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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) 

 
“Em 2018, cerca de 11,8% dos adolescentes com 15 a 17 anos de idade, que estavam entre os 
20% da população com os menores rendimentos, abandonaram a escola sem concluir o ensino 
básico, um percentual 8 vezes maior que o desse mesmo grupo etário entre os 20% com maiores 
rendimentos (1,4%). São informações da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) do IBGE.” (IBGE: 
11,8% dos jovens com menores rendimentos abandonaram a escola sem concluir a educação 
básica em 2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ agencia-sala-de-imprensa/ 
2013-agencia-de-noticias/releases/25885-11-8-dos-jovens-com-menores-rendimentos-abandona-
ram-a-escola-sem-concluir-a-educacao-basica-em-2018. Acesso em 22 JUN 21). 

 

 Analisar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, com base 

nos indicadores sociais taxa de analfabetismo e razão de rendimento, 

concluindo sobre as ações governamentais para elevar o IDH no Brasil. 

 
 

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! 


