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AVISO IMPORTANTE 

 

A Avaliação Formativa é de realização voluntária. Contudo, se for realizada, 

deverão ser seguidos os procedimentos estabelecidos nas Normas para Aplicação 

das Avaliações do CP/CAEM/2021, disponível na página da ECEME na internet 

(www.eceme.eb.mil.br), nas opções “CURSOS”, “CP/CAEM”, “Curso 2021” e 

“Avaliações”. Dessa forma, ressalta-se que: 

- a prova deve ser realizada na presença de Oficial Aplicador; 

- não é permitida a consulta a qualquer documento, nem a troca de 

informações entre os oficiais alunos, durante sua realização; 

- não deve ser elaborada Ata de Aplicação; e 

- a via física original da solução deve ser remetida à ECEME, por meio de 

mensageiro ou correspondência registrada. 

Na 1ª Avaliação Formativa, serão adotados os seguintes procedimentos 

específicos: 

- a prova deve ser solucionada em CADERNO SOLUÇÃO, de acordo com os 

modelos disponíveis na página eletrônica da ECEME (www.eceme.eb.mil.br), nas 

opções “CURSOS”, “CP/CAEM”, “Curso 2021” e “Modelos de Documentos”; e 

- a restituição da solução corrigida ao aluno poderá ocorrer por remessa da via 

física ou de cópia digital, a critério da ECEME. 

 

BOA PROVA! 
 

(questão na página seguinte) 
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1a QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
“Estratégia é a arte de aplicar o poder, tendo em vista os objetivos da política. Podemos ver que 
a estratégia está completamente vinculada à política e ao poder. São duas vinculações 
inseparáveis da estratégia. A política é concepção; a estratégia é a ação. É a diferença entre o 
que fazer, política, e o como fazer da estratégia.” (Carlos de Meira Matos, A ESTRATÉGIA – SEU 
DESDOBRAMENTO NO ESPAÇO E NO TEMPO, disponível em: https://revista.esg.br/index.php/ 
revistadaesg/article/view/785/709. Acesso em 12/04/2021). 

 

 Comparar o pensamento estratégico de Clausewitz com o de Jomini, 

destacando os conflitos onde as ideias dos dois pensadores foram 

empregadas, concluindo sobre a sua aplicabilidade aos conflitos 

contemporâneos. 

 
 

2a QUESTÃO (Valor 4,0) 

 

 Apresentar as crises, as revoltas e os conflitos internos, no Brasil 

Império, destacando as contribuições para o término desse período. 

 
 

BOA PROVA! 
 


