e  legais,  para  que  se
fortaleça e melhore a qualidade técnica dos laudos médicos periciais no
âmbito da Força Terrestre.

5

 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

C23

O AMP é figura importante para o sistema de perícias médicas do EB,
sendo a qualidade do seu trabalho fundamental para a prática médico
pericial.

10

Conclusão
(20% a 30%)

Algumas
ideias

C24
Em síntese, a relação do AMP com o inspecionado e com a instituição
deve ser ética, formal e centrada na legalidade e impessoalidade. 15

C25

Dentre as ações para a melhora na qualidade nos laudos médicos
periciais  pode-se  destacar  a  descrição  detalhada  da  cronologia  da
afecção em tela, do exame físico e do exame complementar, além da
leitura  e  enquadramento  correto  da  patologia  de  acordo  com  a
legislação vigente.

10

C26 Enfim, a capacitação do AMP deve ser buscada de forma sistemática
para a melhoria do sistema de perícias médicas como um todo. 10

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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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.

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO   (Valor 4,0)

Apresentar as principais contribuições do Exército Brasileiro para o desenvolvimento nacional, a partir da
segunda década deste século.
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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

  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

O Exército  Brasileiro  (EB) é uma instituição nacional  permanente e regular,
organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
do Presidente da República, e destina-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

10

C2

A Lei  Complementar  Nr  97/99 estabelece,  dentre outros empregos  para  as
Forças Armadas, aí incluído o EB, como atribuição subsidiária geral, cooperar
com  o  desenvolvimento  nacional,  capacidade  que  apresenta  o  país  para
melhorar  o bem-estar  social,  e  a  defesa  civil,  na  forma  determinada  pelo
Presidente da República. 

10

C3

Cumprindo  sua  missão  constitucional,  no  último  decênio,  dentre  várias
atividades  subsidiárias,  o  Exército  participou  de Obras de Cooperação com
diversos  órgãos,  tais  como  o  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transportes (DNIT),  Ministério  do  Desenvolvimento  Regional,  Secretaria  de
Aviação Civil, Governos de Estado e Prefeituras

10

C4
Além disso, desde 2011, o EB  tem participado de operações integradas com
outros  órgãos  governamentais,  que  asseguraram  ao  Brasil  a  devida
tranquilidade para sediar eventos de relevancia internacional com sucesso.

10

C5
A seguir, serão apresentadas as principais  contribuições do Exército Brasileiro
para o desenvolvimento nacional, a partir da segunda década deste século. 5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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. Combate às queimadas na região Amazônica
Desde agosto de 2019, o EB está participando da Operação Verde Brasil que é
uma  ação  governamental  voltada  ao  combate  aos  incêndios  e  crimes
ambientais na Amazônia. O Governo Federal decretou a Garantia da Lei e da
Ordem (GLO) Ambiental,  para ampliar as equipes em atuação na Amazônia
para o combate ao fogo e investigação de ilícitos nas regiões afetadas. 

15

C8

b. Apoio às obras de transposição do Rio São Francisco
O  projeto  foi  dividido  em  14  lotes  e  os  trechos  que  ficaram  sob  a
responsabilidade do EB estão prontos.  Os militares executaram trabalhos de
topografia e construção de uma barragem e dois canais de aproximação do rio
com as estações de bombeamento, na região de Cabrobó (PE). 

15

C9

c. Ações de Garantia da Votação e Apuração (GVA)
Nesta  década,  o EB,  seguindo o  previsto  na  legislação,  desencadeou,  em
quase todo o território nacional, missões com a finalidade de prestar o apoio
logístico e de realizar atividades para garantir a normalidade e as condições
necessárias para que a população tivesse acesso aos locais de votação, bem
como a devida tranquilidade para a realização da apuração dos vários pleitos
eleitorais.

10

C10

d. Apoio à realização dos Grandes Eventos Internacionais
De julho de 2011 até setembro de 2016, o Brasil  sediou sete eventos cujas
características  permitem  que  sejam  enquadrados  na  definição  de  Grande
Evento. Nos Grandes Eventos em questão (Jogos Mundiais Militares (de 16 a
24 de julho de 2011), Conferência Rio +20 (de 13 a 22 de junho de 2012),
Copa das Confederações (de 15 a 30 de junho de 2013), Jornada Mundial da
Juventude (de 23 a 28 de julho de 2013), Copa do Mundo (de 12 de junho a 13
de julho de 2014), Jogos Olímpicos (de 3 a 21 de agosto de 2016) e Jogos
Paralímpicos (de 7 a 18 de setembro de 2016),  o EB teve uma importante
participação em áreas que foram muito além das ações de segurança, tais
como:  construção  e  adaptação  de  instalações,  manobras  patrimoniais,
preparação do Serviço de Saúde para atuação em emergências, aquisição de
material para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos (JOP), e ações na área do
meio ambiente.

20

C11

e. Apoio à Intervenção Federal na Área de Segurança do estado do Rio de
Janeiro
Durante  a  intervenção  federal,  em 2018,  cerca  de  14  mil  militares  do  EB
realizaram ações integradas com as forças de segurança do estado do Rio de
Janeiro. Foram mais de dez meses de reforço a proteção da população carioca
e em apoio ao combate ao crime.

10

C12

f. Apoio ao Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR) do Ministério
da Defesa
O objetivo do PAAR é fortalecer a equipe da Força Terrestre e a Seleção Militar
brasileira em eventos esportivos de alto nível. Entre os dias 26 de julho e 11 de
agosto de 2019,  foram disputados os Jogos Pan-Americanos na cidade de
Lima, no Peru. A delegação brasileira reuniu 486 atletas em 49 modalidades e
conquistou o 2º  lugar  no quadro geral  de medalhas. Cabe destacar,  nesse
cenário,  a  participação dos 48  militares  do  EB,  sendo 43 do  Programa de
Atletas de Alto Rendimento e cinco militares de carreira.

10

C13

g. Acolhimento de refugiados venezuelanos - Operação Acolhida
 A Operação  Acolhida  iniciou  em  março  de  2018  e  conseguiu  dar  uma
resposta rápida ao grande fluxo migratório dirigido ao Brasil, envolvendo as
Forças Armadas, lideradas pelo EB, em ações logísticas e humanitárias. Tem
como objetivo a manutanção do equilíbrio regional, executando um trabalho
de logística humanitária  e monitorando o reflexo da imigração na fronteira
brasileira. 

15

C14

h. Apoio à distribuição de água na região do semi-árido brasileiro
A Operação Carro-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. Ao
nível do Governo Federal estão envolvidos o Ministério da Integração Nacional
e o Ministério da Defesa, representado, nesse caso, pelo  EB. O  Exército  é
responsável pela fiscalização e coordenação da distribuição da água nas áreas
atingidas pela seca que atende 873 municípios nos estados de Alagoas, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe e Tocantins. 

10

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C15

i. Perfuração de poços artesianos no Nordeste e em Minas Gerais
O EB realiza perfurações de poços artesianos em sete estados do Nordeste e
em Minas  Gerais.  Trata-se  da  Operação  Semiárido.  Iniciada  em maio  de
2016, e com o custo inicial de 16 milhões de reais, a obra prevê a perfuração
de cerca de 500 poços por ano e é produto de uma parceria com o Ministério
da Integração Nacional. O objetivo é aumentar a disponibilidade de água e a
segurança hídrica à população do Semiárido Brasileiro.

10

C16

j. Apoio à realização de obras de infraestrutura viária
O  EB  vem  atuando  em  conjunto  com  o  DNIT  em   empreendimentos  de
construção e manutenção rodoviária. As obras acontecem em vários estados.
Um  dos  empreendimentos  é  a  duplicação  da  BR-116/RS.  A extensão  do
segmento é de 50,8 quilômetros. São realizados serviços de terraplanagem e
a pavimentação da nova pista. 

15

C17

k. Implantação dos Projetos Estratégicos
Os Programas Estratégicos do Exército (Astros 2020, Guarani, PROTEGER,
SISFRON, entre outros) promovem o desenvolvimento nacional, contribuindo
para  a  geração  de  emprego  e  renda,  fomentando  a  aquisição  de  novas
tecnologias e o incremento da Base Industrial de Defesa. 

10

C18

l. Apoio à Defesa Civil na situação emergencial em Brumadinho
 O EB participou dos trabalhos de apoio às ações em Brumadinho, em estreita
coordenação com os órgãos estaduais de Minas Gerais e de outros Estados
da Federação. Realizou, além dos vôos regulares dos helicópteros militares
no  transporte  das  diferentes  equipes  de  busca,  o  reforço  dos  efetivos
dedicados  ao  funcionamento  da  estrutura  de  identificação  dos  corpos,
garantindo  a  integridade  e  a  segurança  dos  locais  de  perícia.  Contribuiu,
ainda, com o apoio logístico para assegurar a operacionalidade de militares
israelenses, o que incluiu a segurança das bases avançadas que abrigaram
os  equipamentos  de  varredura  e  detecção.  Militares  do  Exército,
encarregados da fiscalização de produtos controlados, foram deslocados para
a área de operações, a fim de acompanhar a remoção segura de artefatos
explosivos encontrados.

15

C19

m. Lançamento de pontes em apoio à Defesa Civil
Outro  convênio  firmado  entre  o  DNIT e  o  EB foi  a  montagem de pontes
provisórias  emergenciais.  O  objetivo  é  garantir  o  tráfego  emergencial  nas
rodovias federais e o aceso às áreas isoladas por meio das pontes tipo LSB –
Logistic Support Bridge. Desde dezembro de 2015, já houve 11 mobilizações
das instituições. 

10

C20

n. Apoio à Defesa Civil na situação emergencial em Mariana
O EB enviou pessoal, viaturas e aeronaves em apoio à Defesa Civil na busca
e  resgate  de  desaparecidos,  além  de  elementos  de  Engenharia  para
reconhecimento das áreas atingidas.

10

C21

o. Apoio à realização de obras de infraestrutura aeroportuária
O EB realizou  serviços  de  terraplenagem,  pavimentação,  infraestrutura  de
sinalização e balizamento no trecho AR (Pistas de Pouso e Pátio) e no trecho
TERRA (Vias de Acesso) no aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) e a
ampliação do aeroporto regional de Dourados (MS), dentre outras obras. 

10

C22

p. Apoio à Operação Amazônia Azul
 Atividade cujo objetivo é a remoção de óleo da faixa litorânea dos estados
brasileiros  atingidos,  atuando no  recolhimento  desse  resíduo e  no  apoio  à
população local. A finalidade dessa operação é mitigar o impacto ambiental nas
praias afetadas. 

10

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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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
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RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2019

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).
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