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ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO (DPS)
CP/CAEM – 2021

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

FICHA DE ORIENTAÇÃO GERAL – FOG

1. FINALIDADE

Orientar  os(as)  oficiais  alunos(as)  do  CP/CAEM/2021  sobre  a  realização  da  2ª  AVALIAÇÃO

FORMATIVA (2ª Avl F).

2. ORGANIZAÇÃO

a. Desenvolvimento

Avl F DATA DISCIPLINA DURAÇÃO OBSERVAÇÕES

2ª

11 AGO 21
(qua)

GEOGRAFIA (1) 
GEOGRAFIA SAÚDE (2)

4 h – 0800/1200 h
(hora de Brasília)

(1) Oficiais das Armas, QMB, 
QEM e Sv Int.

(2) Oficiais do Sv Saúde (Med)
12 AGO 21

(qui)
HISTÓRIA / HISTÓRIA 
MILITAR (1)

4 h – 0800/1200 h
(hora de Brasília)

b. Referências

1)  Instruções Reguladoras  para  a  Organização,  o  Funcionamento  e  a  Matrícula  para  o  Curso  de

Preparação aos Cursos de Altos Estudos Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

(EB60-IR-11.004), 4ª Edição, 2020 (IROFM/CP/CAEM – Port nº 215-DECEx, de 19 AGO 20).

2) Calendário Anual do CP/CAEM em 2021 (Port nº 150-DECEx, de 18 JUN 20).

3) Documento de Currículo (PLADIS) – Edição 2019 (Armas, Quadros e Serviços).

4) Guia do Aluno 2021.

5) Normas para Aplicação das Avaliações do CP/CAEM/2021.

3. CONHECIMENTO

a. Todos

1) Disciplina – EXPRESSÃO ESCRITA

Conteúdos: - A SELEÇÃO VOCABULAR: CRITÉRIOS E APLICAÇÕES. Assuntos: 1, 2, 3 e 4; e

- GRAMÁTICA DE TEXTO. Assuntos: 5, 6, 7 e 8.

2) Disciplina – MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES

Conteúdos: - MÉTODO E NÍVEIS DE DESEMPENHO. Assuntos: 1 e 2.

b. Armas, Quadros e Sv de Intendência

1) Disciplina – GEOGRAFIA
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Conteúdos: - INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO BRASIL.  Assunto  43. O processo de

industrialização do Brasil; Assunto 44. O processo de urbanização do Brasil; e Assunto

45. Reestruturação produtiva e transformações no espaço urbano; e

-  ORDENAMENTO  TERRITORIAL  DO  CAMPO  BRASILEIRO.  Assunto  46.  O

processo de modernização da agricultura; Assunto 47. A estrutura fundiária brasileira;

Assunto  48.  As  relações  de  produção  e  de  trabalho  no  campo;  e  Assunto  49.  A

produção agropecuária brasileira.

2) Disciplina – HISTÓRIA e HISTÓRIA MILITAR

Conteúdos: - ÁFRICA: DA DESCOLONIZAÇÃO AO FINAL DO SÉCULO XX. Assunto 93. A crise

do colonialismo europeu na áfrica pós-1945; Assunto 94. O processo de formação dos

países  africanos;  Assunto  95.  O  processo  de  independência  das  províncias

ultramarinas portuguesas na África; Assunto 96. A formação dos países africanos de

língua  oficial  portuguesa  (PALOP);  Assunto  97.  A  África  do  Sul  e  o  regime  do

apartheid;  e Assunto  98.  As relações Brasil-África  e a  cooperação Sul-Atlântica no

século XX.; e

-  O  CONTINENTE  ASIÁTICO.  Assunto:  111.  Japão:  A  potência  econômica  e  as

limitações  políticas  e  militares;  Assunto  112.  A  China:  Interesses  Estratégicos;  e

Assunto 113. A Índia: Da independência à potência regional.

c. Serviço de Saúde

Disciplina – GEOGRAFIA e GEOGRAFIA SAÚDE

Conteúdos: - SAÚDE E HIGIENE. Assunto  70. A distribuição territorial da população nacional e

saúde;  Assunto  71.  O  perfil  epidemiológico  brasileiro;  e  Assunto  72.  Ações  e

programas públicos de saúde;

-  EDUCAÇÃO SANITÁRIA. Assunto  74.  A  educação sanitária  e  o  meio ambiente;

Assunto  75.  A educação sanitária familiar  e escolar;  e Assunto  76.  O saneamento

básico no contexto regional brasileiro; e

-  ORDENAMENTO  TERRITORIAL  DO  CAMPO  BRASILEIRO.  Assunto  46.  O

processo de modernização da agricultura; Assunto 47. A estrutura fundiária brasileira;

Assunto  48.  As  relações  de  produção  e  de  trabalho  no  campo;  e  Assunto  49.  A

produção agropecuária brasileira.

4. MÉTODO

a. Níveis de Desempenho (ND)

Análise e compreensão.

b. Servidões

Analisar e justificar.
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5. OBSERVAÇÕES

a. A 2ª Avl F é de realização voluntária e não comporá a nota final do curso. Contudo, se o aluno decidir

realizá-la, deverá seguir 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”.

b. A 2ª Avl F será disponibilizada 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da realização (9 AGO 21), na

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

“Avaliações”. Ou, ainda, no quadro de avisos da página principal da ECEME.

c.  A  avaliação  deverá  ser  realizada,  impreterivelmente,  no  dia  e  hora  marcados  nesta  FOG,  na

presença do Oficial Aplicador designado em boletim interno pelo Comandante da OM (art. 15 e incisos II

e III do art. 46 das IROFM) e de acordo com o estabelecido nas Normas para Aplicação das Avaliações

do CP/CAEM/2021.

d. Não deve ser elaborada Ata de Aplicação para a Avaliação Formativa.

e. Não é permitida a consulta a qualquer documento, nem a troca de informações entre os oficiais

alunos, durante a realização da avaliação.

f.  Não é permitida a  utilização de  computadores,  telefones móveis  (celulares),  smartphones e

tablets, durante a realização da avaliação.

g. As provas devem ser realizadas na OM a que pertencer o aluno, sob a responsabilidade do Oficial

Aplicador e supervisão do seu Cmt/Ch/Dir.

h. As soluções deverão ser apresentadas em caneta na cor azul ou preta,  OBRIGATORIAMENTE 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”.

Cabe  à  OM do  aluno  imprimir  os  cadernos  solução,  preferencialmente,  utilizando  folhas  verdes,  para

Geografia; amarelas, para História; e brancas, para Geografia-Saúde. O uso opcional de  papel almaço

pautado, previsto  nas  Normas  para  Aplicação  das  Avaliações  do  CP/CAEM/2021, não  será  mais

admitido, a fim de possibilitar a remessa digital das soluções corrigidas aos alunos.

i. Os assuntos previstos nos Documentos de Currículos (PLADIS) poderão ser avaliados em qualquer ND

(análise e compreensão), independentemente da servidão constante dos objetivos específicos.

j.  A  OM deverá  remeter  as  soluções da 2ª  Avl  F  (vias  físicas  originais) para  a  ECEME/DPS,  por

mensageiro ou por correspondência REGISTRADA, preferencialmente SEDEX, até as 1600 h de 12

AGO  21,  5ª  feira.  O  oficial  aluno  deverá  acompanhar  esse  procedimento.  A  OM deverá  arquivar  o

comprovante  de  remessa  postal,  com  o  código  de  rastreamento,  para  comprovação  de  eventual

extravio da documentação, junto à ECEME.

k.  ATENÇÃO: Os oficiais alunos deverão, ainda, remeter  cópia digitalizada das soluções à ECEME,

por  meio  do  ambiente  EBAula, de  acordo  com  os  procedimentos  estabelecidos  nas  Normas  para

Aplicação  das  Avaliações  do  CP/CAEM/2021 e  no  Tutorial  para  Envio  das  Avaliações  do

CP/CAEM/2021, ambos disponíveis na página da ECEME na internet (www.eceme.eb.mil.br), nas opções

“CURSOS”,  “CP/CAEM”,  “Curso 2021” e “Avaliações”.  Contudo, essas cópias só serão utilizadas para

correção em caso de extravio da via física, a critério da ECEME.

l. O sistema EBAula estará aberto para remessa das soluções até as 1500 h do dia da realização de

cada prova. Ou seja, de 11 AGO 21, para Geografia e Geografia-Saúde, e de 12 AGO 21, para História.
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m. Soluções remetidas por outros meios (DIEx, e-mail, etc), sem solicitação da ECEME, não serão

consideradas.

n.  A  retificação da aprendizagem será realizada por  meio da  disponibilização de cópia  digital da

avaliação, corrigida, e da Ficha Auxiliar de Correção (FAC) ao oficial aluno, com as observações julgadas

pertinentes, no ambiente EBAula.

o.  As a vias físicas originais das soluções permanecerão arquivadas na ECEME até a publicação do

resultado final do curso, quando serão destruídas.

*****
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