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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 1º JUL 21, para História. 

 

BOA PROVA! 
 

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

 
“Durante o Estado Novo, Vargas intensificou o apelo aos sentimentos brasileiros de nacionalismo 
econômico... O efeito prático do nacionalismo econômico foi criar condições de apoio às medidas 
para industrialização, da mesma forma que incrementou a intervenção estatal na economia.” 
(Skidmore, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p.69). 

 

 Analisar o período histórico conhecido como Era Vargas (de 1930 a 

1945), nas expressões política e econômica, destacando as crises e 

instabilidades ocorridas e concluindo sobre o papel dos militares no período. 

 
 

2a QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
“A independência dos países da América do Sul não representou a cristalização de suas 
fronteiras. Ao longo do século XIX, uma série de conflitos armados envolvendo as novas nações 
ocorreu... Após os processos de independência, as questões territoriais e as disputas fronteiriças 
foram essenciais na construção de identidades nacionais distintas para cada Estado.” (Dorfman, 
Adriana e tal. Fronteiras Sul-americanas: História, formas e processos contemporâneos, 2015, 
p.109). 

 

 Apresentar os focos de antagonismo, os conflitos regionais e os litígios 

fronteiriços históricos entre países da América do Sul, destacando a postura do 

Brasil diante de tais eventos. 

 
 

BOA PROVA! 
 


