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CP/CAEM 2021

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 Exame Intelectual (EI)  do Processo Seletivo aos Cursos de Altos Estudos Militares
(PS/CAEM)  da  ECEME.  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

Missão do Exército Brasileiro

“Contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais
e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para isso, preparar a Força Terrestre, mantendo-a em permanente
estado de prontidão.” (Fonte: Exército Brasileiro – Missão e Visão de Futuro, disponível em https://www.eb.mil.br/missão-e-visão-de-futuro,
acesso em 17/02/2021).

Apresentar as ações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro no ano de 2020, dentro do território nacional, no

cumprimento de sua missão.

LEGENDA: S ou 1 (um) – Satisfatório

N ou 0 (zero) – Não satisfatório

 1. MÉTODO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Avaliação

I    n  t  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/
Identificação do
objeto correto

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.

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

O  Exército  Brasileiro  enfrentou,  ao  longo  de  2020,  variados  desafios  para  o
cumprimento de suas missões legais. Apesar da pandemia da COVID-19, a Força
participou ativamente da realidade nacional e, superando os obstáculos, realizou
suas operações com a mesma eficiência e eficácia que marcaram sua caminhada
histórica.

C2

As origens do Exército Brasileiro remontam a união de brancos, negros e índios na
Batalha de Guararapes, tendo evoluído “par e passo” com a Nação Brasileira. A
sua organização atual  contempla  o  Comando,  a  Alta  Administração e  a  Força
Terrestre.  Atualmente,  toda essa estrutura  engloba cerca de 600 Organizações
Militares e mais de 200 mil homens e mulheres.

C3

Desde a sua formação, o Exército esteve presente nos momentos marcantes da
história do Brasil. Sendo assim, lutou inúmeras vezes na defesa da Pátria, como
nas  Guerras  de  Independência,  do  Paraguai  e  na  Segunda  Guerra  Mundial.
Garantiu a lei e a ordem, pacificando movimentos como a Balaiada e a Revolução
Farroupilha e, mais recentemente, cidades e estados em convulsão social. Além
disso,  sempre  trabalhou  pelo  desenvolvimento  nacional,  construindo  estradas,
linhas telegráficas, poços e barragens por todo o território.

C4

No  contexto  do  cumprimento  de  suas  missões,  a  Alta  Administração  Militar
trabalha  nos  níveis  político  e  estratégico.  A Força  Terrestre,  por  outro  lado,
empregando os Comandos  Militares da  Amazônia  (CMA),  do Norte  (CMN),  do
Oeste (CMO), do Leste (CML), do Nordeste (CMNE), do Sul (CMS), do Planalto
(CMP) e do Sudeste (CMSE),  desenvolve as operações no nível operacional e
tático

C5
A seguir, serão apresentadas as ações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro no
ano de 2020, dentro do território nacional, no cumprimento de sua missão.

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

a.  Contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais,
da lei e da ordem

C7

1) Operações na faixa de fronteira 
As  ações  visaram  ao  apoio  ao  controle  migratório  e  ao  combate  aos  crimes
transfronteiriços e ambientais.  Nesse contexto,  realizaram-se, em um ambiente
interagência, operações como: a Onça Negra IV, da 2ª Brigada de Infantaria de
Selva, a Op Controle, na área da 1ª Bda Inf Sl, além das Operações Conjuntas
Ágata,  desenvolvidas  pelos  CMN,  CMA,  CMO  e  CMS.  Para  isso,  foram
estabelecidos locais de controle de vias, por intermédio do patrulhamento e de
postos de bloqueio.

C8

2) Operações de reconhecimento de fronteira
As  operações  têm  por  objetivo  principal  manter  atualizadas  as  informações
relativas à faixa de fronteira e coibir ilícitos transnacionais e ambientais. Para isso,
foram realizados mais de uma centena de ações, como as Op Grand Rochelle, no
CMN, as Carcará, no CMO, e as Operações de Reconhecimento de Fronteira, no
CMS. Nessas atividades, a tropa executou patrulhas de reconhecimento aéreo,
fluvial, motorizado e a pé, por todos os quase 16.000 km de fronteiras terrestres. 

C9

3) Operação de garantia da lei e da ordem 
A Operação Mandacaru ocorreu no estado do Ceará,  de fevereiro a março de
2020.  Ela  teve  por  missão  restaurar  a  ordem  pública,  que  encontrava-se
convulsionada  em  função  do  “estado”  de  greve  em  que  se  encontravam  os
policiais  militares.  A ação  contou  com  cerca  de  2.500  militares  do  CMNE  e
desenvolveu missões típicas do policiamento ostensivo, como pstrulhas, escoltas,
rondas, abordagens, revistas e prisões em flagrante delito.

C10

4) Op Verde Brasil 2
Essa operação de GLO realizou ações preventivas e repressivas contra delitos
ambientais na Amazônia Legal. Para isso, foram ativados os Comandos Conjuntos
Norte, Amazônia e Oeste, coordenados pelo Centro de Operações Conjuntas do
Ministério da Defesa. Atuando em um ambiente interagências, o EB participou da
apreensão de toneladas de madeira e realizou dezenas de milhares de inspeções,
além de combater focos de incêndio, garimpos ilegais e o contrabando de animais
e recursos minerais.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C11

5) Operação de garantia da votação e apuração 
Essas  operações  visaram  a  assegurar  a  normalidade  do  escrutínio  e  o  livre
exercício do direito ao voto pela população. Dessa forma, foram atendidos pelo EB,
em conjunto com as outras forças, aproximadamente 350 municípios em cerca 7
estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nesse cenário, foram cumpridas, pela
tropa, missões de segurança de urnas, de locais de votação, escoltas, patrulhas,
transporte de material e pessoal, etc.

C12

6) Apoio a órgãos públicos 
As Operações de apoio foram dirigidas, basicamente,  à segurança de pessoas,
equipes e instalações. Dessa forma, ocorreram o reforço à guarda da penitenciária
de  Brasília  por  unidades  do  CMP,  dezenas  de  operações  de  Coordenação  de
Segurança de Área em apoio à Presidência e Vice-Presidência da República, além
de  atividades  com a  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  e  com órgãos
ligados ao meio ambiente.  Para  isso,  as  OM executaram operação tipo polícia,
controle de áreas, patrulha, bloqueio de vias e etc.

C13

7) Operações combinadas
O  CMN  executou,  em  2020,  Operações  Combinadas  com  tropa  da  Legião
Estrangeira estacionada na Guiana Francesa. Essas ações ocorreram no contexto
da Operação Conjunta Curare, sob o Comando da Marinha, e visaram ao combate
a crimes ambientais e aos crimes transfronteiriços. Dessa forma, a tropa brasileira
cumpriu  missões  de  patrulha  e  bloqueio,  visando  a  controlar  o  fluxo  fluvial  e
rodoviário do lado brasileiro, enquanto legionários franceses executavam a mesma
tarefa no outro lado da fronteira.

C14

8) Execício combinado 
A Operação Arandu visou à troca de experiências e ao estabelecimento de padrões
comuns para ações combinadas entre o Exército Argentino e o EB. O exercício foi
conduzido  pelo  CMS e  contou  com  mais  de  2.000  militares,  uma  centena  de
blindados  e  10  helicópteros,  além  de  mais  de  400  viaturas  operacionais.  As
operações se desenvolveram em um quadro de guerra convencional, onde foram
executas missões de aproveitamento do êxito e junção, operações aeromóveis e
transposição de curso d’água, além do emprego dos Sistema Astros.

C15

9) Exercícios conjuntos
Têm  por  objetivo  fortalecer  a  interoperabilidade  entre  as  Forças  Armadas
Brasileiras em um cenário de crise. Visando a essa finalidade, ocorreram as Op
Poseidon, da MB, a Operação NUNTIUS, da Força Aérea, a Operação Amazônia,
do EB, e a Operação Escudo, do MD. Essas operações desenvolveram o emprego
de  helicópteros  a  partir  do  Porta  Helicópteros  Atlântico,  infiltração  de  Forças
Especiais,  adestramento  e  formação  de  guias  aéreos  avançados,  saltos  de
paraquedistas e emprego da artilharia antiaérea, entre outros.

C16

10) Exercícios de defesa externa 
Têm por objetivo a manutenção do permanente estado de prontidão operacional da
tropa nesse tipo de operação.  No âmbito do Plano de Adestramento Avançado,
foram realizadas as Operações Agulhas Negras, da 2ª Divisão de Exército (DE), a
Operação  Vitória,  da  6ª  DE,  e  a  Operação  Amazônia,  do  CMA,  dentre  outras.
Nesses exercícios foram desenvolvidas ações de concentração estratégica, marcha
para o combate, assalto aeromóvel, transposição de curso d’água e etc. 

b. Cooperar com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social 

C17

1) Combate à COVID-19
Para o combate à pandemia, o MD ativou, em 20 de março de 2020, o Centro de
Operações  Conjuntas  e  mais  dez  Comandos  Conjuntos.  O  EB,  por  seu  turno,
desenvolveu as operações empregando tropas dos oito C Mil A, objetivando cobrir
todo  o  território  nacional.  Dessa  forma,  o  Exército  participou  do  transporte  e
distribuição de toneladas de alimentos, materiais e insumos hospitalares, executou
a  desinfecção  de  milhares  de  locais  públicos,  prestou  assistência  médica  a
comunidades isoladas e carentes e promoveu a doação de sangue por todo o País,
além de atuar em várias campanhas de conscientização.

C18

2) Operação Acolhida
Sob a coordenação do Exército, a Op Acolhida é composta por uma Força Tarefa
Logística  Humanitária  interagências,  que  possui,  basicamente,  três  missões:  o
ordenamento da fronteira, o abrigamento e a interiorização. Para isso, quase 2.000
militares do EB se revezaram, em 2020, divididos em três contingentes oriundos do
CML, do CMN e CMNE e do CMO e CMP. Nesse contexto, a Força trabalhou na
manutenção  de  estruturas,  recepção,  transporte,  alimentação,  saúde  e
interiorização de mais de 19 mil venezuelanos. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C19

3) Programa emergencial de distribuição de água no semiárido brasileiro
A Operação Pipa tem por objetivo a distribuição de água para consumo humano às
populações rurais atingidas por estiagem e seca no Semiárido Nordestino, Norte de
Minas Gerais e Espírito Santo. Em 2020, a referida operação atendeu a cerca de 2
milhões de pessoas, distribuídas em mais de 600 municípios. No âmbito do EB,
cabe  ao  CMNE  a  coordenação  e  controle  da  operação,  executando  o
cadastramento, contratação e fiscalização dos trabalhos dos “pipeiros”.

C20

4) Apoio às comunidades indígenas
As missões do EB, em assistência às comunidades indígenas, são permanentes e
regulares,  mas cresceram de importância em 2020,  em função da pandemia de
COVID-19. Dessa forma, o Exército executou ações de apoio a aldeias por todo o
Brasil,  com uma demanda maior na área do CMN, CMA e CMO. Nesse cenário,
realizaram-se transportes e distribuição de gêneros, medicamentos e suprimentos,
apoio à saúde e evacuação aeromédica. Além do combate à invasão, ao garimpo e
ao desmatamento ilegal em terras indígenas.

C21

5) Operações de fiscalização de produtos controlados 
Têm o objetivo de cooperar na prevenção à criminalidade e a danos físicos ou ao
patrimônio. Nesse sentido, as operações interagências (Héracles), desencadeadas
pelo CMS, CMSE e CMNE, visaram a coibir e reprimir o desvio, a falta de controle e
a utilização de produtos controlados sem a autorização e as medidas de segurança
adequadas.  Para  isso,  foram  executadas  fiscalizações,  revistas,  apreensões,
autuações  e  etc,  dirigidas  a  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  comercializam  ou
utilizam esse tipo de material.

C22

6) Obras públicas de infraestrutura
As obras realizadas pelo EB resultaram de convênios celebrados por intermédio do
Departamento  de  Engenharia  e  Construção  e  órgãos  públicos.  Nesse  contexto,
foram desenvolvidos  trabalhos rodoviários,  ferroviários,  aeroportuários  e  hídricos,
em cerca  de  17  estados,  envolvendo seis  C  Mil  A.  Essas  missões  tiveram por
objetivo  maior  manter  a  capacitação  técnica  e  operacional  das  Unidades  de
Engenharia e cooperar na solução dos gargalos de infraestrutura brasileiros. 

C23

7) Ações cívico sociais
As ações reúnem um conjunto de atividades de assistência e auxílio às comunida-
des, promovendo o espírito cívico e comunitário dos cidadãos. Em 2020, o Exército
atendeu comunidades carentes em todo o País, principalmente as próximas a locais
onde ocorreram suas operações e exercícios. Nessas ações foram desenvolvidas
atividades como atendimento de saúde, distribuição de gêneros, medicamentos e in-
sumos, instrução cívica, apresentação de material de emprego militar, etc.

C24

8) Apoio à Defesa Civil 
O apoio consiste na cooperação com os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e
Defesa  Civil,  a  fim  de  contribuir  com  o  socorro  às  vítimas  de  situações  de
emergência ou de calamidade pública. Sendo assim, o EB atuou em cerca de 16
estados da federação, empregando tropas do CMN, CML, CMSE e CMNE. Nessas
ocasiões a Força cumpriu missões de reestabelecimento de tráfego, apoio logístico,
transporte e distribuição de água e gêneros alimentícios, entre outras.

C25

9) Exercício de apoio à Defesa Civil 
A Operação Salobo teve por objetivo adestrar o CMN. Para isso, a 23ª Bda Inf Sl,
com  apoio  da  Defesa  Civil,  estabeleceu  a  situação  hipotética  de  ruptura  da
Barragem  de  Rejeitos  de  Mirim,  na  Floresta  Nacional  de  Tapiré  Aquiri.  Nesse
cenário, foram simuladas atividades de busca e salvamento, apoio a desabrigados,
apoio de saúde, remoção de escombros, desobstrução de vias, distribuição de itens
emergenciais, emprego de meios de segurança pública e organização da estrutura
de comando e controle.

C26

10) Apoio a Órgão Público
Compreende o apoio prestado por elementos da Força Terrestre em um ambiente
interagências, visando a evitar a duplicidade de esforços e recursos e atendendo ao
bem  comum.  Em  2020  essas  operações  ocorreram  de  norte  a  sul  do  País,
envolvendo  todos  os  C  Mil  A nas  mais  diferentes  ações.  Dessa  forma,  o  EB
participou do armazenamento de provas do ENEM, na Região Norte, do combate
aos focos do Aedes Aegypti, no Sul e Centro-Oeste, do apoio a caminhoneiros, na
BR 163, do combate ao incêndio em Itatiaia e de operações de busca e salvamento
no CMN, dentre outras. 

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (S/N)
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 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.

(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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (S/N)

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2021

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).


