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PEP/2017 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
      FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Analisar as fases convencional (1898-1900) e irregular (1900-1902) da “Guerra dos Bôeres”, na região Sul 
do continente africano, destacando sua importância estratégica para o Império Britânico. 
 1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

Introdução 
(10% a 15%) 
Identificação 

do objeto 
correto 

M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo  

M3 
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação 

correta para o desenvolvimento  

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
M6 Ligação com o desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

De forma dedutiva. 

 
Limitando-se a resumir. 

Não elaborou as conclusões parciais. 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Divisão do todo em partes 
coerentes. 

Totalmente. 

 
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 
Divisão sem coerência. 

M10 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Totalmente. 

 
Atendimento em mais da metade das ideias. 

Atendimento em menos da metade das ideias. 
Não atendimento das ideias. 

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito. 

Totalmente. 

 
Mais da metade das ideias com ligação. 

Menos da metade das ideias com ligação. 
Ideias sem ligação. 

 

 PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

 

Conclusão 
(20% a 30%) 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  
 

M13 

Elaboração da 
síntese coerente com 

as conclusões 
parciais. 

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 

  Parcialmente com as ideias essenciais. 

 Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 
 M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  
 

M15 

Conclusão baseada 
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução ou 
no desenvolvimento. 

 
 Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
 Na conclusão, menos da metade das ideias tem suporte 

na introdução ou no desenvolvimento. 
  Ideias sem suporte. 
 M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  
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 MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

  2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 

A identidade Boers, ao longo do século XVIII, foi definida em disputas com a 
Companhia Holandesa das Índias Orientais, a emergência de uma burguesia 
comercial no CABO, as lutas territoriais com os africanos e o calvinismo dos 
colonos. 

 

C2 
Os ingleses, por possuírem recursos mais eficazes, ocuparam a região 
militarmente e se decidiram pela defesa dos interesses britânicos no Sul da 
África, e isso incluiu o governo dos Boers. 

 

C3 
O governo britânico tinha objeções à discriminação contra súditos britânicos na 
Constituição Boers. Proibiam a concessão de cidadania aos não-boeres.  

C4 Os Boers ressentiam-se da interferência britânica em seus assuntos internos e 
recordavam que haviam derrotado as forças regulares britânicas na Guerra de 1881.  

C5 
Os Boers desconfiavam e odiavam o governo inglês. Especificamente o Alto 
Comissário da cidade do CABO, Lorde Milner.  

C6 
A seguir, serão analisadas as fases convencional (1898-1900) e irregular (1900-
1902) da “Guerra dos Bôeres”, na região Sul do continente africano, 
destacando sua importância estratégica para o Império Britânico. 

 

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Id e i a s  

 a. Fase convencional da “Guerra dos Boêres” (1898-1900).  

C8 
Antes de adotar a guerra de guerrilhas, em setembro de 1900, os Boers 
optaram por uma guerra convencional. Superaram os ingleses, no início e 
sitiaram as cidades de Ladysmith, Kimberley e Mafeking. 

 

C9 
Quando se desencadeou a guerra, o Transvaal tinha cerca de 80 mil fuzis 
modernos, mas os Boers utilizavam-se, frequentemente, das armas perdidas 
pelos britânicos em combate, ou deles capturadas. 

 

C10 
Cada distrito Boers forneceu um Comando de 300 a 3.000 homens. As 
repúblicas Boers serviam de alicerces para a organização militar, e todos os 
homens entre dezesseis e vinte anos foram recrutados para o Serviço Militar. 

 

C11 
Um traço característico do Sistema Militar Boers era o grande grau de 
independência de cada combatente. A estratégia era decidida nos Conselhos de 
Guerra (Krijgiraad). 

 

C12 
O combatente Boers aprendeu que sua sobrevivência dependia de sua 
habilidade pessoal e de um cavalo bem adestrado. Evitava o combate corpo-a-
corpo, e, usava o terreno judiciosamente. 

 

C13 
O Exército Boers usava uma formação estendida, flanqueava as posições 
inglesas. Tinha preferência pelas posições defensivas.  

C14 
O Exército Boers estava absolutamente familiarizado com o país, e mesmo 
quando severamente perseguido, era capaz de empregar fintas e artimanhas, e 
com isso despistar o Exército Britânico. 

 

C15 

O fator que contribuiu para o insucesso inicial do Exército Inglês foi 
menosprezar os Boers como combatentes eficientes. A visão convencional de 
guerras anteriores os levou a negligenciar ações que dessem operacionalidade 
às suas tropas. 

 

C16 Sem ações de reconhecimento antes das operações, os ingleses foram derrotados na 
travessia do rio Modder. Sua batalha mais desastrosa foi a de Magersfontein.  

C17 
Nas batalhas as quais o Exército Britânico se envolveu, na primeira fase (1899-
1900), estiveram sempre na ofensiva. No entanto, foram cercados em 
Ladysmith e Makefing. 

 

C18 
Em termos do aspecto moral as três derrotas britânicas de Magersfontein, 
Stormberg Junction e Colenso minaram a confiança dos ingleses.  

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
I de i a s  

C20 
Os ingleses tiveram de enfrentar, na África do Sul, não uma guerra colonial 
como as anteriores, mas uma verdadeira campanha moderna. Por isso, tiveram 
diversas perdas na primeira fase da guerra. 

 

 b. Fase irregular da “Guerra dos Boêres” (1900 – 1902).  

C21 
Na segunda fase (1901-1902) o Comando Britânico teve que admitir que 
precisaria de um tipo diferente de Exército e de novos métodos. A guerra 
passou a ser de guerrilhas. 

 

C22 

Em agosto de 1901 os Boers passaram a insuflar os Burghers (Burguesia 
Holandesa Cosmopolita) contra os ingleses. A maior parte do Exército Britânico 
se achava longe, no Transvaal. Houve incursões Boers contra ferrovias e 
guarnições isoladas. 

 

C23 
Os Boers interromperam cerca de dois mil quilômetros de ferrovias obrigando o 
Corpo Real de Engenheiros a reconstruir aproximadamente 225 pontes 
destruídas. 

 

C24 
O Gen Roberts (Inglês) enviou tropas de volta ao Estado Livre de Orange e 
organizou colunas móveis, com base em infantaria. Não surtiu o efeito 
desejado. 

 

C25 
O Cmt inglês, Lorde Kitxhener apelou para a ajuda dos Burghers para 
convencer os Boers da inutilidade em prosseguir na guerra. Fez a população 
civil evacuar para acampamentos britânicos. 

 

C26 
Para pressionar e atingir suas bases de suprimento, o Comando inglês confinou 
a população e familiares dos Boers.  

C27 
Os campos de concentração inglêses não estavam preparados para a 
magnitude do isolamento. As condições tornaram-se precárias, muitos dos 
internados morreram. Essa política de contra-insurreição não foi eficaz. 

 

C28 A solução elencada pelo Exército Britânico incluiu a combinação de três 
aspectos: casamatas, expedições de colunas móveis e incursões noturnas.  

C29 
 

As casamatas objetivavam dar proteção às ferrovias. Foram construídas cerca 
de 9 mil casamatas numa extensão de 8 mil quilômetros. Foi uma medida 
defensiva. 

 

C30 
As incursões noturnas obtiveram êxito. Eram efetuadas por comandantes 
britânicos empregando perícia e intrepidez comparadas às dos Boers. Atingiam 
acampamentos guerrilheiros ao alvorecer. 

 

C31 
Em fevereiro de 1902, Kitchener pediu aos líderes Boers um cessar-fogo. 
Realizada em Vereeniging, a 15 de maio a reunião levou os Boers a 
reconhecerem a derrota e a aceitar o domínio britânico. 

 

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C33 

No que diz respeito a processos particulares tanto os Boers com emprego de 
“comandos” a cavalo (pequenas frações) quanto os ingleses na utilização de 
campos de concentração e o isolamento da população dos combatentes, 
modificaram o entendimento da guerra, tornando-a mais aleatória e 
imprevisível. 

 

 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Ideias 

C34 
Os ingleses entenderam que para combater a tática de guerrilhas, os métodos e 
a organização puramente formais da Guerra clássica não eram mais 
adequados. 

 

C35 
Uma Nação que se vê empenhada em uma atuação contra-insurreicional deve, 
ao elaborar sua estratégia, adotar, cautelosamente, uma perspectiva de longo 
prazo, controlar a opinião pública e ter uma liderança resoluta. 

 

C36 A utilização de tecnologia favoreceu os ingleses. O poderio britânico acabou por 
limitar as ações Boers e obter sucesso no final do conflito.  

C37 
A campanha transformou, no final, o Exército Inglês numa força de elite, bem 
instruída, disciplinada e equipada. Mais do que qualquer exército 
contemporâneo, possuía o senso de potência de fogo e de organização do 
terreno. Tudo adquirido na rude experiência da guerra sulafricana. 

 

C38  Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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  3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

(A) COERÊNCIA 
A1 

 A2 
A3 

(B) CLAREZA 
B1 

 B2 
B3 

(C) OBJETIVIDADE 
C1 

 C2 
C3 

(D) COESÃO 

D1 

 
D2 
D3 
D4 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1 

 
E2 
E3 
E4 

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

     RESULTADO DA QUESTÃO 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Caracterizar os diferentes projetos colonizadores do Imperialismo Europeu em África, do final do século XIX até 
o início da II Guerra Mundial, aplicados pelos países signatários da Conferência de Berlim (1884-1885), concluindo 
sobre a ocorrência da crise do colonialismo e o processo de independência das colônias no pós-guerra (1945). 

  1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

Introdução 
(10% a 20%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo  

M3 
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação 

correta para o desenvolvimento  

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
M6 Ligação com o desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

Compreensão do 
nível de 

desempenho 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  
 

 
M8 

Atendimento da imposição da 
servidão (citação e 

caracterização das ideias ou 
somente caracterização). 

Em todas as ideias. 

 
 Em mais da metade das ideias. 
 Em menos da metade das ideias. 
 Em nenhuma das ideias. 

Desenvolvimento 
Identificação 

do objeto 
correto 

M9 Identificação da coerência das 
ideias com o objeto. 

Em todas as ideias. 

 
 Em mais da metade das ideias. 
 Em menos da metade das ideias. 
 Em nenhuma das ideias. 
 

M10 Caracterização das ideias com 
ligação de causa e efeito.   

Em todas as ideias. 

 
 Em mais da metade das ideias. 
 Em menos da metade das ideias. 
 Em nenhuma das ideias. 



5 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  
M13 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

M14 

Conclusão baseada 
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução ou no 
desenvolvimento. 

 

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

Na conclusão, menos da metade das ideias tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 Ideias sem suporte. 
M15 Elaboração do parágrafo conclusivo. 

  2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 A divisão étnica e cultural na África (cerca de 800 etnias e 1000 dialetos).  

C2 A presença portuguesa na África desde o século XV foi caracterizada pela 
existência de Feitorias e Entrepostos.  

C3 
O período da história da África conhecido como “Corrida Colonial” identificou a 
ocupação progressiva do território africano, por Estados europeus, o Império 
Colonial Africano. 

 

C4 Portugueses, holandeses, ingleses e franceses estabeleceram Feitorias na 
costa africana até cerca de 1885 para o mercado de escravos.  

C5 
Participantes da Conferência de Berlim, em 1884/85: Alemanha, França, Grã-Bretanha, 
Bélgica, Portugal, Itália, Espanha, Áustria-Hungria, Países Baixos, Dinamarca, Rússia, 
Suécia e Noruega, além dos EUA e do Império Turco-Otomano. 

 

C6 A II GM, a Guerra Fria e suas influências na descolonização da África.  

C7 A decadência econômica da Europa no pós-guerra e o Nacionalismo Africano 
surgido no pós-II GM.  

C8 

A seguir, serão caracterizados os diferentes projetos colonizadores do 
Imperialismo Europeu em África, do final do século XIX até o início da II 
Guerra Mundial, aplicados pelos países signatários da Conferência de 
Berlim (1884 – 1885), concluindo sobre a ocorrência da crise do 
colonialismo e o processo de independência das colônias no pós-1945. 

 

C9 Outras ideias julgadas pertinentes.  
  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Algumas 
Ideias 

 
 
 
 
 
 

C10 O regime racista da África do Sul, a política do “Apartheid” e a criação dos Bantustões.  

C11 Exploradores ingleses, como Cecil Rhodes, a partir de 1860, deram início à 
exploração inglesa na África.  

C12 Em 1876, o rei da Bélgica Leopoldo II fundou a Associação Internacional Africana (AIA). 
O objetivo era garantir para si um império ultramarino no continente africano.  

C13 
As incursões inglesas pela África renderam seus primeiros frutos, a partir de 
1885, com a descoberta de cobre na Rodésia e de ouro na República Boer do 
Transvaal (África do Sul). 

 

C14 
O principal objetivo da Conferência de Berlim foi regulamentar as novas 
ocupações do território africano. Houve o Tratado Anglo-Alemão de 1885 que 
definiu determinadas regiões da África como “zona de intervenção” da 
Inglaterra e da Alemanha. 

 

C15 
Tratado Anglo-Alemão de 1886 definiu Zanzibar como esfera de influência inglesa. Pelo 
de 1887 a Inglaterra devolveu à Alemanha a ilha de Heligolândia (controla a saída para o 
Mar do Norte pelo canal de Kiel) e recebeu em troca os territórios do Quênia, de Uganda 
e Zanzibar. Passou a ilha de Madagascar para a área de influência francesa. 

 

C16 
Em 1889, no Sudão, após o incidente de Fachoda, entre ingleses e franceses, 
foram demarcadas zonas de influência de cada país a partir do divisor de águas 
da Bacia do Alto Nilo e o Lago Chade, encerrando a disputa pela África 
Equatorial Francesa. 
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Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Algumas 
Ideias 

 

C17 A região da Etiópia, da Somália e da Eritreia ficou sob o protetorado da Itália em 1887.  

C18 A política de “assimilação” dos nativos das colônias não surtiu o efeito desejado 
em face da escravidão e do tráfico de escravos.  

C19 
As especificidades de cada processo colonizador foram definindo o tipo de 
submissão das populações africanas, mesmo tendo a Inglaterra abolido tal 
prática desde 1838. 

 

C20 
A exploração predatória das colônias africanas, o aproveitamento dos recursos 
naturais e a construção de vias de comunicação, portos e ferrovias, 
particularmente nos territórios dominados pela Inglaterra geraram o baixo 
desenvolvimento das colônias. 

 

C21 
Em 1884, Bismarck determinou a assinatura de tratados de cessão de 
soberania nas áreas do Togo, Camarões, e Sudeste africano, o que revelou o 
interesse alemão sobre o território africano. 

 

C22 
A França que já governava a Argélia recebeu o protetorado da Tunísia pela 
Convenção de La Marsa, por influência de Bismarck, após a Guerra Russo-
Turca. 

 

C23 
Com o estabelecimento do Protetorado Francês da Tunísia (1881), o Egito foi 
ocupado em 1882 e o Marrocos em 1912. Faltou apenas a Libéria (EUA) e a 
República Bôer, na África do Sul. 

 

 
C24 

Após a extinção oficial do tráfico de escravos, os ingleses fundaram Freetown, 
em Serra Leoa, para alocar os escravos libertos. A França fundou Libreville, no 
Gabão, com a mesma finalidade. 

 

C25 Contra pretensões francesas, Portugal e Inglaterra assinaram tratado sobre 
fronteiras entre Moçambique e as terras Bôers ocupadas pelos britânicos.  

C26 Independência da Argélia pelo Armistício de Evian em 1962 e o término do 
Império Colonial português na África (1970-1975).  

C27 Declínio do poder e perda do centralismo europeu no pós-IIGM. Guerra de 
Libertação nas colônias africanas, tais como Argélia, Angola e Moçambique,  

C28 

O grande motivo, expresso no final da Conferência de Berlim, em que se 
decidiu estabelecer a livre navegação e o livre comércio nas bacias do Congo e 
do Niger, foi objetivo estratégico da Inglaterra de dominar do Cabo ao Cairo. 
Objetivo esse que foi obstaculizado por outros países europeus, Na África 
Central e pelos Bôers na África Austral. 

 

C29 
A política de “assimilação” portuguesa era transformar as populações nativas 
em cidadãos do Império português, e, o “governo indireto” com o uso de lideres, 
costumes e instituições locais na administração, para garantir a subordinação 
ao Império Britânico. 

 

C30 A independência da Líbia ocorreu em 1951, que, apesar de ser colônia italiana, 
estava ocupada pelos britânicos desde a II GM.  

C31 A independência do Sudão em 1956 tornou o país livre do domínio britânico, e a retirado 
dos ingleses da Costa do Ouro, que se tornou a Nação de Gana em 1957.  

C32 

Em 1956, foi fundado o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo 
Verde (PAIGC) que se comprometeu em obter a independência das duas 
colônias portuguesas. A Guerra Colonial ou Guerra de Ultramar (1961-1974) foi 
o esforço português para manter suas províncias africanas, especialmente 
Angola e Moçambique. 

 

C33 

O fim do Protetorado Francês no Marrocos em 1956, foi fruto de revolta 
popular. A França desgastada decidiu por conceder a independência de 
diversas nações africanas no ano de 1960, reduzindo em muito seu Império na 
África: Camarões, Togo, Senegal, Madagascar, Benin, Niger, Burkina Faso, 
Costa do Marfim, Chade, Gabão, Congo, Mali e Mauritânia. 

 

C34 O plano inglês de dominar uma vasta porção da África, conhecida como “Do 
Cabo ao Cairo” tinha como objetivo proteger seu Império na Índia.  
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C35 
A escolha do caráter fenotípico cor da pele serviu para destacar as diferenças 
culturais e uma aparente carência de evolução. Nessa consideração os povos 
de pele clara justificaram o processo de aculturação desses povos da África e 
legitimaram, assim, o processo de colonização. 

 

C36 
No período entre guerras (I e II GM), atribuiu-se à Conferência de Berlim a 
adoção da proposta alemã de “Zona de influência”, que dava à potência 
baseada na Costa o direito de estender seu poder para o interior sem que isso 
implicasse numa ocupação efetiva. 

 

C37 
Com a posse de Harold Macmillan, primeiro ministro inglês, entre 1957 e 1963, 
a Grã-Bretanha acelerou a política de retirada e independência das colônias 
africanas, temendo envolver-se numa guerra colonial como a que a França 
estava travando na Argélia. 

 

C38 
Seguindo a tradição de transição pacífica, os britânicos garantiram a 
independência da maioria de suas colônias africanas entre 1960 e 1968: 
Nigéria, Serra leoa, Somália, Tanganica, Uganda, Zanzibar, Malawi, Zâmbia, 
Gâmbia, Botswana, Lesotho, Maurícia e Suazilândia. 

 

C39 
Apesar da política de transição pacífica, A Revolta dos Mau-Mau, iniciada em 
1952 no Quênia, rapidamente evoluiu para um conflito colonial, com vitória 
britânica em 1960, mas logo foi concedida autonomia política e a 
independência em 1962. 

 

C40 
Em Angola surgiram três grupos que lutavam pela independência: o Movimento 
Pela Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola 
(FNLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), 
todos rivais entre si e com apoio de diversos países. 

 

C41 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Ideias 

C42 
A descolonização na África, no pós-II GM, As Guerras de Independência, A 
nova orientação ideológica e o conflito étnico e religioso e a artificialidade das 
fronteiras. 

 

C43 
A independência política e a subjugação econômica das ex-colônias, a 
aproximação dos novos países com a ex-URSS e a República Popular da 
China, além d recorrência de Guerras Civis pela aglutinação de etnias rivais na 
África devido à imutabilidade das fronteiras. Pan-africanismo generalizado. 

 

C44 Os movimentos nacionalistas nas colônias africanas e a contestação ao 
domínio europeu.  

C45 
A política portuguesa buscou negar a ideia do Império Colonial, considerando 
as colônias como províncias do Ultramar, parte de uma Nação Pluricontinental e 
multirracial, isolando Portugal na comunidade internacional, simpática à 
descolonização. 

 

C46 
A sangrenta Guerra de Independência da Argélia, iniciada em 1954 pela Frente 
de Libertação nacional (FNL), consumiu muito dos recursos franceses e se 
estendeu até o território metropolitano francês, com atentados ocorrendo em 
diversas cidades francesas. 

 

C47 
As ex-colônias britânicas e o legado da presença inglesa na África, com 
diversas Nações participando da comunidade britânica. A presença francesa na 
África com a política denominada “Françáfrica”, visando defender os interesses 
da França no continente. 

 

C48 O regime do Apartheid na África do Sul e a influência da revolução islâmica no 
Norte da África.  

C49  Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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  3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

(A) COERÊNCIA 
    

A1 
 A2 

A3 

(B) CLAREZA 
B1 

 B2 
B3 

(C) OBJETIVIDADE 
C1 

 C2 
C3 

(D) COESÃO 

D1 

 
D2 
D3 
D4 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1 

 
E2 
E3 
E4 

EXPRESSÃO ESCRITA  – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

RESULTADO DA QUESTÃO 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
 O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, 
de maneira a orientar o estudo do aluno no PEP. 
 A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem, 
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno 
para que realize uma prova equilibrada. 
 Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador. 
 No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de 
acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/ECEME. 
 A EXPRESSÃO ESCRITA, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme o modelo 
constante no item 3 acima . Para melhor preparação, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua prova para 
um professor de Português. 
 A divisão do item “Desenvolvimento” em partes ou itens coerentes, no ND análise deve ser 
encarada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido 
formulado. 
 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO 
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OBSERVAÇÃO: 
Considerando a possibilidade de não haver por parte dos candidatos um Organizador Prévio sobre o 

assunto, foi elaborado um resumo sobre o mesmo. 

 

RESUMO HISTÓRICO * 
 

No início do século XVII, a região do CABO (África do Sul) já era um ponto estratégico de res-

tauração e reabastecimento para um número cada vez maior de holandeses e ingleses, que nave-

gavam pelo Sul do Oceano Índico rumo ao Extremo Oriente em busca de riqueza. 

Como resultado dessa situação, surgiram na Inglaterra e na Holanda defensores da instala-

ção de bases (ou feitorias) permanentes. Quando da implantação do domínio holandês na região, as 

primeiras resistências armadas contra os colonizadores tiveram início, por parte dos habitantes lo-

cais, os Khoikhoi (hotentotes) e os Khoisan (Bosquímanos). A península do CABO, já muito frequen-

tada por navegadores de várias origens, foi a escolhida. Sob o comando de Jan Van Riebeeck, em 

1652, foi criada uma feitoria nas terras de pastagem dos rebanhos da etnia Khoikhoi. 

Alguns funcionários da Companhia Holandesa das Índias Orientais receberam, em 1657, o 

“Estatuto dos Burgueses Livres”, tornando-se comerciantes, e outros receberam terras para se dedi-

car à produção de cereais. Ocorreram então guerras dos Khoikhoi contra os holandeses e a trans-

formação dos agricultores em CAMPONESES PASTORES (OS BOERS). Estes terminaram adotan-

do a forma de criação transumante, característica dos autóctones, e expandindo as áreas ocupadas 

para apascentar seus rebanhos crescentes, bem como buscar a livre comercialização de seus pro-

dutos com navios de outras procedências. A feitoria progressivamente transformava-se em uma ex-

pansiva colônia de povoamento. 

Os colonos holandeses e a Companhia mantiveram duas guerras contra os pastores 

Khoikhoi. A primeira, deflagrada em 1659/60, terminou com a vitória colonial, pois as Forças Boers 

possuíam a vantagem das armas de fogo e da rápida locomoção com cavalos. Os Khoikhoi desen-

cadearam “ações de guerrilha” e de destruição das estruturas das fazendas, obrigando os colonos a 

buscar refúgio na cidade do CABO. No início de 1660, o chefe Damian foi ferido e os Khoikhoi pro-

puseram a paz. Dessa forma, o governador do CABO, Van Riebeeck, declarou as áreas ocupadas 

como direito de conquista e estabeleceu os limites da colônia no rio Breede. Os criadores Boers, 

progressivamente, avançaram para o Leste e começaram a ultrapassar os limites. Aos derrotados 

cabia submeter-se como pastores dependentes ou migrar. A segunda guerra durou de 1673 a 1677. 

A vitória holandesa levou à multiplicação da área da colônia e à submissão dos autóctones do CA-

BO. 

O governador da feitoria de 1679 a 1699, Van der Stel, iniciou uma política de povoamento 

distribuindo terras para colonos alemães, huguenotes franceses e soldados holandeses, que criaram 

a cidade de Stellenbosch, berço da indústria vinícula sul-africana. Durante esse período, a escassez 
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de mulheres brancas possibilitou, através de casamentos (raríssimos), de concubinagens ou de sim-

ples relações sexuais eventuais inter-raciais, o surgimento de uma população mestiça de europeus 

com mulheres africanas e asiáticas. Ao lado dessa população, surgiu também uma legislação restri-

tiva das relações e que foi o germe da futura política do Apatheid. 

O crescimento populacional, as reivindicações antimercantilistas dos colonos e dos Boers e a 

expansão territorial pelas migrações autônomas foram a base para a proibição da imigração branca 

em 1717. Durante o século XVII, com a chegada dos huguenotes (calvinistas franceses) refugiados 

das perseguições religiosas, a população colonial cresceu e se tornou mais complexa. Os novos co-

lonos que pertenciam a mesma fé dos fazendeiros holandeses fundiram-se com estes. A expansão 

territorial dos Boers foi fruto também, do crescimento demográfico e a direção escolhida foi a Leste, 

ingressando no Zuurveld, a partir de 1775, nas margens do Great Fisher River. 

Uma série de conflitos contra os autóctones, iniciada em 1778, durou até 1856 e ficou conhe-

cida como “Guerras Cafres”. Tais conflitos envolveram os britânicos juntamente com os Boers. Os 

Boers voltaram a utilizar comandos constituídos por cavaleiros dotados de armas de fogo, possuin-

do, por isso, superioridade militar. 

A Revolução Francesa e o início do conflito com a Grã-Bretanha na Holanda levou à falência 

da Companhia Holandesa das Índias orientais em 1799. Com a criação de cidades-repúblicas livres 

em Swellendam e em Graaff Reinet. Contudo, a invasão do CABO pelos ingleses em 1795, as levou 

à destruição. 

Dentre os povos da África, existe uma excepcionalidade e originalidade, que são os brancos 

sul-africanos. Os Boers, movendo-se para o interior com suas carroças e seus rebanhos, foram dei-

xando de ser europeus e passaram a se considerar “africanos”, isto é, a considerar a África a sua 

terra. Essa vida lhes deu uma grande tenacidade, uma resistência silenciosa e um respeito muito 

forte por si mesmos, ao mesmo tempo em que seu isolamento criou uma desconfiança ao estrangei-

ro e desprezo ao inferior. No CABO lutaram contra o domínio da Companhia e a “barbárie negra”. 

Tornaram-se Afrikaners e criaram a língua afrikaans. 

Os ingleses ocuparam formalmente a região do Sul da África em1806, e, conforme prerrogati-

vas estabelecidas em 1814, nos termos da negociação de Viena, decidiu-se pela defesa dos interes-

ses britânicos, que incluía tanto o governo dos Boers quanto o controle das fronteiras. 

Desenvolveu-se uma burguesia próspera no CABO, e, os Boers, que viviam de uma agrope-

cuária atrasada, eram prejudicados pelo novo sistema e necessitavam mais terras e mão-de-obra 

compulsória para fazer frente ao livre-cambismo, pois sua produção não era competitiva. 

Em 1828, os ingleses promulgaram uma lei de igualdade racial, e, em 1833, proibiram a es-

cravidão. Foi decretado, também, que os custos com a defesa da fronteira do povoamento branco 

deviam recair sobre os próprios colonos. Como reação, grande parte dos Boers iniciou o “Grande 

Trek (1834-1844)”, uma migração em carroças rumo ao planalto de Nordeste, muito semelhante a 
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dos pioneiros do Oeste americano. Aproximadamente 14.000 homens e mulheres Boers carregaram 

seus carros de boi com seus pertences, juntamente com o gado e seus serviçais negros e emigra-

ram da colônia do CABO. 

Após alguns problemas iniciais, os Boers aperfeiçoaram seus mecanismos de defesa – carros 

fortificados, o Laager, para a defesa, e o Swift ou “assalto de comandos montados”, para o ataque – 

com o propósito de derrotar os Zulus e forçar os demais grupos étnicos a retirarem-se para o Norte 

de Limpopo. O problema maior residia no fato de que as autoridades britânicas da Colônia do CABO 

não consideravam que os Trekkers, ao deslocarem-se para fora da Colônia, tivessem deixado de ser 

súditos dos ingleses. 

Contudo, os Boers desejavam fugir da autoridade do governo inglês, buscando conquistar ter-

ras e derrotar os chefes bantos, escravizando a população negra. Também travaram combates com 

os Zulus e outros grupos, estabelecendo-se no Natal e nos montes Drakensberg (montanhas do 

Dragão), em 1839. 

Nascia, assim, o nacionalismo Afrikaner. Em 1842, eles criaram o Estado Livre de Orange, e, 

em 1852, a República do Transvaal (depois República Sul-Africana), no planalto do Nordeste da 

atual África do Sul. Esses Estados eram baseados numa legislação racista. A estratégia britânica 

exigia que essa soberania Boers fosse aniquilada e, assim, proclamou Natal colônia britânica em 

1843. Então, essas populações Boers deslocaram-se, novamente, em direção aos Drakensberg. A 

criação das Repúblicas Boers acabou por constituir enclaves de colonos brancos na África negra, 

como resultado de dois séculos de evolução econômica e social, impulsionados pela convicção reli-

giosa e pela experiência militar. Os brancos estavam decididos a recusar aos “não europeus” qual-

quer lugar na sociedade a não ser o de uma classe trabalhadora subordinada e subserviente, colo-

cando um enorme problema aos interesses predominantemente britânicos. Os ingleses sempre no 

seu encalço conquistaram Orange em 1854. 

Ocorreu, então, a descoberta de jazidas de diamantes, em 1867 (mesmo ano da construção 

do Canal de Suez), e de ouro em 1885, em território dominado pelos Boers. Os ingleses tentaram 

isolá-los, estabelecendo os Protetorados da Basutolândia (atual Lesoto), em 1868, Bechuanalândia 

(atual Botsuana), em 1885, e da Suazilândia, em 1894, através dos quais mantinham a autoridade 

dos soberanos negros e impediam a anexação dessas regiões e o domínio de suas populações pe-

los Boers. 

Em 1877, os britânicos anexaram o Transvaal, mas os colonos se revoltaram em 1880-1881, 

e os expulsaram. Entre 1883 e 1902, o lendário Paul Kruger foi presidente do Transvaal e a invasão 

comandada pelo aventureiro inglês Cecil Rhodes, em 1895-1896, para derrubá-lo fracassou. Kruger, 

que na juventude havia participado do “Grande Trek”, criou todas as condições para o fortalecimento 

do nacionalismo Afrikaner. Em 1882, foram estabelecidas, ao lado do Transvaal, as pequenas Re-

públicas Boers de Goshen, Niew Republiek e Stellaland, que os ingleses ocuparam em seguida. A 
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mineração atraiu uma impressionante vaga de imigrantes, que criaram a cidade de Joanesburgo. 

Insatisfeitos, os ingleses desencadearam a Guerra Anglo-Boer (1899-1902), na qual os colonos fo-

ram derrotados com grande dificuldade, obrigando as tropas imperiais a empregar métodos cruéis, 

como campos de concentração. O nacionalismo Boer, posteriormente, seria vitorioso politicamente, 

dando origem à África do Sul. 
*Resumo Histórico retirado do Texto: O Sul da África: das origens à “descolonização branca” (até 1910). De Luiz Dario 
Teixeira Ribeiro e Paulo Fagundes Visentini. 

 


