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

DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO (DPS)
CP/CAEM – 2022

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

FICHA DE ORIENTAÇÃO GERAL – FOG

1. FINALIDADE

Orientar  os(as)  oficiais  alunos(as)  do  CP/CAEM/2022  e  os  Oficiais  Aplicadores  das  OM  sobre  a

realização da 2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA (2ª Avl S).

2. ORGANIZAÇÃO

a. Desenvolvimento

Avl S DATA DISCIPLINA DURAÇÃO OBSERVAÇÕES

2ª

21 SET 22
(qua)

GEOGRAFIA (1) 
GEOGRAFIA SAÚDE (2)

4 h – 0800/1200 h
(hora de Brasília)

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

(2) Oficiais do Sv Saúde (Med)
22 SET 22

(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 2022 (Port nº 115-DECEx, de 31 MAR 21).

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

4) Guia do Aluno 2022.

5) Normas para Aplicação das Avaliações do CP/CAEM/2022.

6) Tutorial para Envio das Avaliações do CP/CAEM/2022.

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.
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b. Armas, Quadros e Sv de Intendência

1) Disciplina – GEOGRAFIA

Conteúdos: - INFRAESTRUTURA NO BRASIL. Assunto 58. O sistema energético; Assunto 59. O

sistema de transporte; e Assunto 60. Redes de informação; e

- O SISTEMA EDUCACIONAL NO BRASIL. Assunto 65. Estrutura e Funcionamento

do  Sistema  Educacional  brasileiro;  Assunto  66.  A  Educação  e  o  Desenvolvimento

Nacional; e Assunto 67. Programas e Ações Governamentais na área de educação.

2) Disciplina – HISTÓRIA

Conteúdos:  - A NOVA REPÚBLICA NO BRASIL: DE 1985 AOS DIAS ATUAIS. Assunto  117. A

mobilização pelas eleições diretas e a eleição de Tancredo Neves; Assunto  118. O

Governo Sarney (1985 – 1989): a. A Constituição de 1988, b. O Plano Cruzado, e c. A

inflação e a dívida externa; Assunto 119. Fernando Collor de Mello (1990 – 1992): a. o

Plano Collor,  e  b.  O Impeachment;  Assunto  120.  Itamar Franco (1992 – 1994) e a

interinidade da Nova República – o Plano Real;  Assunto  121.  O governo Fernando

Henrique  Cardoso  (1995  –  2002):  a.  A  consolidação  do  Plano  Real,  b.  A  política

neoliberal,  c.  A criação do Ministério da Defesa,  e  d.  O segundo mandato:  crise e

recessão; Assunto  122. A ascensão da esquerda e o Governo Lula (2003 – 2010);

Assunto  123.  O  papel  do  Brasil  perante  a  integração  sul-americana;  Assunto  124.

Política externa brasileira: a. Antecedentes, e b. Os novos desafios; e

- A NOVA ORDEM MUNDIAL E O SÉCULO XXI. Assunto 125. O mundo pós-Guerra

Fria:  a. A queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha, e  b. O papel dos

organismos regionais:  a ONU, a OTAN e a OEA; Assunto  126.  Os grandes blocos

regionais: a. UE, APEC, NAFTA e MERCOSUL, b. A limitação do Estado-Nação, e c.

Os impactos estratégico-militares; Assunto 127. Sob a hegemonia dos Estados Unidos;

Assunto 128. Os crimes organizados transnacionais: a. Tráfico de armas, b. Tráfico de

drogas, e c. Tráfico de pessoas; Assunto 129. Terrorismo internacional:  a. Origens, a

linha político-ideológica e o radicalismo, b. O caso do terrorismo islâmico, e c. O novo

tipo de guerra; Assunto  130. A América do Sul:  a. As FARC,  b. O Bolivarismo,  c. O

ocaso cubano, d. O Sendero Luminoso, e e. A Venezuela e o Equador; Assunto 131.

Os direitos humanos como fator de política internacional; Assunto 132. O surgimento

da multipolaridade e o equilíbrio de poder pós-Guerra Fria.

c. Serviço de Saúde

Disciplina – GEOGRAFIA e GEOGRAFIA-SAÚDE

Conteúdos: - GESTÃO ORGANIZACIONAL DO SERVIÇO DE SAÚDE DO EB. Assunto 78. Siste-

ma de Saúde do EB: a. Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do EB,

Pensionistas Militares e seus Dependentes – SAMMED, b. Fundo de Saúde do EB –

FUSEX, c. Prestação de Assistência à Saúde Suplementar dos Servidores Civis do EB

– PASS, d. Fator de Custo (FC) e Ex-Combatentes,  e. Assistência Médico-Hospitalar

no  Exterior  aos  Militares,  Pensionistas  e  seus  Dependentes,  f.  Classificação  das

Organizações Militares de Saúde, e g. Reestruturação do Serviço de Saúde do EB;
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- INFRAESTRUTURA NO BRASIL. Assunto 58. O sistema energético; Assunto 59. O

sistema de transporte; e Assunto 60. Redes de informação; e

- O SISTEMA EDUCACIONAL NO BRASIL. Assunto 65. Estrutura e Funcionamento do

Sistema  Educacional  brasileiro;  Assunto  66.  A  Educação  e  o  Desenvolvimento

Nacional; e Assunto 67. Programas e Ações Governamentais na área de educação.

4. MÉTODO

a. Níveis de Desempenho (ND)

Análise e compreensão.

b. Servidões

Analisar, justificar e apresentar.

5. OBSERVAÇÕES

a. A 2ª Avl S é de realização obrigatória e comporá a nota final do curso. 

b.  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/2022,  disponível  na  página  da  ECEME  na  internet  (www.eceme.eb.mil.br),  nas  opções

“CURSOS”, “CP/CAEM”, “Curso 2022” e “Avaliações”.

c. 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.

d. A 2ª Avl S será disponibilizada a partir de 15 (quinze) minutos antes do horário de sua aplicação

(0745  h,  hora  de  Brasília),  na  página  da  ECEME  na  internet  (www.eceme.eb.mil.br),  nas  opções

“CURSOS”, “CP/CAEM”, “Curso 2022” e “Avaliações”. Ou, ainda, no quadro de avisos da página principal

da ECEME.

e. Caso a página da ECEME na internet esteja fora do ar, no horário de disponibilização das questões,

as OM deverão aguardar o retorno ao funcionamento e aplicar a avaliação de acordo com as orientações

que serão divulgadas. Caso não seja possível obter as questões, via internet, em razão de problemas de

acesso na OM, o Oficial Aplicador da avaliação deverá entrar imediatamente em contato com a Divisão

de Preparação e Seleção (DPS) da ECEME, pelos telefones  (21) 2542-9086 ou 3873-3844, para receber

orientações  de  como proceder.  Em ambos  os  casos,  durante  o  tempo  decorrido  para  obtenção  das

questões, nenhum oficial aluno poderá se ausentar do local de realização da prova.

f.  Deverá  ser elaborada Ata de Aplicação para a Avaliação Somativa. A remessa das atas para a

ECEME deverá ser realizada por DIEx, por meio do SPED, de acordo com as Normas para Aplicação das

Avaliações do CP/CAEM/2022.

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

alunos, durante a realização da avaliação.

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

smartwatches e tablets, durante a realização da avaliação.

i. 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
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(www.eceme.eb.mil.br), nas opções “CURSOS”, “CP/CAEM”, “Curso 2022” 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. 

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

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

k. A remessa das soluções à ECEME deverá ser realizada por meio do ambiente EBAula, de acordo

com os procedimentos estabelecidos nas Normas para Aplicação das Avaliações do CP/CAEM/2022 e

no Tutorial para Envio das Avaliações do CP/CAEM/2022, ambos disponíveis na página da ECEME na

internet (www.eceme.eb.mil.br),  nas opções “CURSOS”, “CP/CAEM”, “Curso 2022” e “Avaliações”.  Não

serão consideradas soluções remetidas por outros canais, como DIEx ou e-mail.

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

cada prova. Ou seja, de 21 SET 22, para Geografia e Geografia-Saúde, e de 22 SET 22, para História.

m. ATENÇÃO: após o carregamento do arquivo no EBAula,  o Oficial Aplicador deverá solicitar ao

aluno que confira se o arquivo carregado é o correto (se é a solução daquela prova), se está completo

(com todas as páginas da solução) e se não está corrompido (abre com programa leitor de arquivos em

formato PDF);

n. ATENÇÃO: caso ocorram problemas na remessa (o aluno não consegue carregar o arquivo no

EBAula), deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

1) remeter o arquivo PDF com a solução do aluno para o e-mail: cpcaem@eceme.eb.mil.br, no

mesmo horário de abertura do sistema no EBAula;

2)  copiar (“printar”) todas as páginas acessadas pelo aluno na tentativa de remessa de sua

solução pelo EBAula, a partir do login no Portal de Educação, para posterior análise pela equipe técnica

da ECEME ou do CEADEx;

3) entrar em contato com o CP/CAEM, imediatamente, pelos telefones (21) 3873-3844 ou 2542-

9086; e

4) encaminhar à ECEME, o mais rápido possível,  DIEx relatando o problema ocorrido, com as

imagens das páginas acessadas pelo aluno (“prints”), anexos.

o. A retificação da aprendizagem será realizada por meio da disponibilização da Avl S, corrigida, e da

Ficha  Auxiliar  de  Correção  (FAC)  ao  aluno,  com  as  observações  julgadas  pertinentes,  no  ambiente

EBAula.

*****
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