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CP/CAEM 2019
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC

(UMA SOLUÇÃO)

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 a atuação do Exército Brasileiro (EB) no território nacional, no contexto da atual crise migratória
venezuelana.

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

Em fevereiro de 2018, o Governo Federal destacou o Exército Brasileiro (EB),
para liderar as ações de apoio destinadas a aliviar o sofrimento humano e o
impacto  socioeconômico  regional  relacionado  à  entrada  de  imigrantes
venezuelanos no Brasil.

C2

Imigrantes venezuelanos ingressam no território brasileiro pelo município de
Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, em seguida são deslocados para
Boa Vista, capital do Estado de Roraima e para outros Estados do País, a fim
de reduzir os problemas ocasionados pela infraestrutura precária dos serviços
públicos na região. 

C3

Em virtude da crise econômica e das condições políticas da Venezuela e com
o propósito  de melhorar  as suas condições de vida,  milhares  de cidadãos
venezuelanos  começaram a  migrar  para  outros  países,  dentre  os  quais  o
Brasil.

C4

A presença  desses  imigrantes  no  Estado  de  Roraima  tem causado  fortes
impactos socioeconômicos, contribuindo para o acirramento das dificuldades já
enfrentadas pelo governo de Roraima nas áreas de segurança pública e de
saúde.

C5
A seguir, será apresentada a atuação do EB, no território nacional, no contexto da
atual crise migratória venezuelana.

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.  Atuação  de  tropas  por  meio  da  “Operação  Controle” –  Sob  a
responsabilidade do EB, tendo como executora a 1ª Brigada de Infantaria de
Selva (1ª Bda Inf Sl), com a finalidade de coibir delitos transfronteiriços, com a
intensificação da vigilância da faixa de fronteira, por meio de ações militares
preventivas e repressivas.

C8

b. Ação em Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) – Os PBCE na
BR 174, no município de Pacaraima, tem a função do controle de imigrantes,
com a verificação de documentação, revistas de automóveis e ação contra
possíveis ilícitos,  destaca-se a ação conjunta do EB, com outras instituições
governamentais. 

C9

c. Incremento do patrulhamento na faixa de fronteira – O aumento do número
de militares do EB no patrulhamento e a utilização de drones, têm permitido
melhor  fiscalização  na  região,  com  o  combate  efetivo  aos  crimes
transfronteiriços, nas passagens e vias de acesso, fora da BR-174 e BR-401. 

C10

d.  Atuação por meio da “Operação Acolhida” – A Operação Acolhida tem por
objetivo o acolhimento humanitário de venezuelanos no estado de Roraima,
com a utilização de maioria dos meios do EB. Este tipo de operação destina-
se a complementar, com a utilização de meios militares do EB, o esforço de
resposta do governo e de organizações não governamentais (ONGs). 

C11

e.  Criação da Força-Tarefa Logística Humanitária Roraima  - Nomeada pelo
Governo Federal sob a coordenação de um Oficial General de Divisão do EB,
com  a  premissa  de  cooperação  com  os  governos  Federal,  Estadual  e
Municipal,  no  tocante  às  medidas  de  assistência  emergencial  para
acolhimento  de  imigrantes  provenientes  da  Venezuela,  em  situação  de
vulnerabilidade e risco.

C12

f.  Construção de abrigos em Pacaraima e Boa vista - Dentro da Operação
Acolhida, a construção e a reestruturação de abrigos constituem-se em uma
ação fundamental para controlar o fluxo de imigrantes em Pacaraima e Boa
Vista,  para  organizar  a  entrada  em  território  brasileiro  e  mitigar  ação  de
vandalismo, mendicância, furtos e roubos. 

C13

g.  Apoio na área de saúde  - A situação do sistema de saúde pública entrou
em  colapso,  tendo  em  vista  a  grande  presença  de  venezuelanos  nas
maternidades e nos hospitais. O EB tem prestado o apoio em saúde, por meio
da  Força-Tarefa  Logística,  com  o  Hospital  Geral  em  Boa  Vista,  e  em
Pacaraima, com uma estrutura médica de campanha.

C14

h.  Ação  contra  casos  de  xenofobia –  A discriminação  aos  refugiados  em
Pacaraima cresceu, com a precarização dos serviços públicos, pressionados
pela demanda de novos usuários. A intervenção do EB, com o aumento do
efetivo e maior patrulhamento, vem ajudando a mitigar ações de brasileiros
contra venezuelanos.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

A  l      gu  m      as   i      d  e  i      a  s

C15

i.  Atuação no processo de interiorização – A estratégia da interiorização, um
dos pilares da Operação Acolhida,  consiste  no processo de distribuição do
contingente populacional de imigrantes venezuelanos para outros Estados do
Brasil, o EB participa ativamente do processo, na triagem, no apoio de saúde e
no abrigamento. A organização da interiorização fica a cargo da Casa Civil da
Presidência da República.

C16

j.  Preparação  e  confecção  de  alimentos  para  imigrantes -  No  tocante  à
confecção  e  preparação  da  alimentação,  a  Força-Tarefa  Logística  fornece
refeições  quentes  para  os  abrigos  ocupados por  não  indígenas e  gêneros
secos para os indígenas. Somente as refeições quentes são confeccionados
nos quartéis do EB.

C17

l. Atuação de militares de outros Comandos Militares de  Área - O emprego de
militares  de  outros  Comandos  Militares  de  Área,  para  dar  continuidade  à
Força-Tarefa  Logística,  tem  possibilitado  a  disseminação  do  conhecimento
neste  tipo  de  operação,  servindo  como  lições  apreendidas  para  futuras
missões.

C18

m. Participação em campanhas de prevenção e  vacinação - A participação do
EB junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), apoiando  na
prevenção e na vacinação, visando estabelecer uma barreira sanitária, que
impeça a entrada e a propagação de doenças como: o sarampo, a caxumba, a
rubéola e a febre amarela. 

C19

n.  Emprego  em  operações  interagências -  O  emprego  de  operações
interagências com outras instituições,  tendo o EB como protagonista,  neste
tipo de operação, há uma clara intenção do Exército, em conciliar interesses e
coordenar esforços, no sentido de acolher os venezuelanos desassistidos, de
maneira organizada, sistemática e eficiente. 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes

CONHECIMENTO – MENÇÃO (S/N)

  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.
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(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 – 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 desta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


