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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/2022 e na FOG. 

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

Envio 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”. 

As soluções da Avaliação Somativa deverão ser remetidas por meio das 

seguintes disciplinas, de acordo com a avaliação realizada: 

 - CP/CAEM 2022 – REMESSA DAS AVALIAÇÕES DE GEOGRAFIA; 

- CP/CAEM 2022 – REMESSA DAS AVALIAÇÕES DE GEOGRAFIA PARA 

OFICIAIS MÉDICOS; e 

- CP/CAEM 2022 – 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 21 SET 22, para Geografia e Geografia-Saúde; e 

- até as 1500 h de 22 SET 22, para História. 

 

BOA PROVA! 
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1a QUESTÃO (Valor 6,0) 

“A OTAN está empenhada na resolução pacífica de litígios. Caso os esforços diplomáticos 
falhem, a OTAN conta com o poder militar para realizar operações de gestão de crises. Estas são 
realizadas no âmbito da cláusula de defesa coletiva de fundação da OTAN – Artigo 5º do Tratado 
de Washington ou no âmbito do mandato das Nações Unidas, individualmente ou em cooperação 
com outros países e organizações internacionais.” (O que é a NATO? Áreas Fundamentais. Uma 
Aliança Política e Militar. Disponível em: https://www.nato.int/nato-welcome/index_pt.html. Acesso 
em 6 JUL 22). 
 

 Analisar o papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 

durante e após a Guerra Fria, destacando as ações mais relevantes das 

principais lideranças componentes e concluindo sobre a atual capacidade 

dessa aliança militar na defesa de seus países-membros. 

 
 

2a QUESTÃO (Valor 4,0) 

“Em 26 de março de 1991, a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República 
do Paraguai e a República Oriental do Uruguai assinam, na cidade de Assunção, o tratado pelo 
qual se estabelecem as bases para a criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL. Textos 
Fundacionais, Introdução. Disponível em https://www.mercosur.int/pt-br/documentos-e-normativa/ 
textos-fundacionais/. Acesso em 4 AGO 2). 
 

 Apresentar as consequências políticas e econômicas da criação do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) para os seus estados signatários, 

destacando os aspectos mais expressivos para o desenvolvimento do Brasil. 

 
 
 

BOA PROVA! 


