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AVISO IMPORTANTE 

A Avaliação Somativa deverá ser remetida ao CP/CAEM por meio do ambiente 

EBAula do Portal de Educação do Exército, de acordo com o estabelecido nas 

Normas para Aplicação das Avaliações do CP/CAEM/2021 e na FOG. 

Para tanto, deverão ser seguidos os procedimentos previstos no Tutorial para 

Envio 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”. 

As soluções da Avaliação Somativa deverão ser remetidas por meio das 

seguintes disciplinas, de acordo com a avaliação realizada: 

 - CP/CAEM 2021 – REMESSA DAS AVALIAÇÕES DE GEOGRAFIA; 

- CP/CAEM 2021 – REMESSA DAS AVALIAÇÕES DE GEOGRAFIA PARA 

OFICIAIS MÉDICOS; e 

- CP/CAEM 2021 – REMESSA DAS AVALIAÇÕES DE HISTÓRIA. 

Não serão consideradas soluções remetidas por outros meios, como DIEx 

ou e-mail. 

O sistema EBAula estará aberto para remessa das soluções até as 1500 h 

do dia de cada avaliação, ou seja. 

- até as 1500 h de 30 JUN 21, para Geografia e Geografia-Saúde; e 

- até as 1500 h de 30 JUN 21, para História. 

 

BOA PROVA! 
 

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

 

“Muitos têm apontado essa desigualdade como uma das explicações para a onda de protestos 
que varreu recentemente alguns países da América Latina, como Chile, Peru e Bolívia. Apesar 
dos avanços econômicos e sociais nos primeiros anos deste século, a América Latina ainda é "a 
região mais desigual do planeta", alertou a Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal) em várias ocasiões. A questão, então, é por que esse cenário ainda continua. A 
resposta, segundo historiadores, economistas e sociólogos, começa alguns séculos atrás. "Pode-
se dizer que o passado colonial criou as condições para a desigualdade", diz Joseph Stiglitz, 
Prêmio Nobel de Economia, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.” (Por 
que a América Latina é a região mais desigual do planeta. Disponível em https://www. bbc.com/ 
portuguese/brasil-51406474. Acesso em 19 MAIO 21). 

 

 Analisar a questão da desigualdade social na América latina, nas 

expressões econômica e política, destacando os óbices existentes para 

minimizá-la e concluindo sobre os principais desafios para inserção dos países 

da região na economia mundial. 

 
2a QUESTÃO (Valor 4,0) 

 

“O continente africano registrou um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 4,6% entre 
2000 e 2018. Em termos de crescimento, este desempenho foi melhor do que o da América 
Latina e Caraíbas (ALC) que se situou nos 2,6%, mas foi inferior à média da Ásia, de 7,4%, no 
mesmo período.” (Fonte: OCDE. Disponível em https://www.oecd.org/dev/01_ADD_2019_PT_ 
BAT_webpdf. Acesso em 30 MAIO 21). 

 

 Apresentar os atuais desafios ao crescimento econômico na África, 

destacando os principais países em ascensão. 

 
 

BOA PROVA! 


