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AVISO IMPORTANTE 

A Avaliação Formativa é de realização voluntária. Contudo, se for realizada, 

deverão ser seguidos os procedimentos estabelecidos nas Normas para Aplicação 

das Avaliações do CP/CAEM/2021. Dessa forma, ressalta-se que: 

- a prova deve ser realizada na presença de Oficial Aplicador; 

- não é permitida a consulta a qualquer documento, nem a troca de 

informações entre os oficiais alunos, durante sua realização; 

- não deve ser elaborada Ata de Aplicação; e 

- (ATENÇÃO) a via física original da solução deve ser remetida à ECEME, por 

meio de mensageiro ou correspondência registrada. 

Na 2ª Avaliação Formativa, serão adotados os seguintes procedimentos 

específicos: 

- a prova deve ser solucionada em CADERNO SOLUÇÃO; 

- (ATENÇÃO) os oficiais alunos deverão, adicionalmente, remeter cópia 

digitalizada das soluções à ECEME, por meio do ambiente EBAula, à semelhança 

dos procedimentos adotados para remessa da 1ª Avaliação Somativa, até as 1500 h do 

dia de relaização da respectiva prova, de acordo com o estabelecido na FOG; e 

- a solução corrigida será disponibilizada em arquivo digital, com a Ficha 

Auxiliar de Correção (FAC), no ambiente EBAula. 

 

BOA PROVA! 
 

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

 
“... Angola não correspondia ao único front de batalha travada por Portugal, pois em 1963 a 
guerra de libertação estourou em Guiné Bissau, seguida por Moçambique em 1968.” (SILVA, 
Zoraide Portela. Guerra colonial e independência de Angola: O fim da guerra não é o fim da 
guerra. Revista TransVersos, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 154-184, set. 2016. ISSN 2179-7528. Disponível 
em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/25600. Acesso em 14 
ABR 21). 

 

 Analisar o processo de independência de Angola, no período entre 1945 

e 1975, nas expressões política e econômica, destacando a participação dos 

movimentos de resistência que lutaram por essa independência e concluindo 

sobre a instabilidade decorrente desse processo existente até os dias atuais. 

 
 

2a QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
“No Sul da Ásia, a Índia é claramente o poder regional: sua população, PIB e gastos militares são 
três vezes maiores que os de todos os seus vizinhos juntos. Nesse contexto, não surpreende que 
a Índia seja uma potência de status quo no âmbito regional.” (SAHNI, Varun. Nueva Sociedad, 
setembro 2013. Índia: apesar de suas limitações, uma potência emergente. Disponível em: 
https://nuso.org/articulo/india-apesar-de-suas-limitacoes-uma-potencia-emergente/. Acesso em 2 
AGO 21). 

 

 Justificar a ascensão da Índia como potência regional, a partir de 1991 

até o início do século XXI, destacando as limitações para essa situação. 

 
 

BOA PROVA! 
 


