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PEP – 2017 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Estudar as relações do Brasil com os países da África Subsaariana, nas expressões política e econômica, 
de 1970 até 2010, destacando a Cooperação Sul-Atlântica desenvolvida no final do século XX e início do XXI. 

 

 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. 

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os 
itens em que dividiu o texto. 

 Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar as 
ideias essenciais. 

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 
Estudo 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 do resumo, 

reforçando as conclusões 
parciais. 

Com as ideias essenciais. 

 Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 
Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 

incorreta. 
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.  

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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 2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas ideias 

C1 O Brasil vem estabelecendo relações diplomáticas mais intensas com os países 
da África Subsaariana a partir da década de 1970 do século XX.  

C2 
O continente africano, notadamente alguns países da África Subsaariana, foi 
palco da construção de laços de relacionamentos econômicos, políticos, sociais e 
militares com o Brasil desde o século XVI, tendo o Atlântico Sul como espaço de 
interação. 

 

C3 
A partir de 1970 o relacionamento com esses países ganhou impulsos 
diferenciados, pela ação da diplomacia brasileira dos governos militares, 
acomodando-se nas décadas de 80 e 90 do século XX e desenvolvendo novas 
dinâmicas no início do século XXI. 

 

C4 

Nesse espaço intercontinental, mediado pelo Atlântico Sul como zona de 
cooperação, vem se destacando como parceiros relevantes com o Brasil, além 
dos países lusófonos, com destaque para Angola, a República da África do Sul, a 
Nigéria, a Namíbia, dentre outros, que vem contribuindo para uma melhor 
cooperação Sul Atlântica, notadamente no que tange ao estabelecimento da 
Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). 

 

C5 
A seguir, serão estudadas as relações do Brasil com os países da África 
Subsaariana, nas expressões política e econômica, a partir de 1970 até 2010, 
destacando a cooperação Sul – Atlântica desenvolvida no final do século XX e 
início do XXI. 

 

 C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 
                                   
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Algumas ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Expressão política.  

C7 
1) Angola – O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana, 
em 11 de novembro de 1975, tendo relações históricas e culturais desde o século 
XVI, estabelecendo-se embaixadas em Luanda e Brasília, e um Consulado no 
Rio de Janeiro, favorecendo um intercâmbio crescente no espaço Sul Atlântico. 

 

C8 
2) Moçambique – As relações entre o Brasil e Moçambique foram inauguradas 
com o reconhecimento de sua independência, em 15 de novembro de 1975, 
consolidando laços históricos e culturais baseados no idioma comum. 

 

C9 
 3) Cabo Verde – Da mesma forma que Angola e Moçambique, Cabo Verde teve 
o reconhecimento de sua independência de imediato pelo Brasil, favorecendo 
entendimentos que tem contribuído para uma melhor cooperação Sul Atlântica. 

 

C10 

4) Guiné Bissau – O Brasil reconheceu a independência da República da Guiné-
Bissau em 1974, tendo sido o primeiro país fora do bloco socialista a fazê-lo, 
sendo aberta uma embaixada naquele país no mesmo ano. É um dos parceiros 
importantes do Brasil na África Subsaariana com cooperação nas áreas de 
educação e formação profissional fomentada por intermédio de visitas 
presidenciais, facilitando o entendimento no espaço Sul Atlântico. 

 

C11 

5) São Tomé e Príncipe – De forma semelhante às demais ex-colônias 
portuguesas na África, São Tomé teve sua independência reconhecida no 
contexto do pragmatismo ecumênico e responsável do governo Geisel, facilitado 
pelo intercâmbio cultural com o Brasil, contribuindo para o incremento das 
relações no âmbito do Atlântico Sul. 

 

C12 
9) República Sul Africana – Juntamente com Angola, a África do Sul é um dos 
países com o qual o Brasil mantém “Parceria Estratégica”, firmada em julho de 
2010. Na década de 1970, o Brasil repudiou a política do “Apartheid”, o que vem 
concorrendo para uma cooperação com esse país no contexto Sul Atlântico. 

 

C13 

10) Namíbia – A Namíbia ficou independente em 1990, sendo estabelecidas 
relações com o Brasil. Esta relação ocorreu no momento de arrefecimento da 
política externa brasileira em relação à África, estabelecendo o Brasil um 
importante parceiro na margem oposta do Atlântico Sul, o que vem facilitando a 
cooperação Sul Atlântica. 

 

C14 
11) Nigéria – Embora tenha um relacionamento tradicional com o Brasil desde 
1960, a partir de 1970 essas relações foram aprofundadas tendo em vista aos 
laços históricos e culturais com o Brasil e a política externa brasileira ter feito 
uma aproximação importante, facilitando a cooperação no contexto Sul Atlântico. 
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Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Algumas ideias 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial  

C16 
A partir de 1970 a política externa brasileira aproximou-se dos países da África 
Subsaariana em especial, no reconhecimento das ex-colônias europeias e no repúdio à 
política do “Apartheid”, facilitando sobremaneira a cooperação Sul Atlântica. 

 

 b. Expressão econômica.  

C17 

1) Angola – Desde o final do século XX, empresas brasileiras têm atuado em 
Angola nas áreas de petróleo, mineração, agricultura e na construção civil, 
abrigando esse país um número importante de trabalhadores brasileiros, 
contribuindo para incrementar, na área econômica, um maior intercâmbio com o 
Brasil no contexto da bacia econômica do Atlântico Sul. 

 

C18 
2) Moçambique – Empresas brasileiras, a partir do governo LULA, iniciaram ou 
intensificaram projetos, tanto nas áreas de mineração, construção civil, 
agronegócio, saúde, educação e formação profissional, se constituindo em 
importante relação bilateral. 

 

C19 
3) Cabo Verde _ A partir de 1977, com a assinatura do Acordo de Cooperação 
Técnica, foram desenvolvidos projetos nas áreas de saúde, educação e 
agropecuária com instituições brasileiras, contribuindo para fomentar um maior 
intercâmbio no mundo Sul Atlântico. 

 

C20 

4) Guiné Bissau – Esse país vem se beneficiando do Programa de Estudantes – 
Convênio de Graduação (PEC – G) e de Estudantes – Convênio de Pós – 
Graduação (PEC – PG), fruto de um relacionamento diplomático mais estreito em 
função da afinidade linguística, incrementando aspectos econômicos que vem 
facilitando a cooperação Sul Atlântica. 

 

C21 

5) São Tomé e Príncipe – A cooperação técnica desenvolvida, notadamente no 
início do século XXI teve como eixo central de relacionamentos iniciados nas 
áreas de saúde, educação, informatização, agricultura, alfabetização de adultos, 
defesa e infraestrutura, facilitando investimentos na área econômica, 
aumentando as possibilidades de cooperação no espaço Sul Atlântico. 

 

C22 
9) República Sul Africana – Desde o final do século XX o intercâmbio comercial 
do Brasil com esse país vai de produtos primários a industrializados, sendo um 
comércio diversificado. Juntamente com o Brasil, a África do Sul compõe blocos 
de interesse de grande importância para uma melhor cooperação Sul Atlântica. 

 

C23 
10) Namíbia – A cooperação naval tem se apresentado como um dos eixos das 
relações do Brasil com a Namíbia, envolvendo treinamento de pessoal, 
incrementando a economia do país, fazendo da Namíbia um parceiro de relevo 
na cooperação Sul Atlântica. 

 

C24 
11) Nigéria – No que se refere à expressão econômica das relações bilaterais 
entre o Brasil e a Nigéria, esta sempre figurou entre os dez principais parceiros 
comerciais, sendo um ator importante na cooperação Sul Atlântica. 

 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C26 
No que se refere à expressão econômica as relações do Brasil com os países da África 
Subsaariana tem se concentrado desde 1970 até 2010 nas áreas do petróleo, mineração, 
agricultura, educação, formação profissional e infraestrutura o que vem ao encontro de 
uma nova dinâmica das relações econômicas, notadamente no contexto Sul Atlântico. 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Algumas ideias 

C27 As relações do Brasil com os países da África Subsaariana tem elevado a um 
bom nível de desenvolvimento a cooperação Sul Atlântica.  

C28 
No que diz respeito à expressão política dessas relações o posicionamento do 
Brasil em relação ao “Apartheid” e ao pronto reconhecimento das independências 
desses países tem facilitado a cooperação Sul Atlântica. 

 

C29 A aproximação política desencadeou uma dinâmica econômica de dupla via no 
que se refere às relações do Brasil com os países da África Subsaariana  

C30 A cooperação Sul Atlântica tem sido desenvolvida a partir do final do século XX e início do 
XXI no bojo do bom relacionamento do Brasil com os países da África Subsaariana.  

C31  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 GRAMMATICAL 

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, cronologicamente, as etapas do processo da Expansão Marítima Portuguesa, nos séculos XV e XVI. 
  
  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 e desenvolvimento.  

 
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. 
MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  



5 
  
  2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 O processo da Expansão Marítima Portuguesa esteve inserido em um 
movimento maior de expansão europeia.  

C2 Esse processo teve sustentação em um conjunto de forças e motivos 
econômicos, políticos e culturais que vigoraram na Europa a partir do século XV.  

C3 
A partir de 1385, com a Revolução de Aviz, foi possível uma aliança entre o rei e 
a burguesia mercantil, fortalecendo o Estado, contribuindo para o processo de 
centralização do poder em Portugal. 

 

C4 
Uma evolução da tecnologia, potencializada pela Escola de Sagres, e aliada à 
posição geográfica de Portugal, contribuiu para o pioneirismo português nos 
empreendimentos marítimos. 

 

C5 
A expansão portuguesa foi abalizada por tratados, referendados pelo Papa, 
cabendo aos portugueses as ilhas atlânticas, a possibilidade do empreendimento 
do Périplo Africano, a ocupação da costa do Brasil e o comércio do Oriente. 

 

C6 Serão caracterizadas a seguir as etapas de forma cronológica desse movimento 
expansionista marítimo português nos anos séculos XV e XVI.  

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Algumas 
Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etapas da Expansão Marítima Portuguesa.  

C8 
a) Tomada de Ceuta – Ceuta se constituía em importante entreposto comercial 
localizado no norte da África e com poder de controlar o acesso ao mar 
Mediterrâneo, sua conquista marcou o início da expansão marítima portuguesa 
em 1415. 

 

C9 
b) Chegada à ilha da Madeira (1418) – A chegada à ilha da Madeira de uma 
expedição portuguesa em 1418 foi verificada a possibilidade de exploração 
agrícola, sendo iniciado o cultivo da cana-de-açúcar. 

 

C10 c) Chegada aos Açores (1427) – Reconhecimento do arquipélago dos Açores 
com a introdução do sistema de Capitanias.  

C11 d) Dobragem do cabo Bojador (1434) – Gil Eanes, navegador português, ultrapassou o 
promontório do cabo Bojador, dissipando o mito de sua intransponibilidade.  

C12 e) Chegada ao Rio do Ouro (1436) – Com a descoberta do Rio do Ouro fez-se 
os primeiros cativos africanos, obtendo-se também ouro em pó.  

C13 f) Dobragem do cabo Branco (1441) – Com a chegada dos portugueses neste 
ponto do litoral africano, fez-se a obtenção de ouro, marfim e escravos.  

C14 
g) Chegada a Arguim (1443) – Com a chegada dos portugueses aos baixios de 
Arguim foi construída uma feitoria para o comércio de produtos africanos; 
escravos, ouro, malagueta e marfim. 

 

C15 
h) Chegada a Cabo Verde (1460) – As datas entre o reconhecimento e a ocupação 
dessas ilhas são controversas, iniciando-se o povoamento e estabelecendo-se um ponto 
estratégico para a navegação portuguesa no Atlântico. 

 

C16 i) Chegada a Serra Leoa (1460) – Descoberta pelo navegador Pedro de Sintra foi um 
importante ponto da costa da África antes da inflexão para leste do litoral africano.  

C17 j) Descoberta de São Tomé e Príncipe (1470) – Com a descoberta de São 
Tomé e Príncipe pela primeira vez os portugueses cruzaram a linha do Equador.  

C18 
k) Chegada a São Jorge da Mina (1482) – Com a chegada neste ponto do 
litoral africano foi estabelecido um forte e uma feitoria, vindo a se constituir mais 
tarde em importante entreposto do comércio lusitano no Atlântico Sul. 

 

C19 
l) Reconhecimento da costa Sudoeste africana (1482-1486) – Diogo Cão 
reconheceu a costa sudoeste africana, tendo descoberto a foz do rio Zaire e 
estabelecido relações com o reino do Congo, utilizando pela primeira vez a 
demarcação de pontos descobertos por meio de marcos de pedra. 

 

C20 
m) Dobragem do Cabo das Tormentas (1488) – Bartolomeu Dias, utilizando 
ainda a caravela, dobra o Cabo das Tormentas, batizando-o de Boa Esperança, 
provando a comunicabilidade entre os oceanos Atlântico e Índico. 

 

C21 
n) Descoberta do caminho marítimo para as Índias (1498) – O navegador 
português Vasco da Gama, realizando uma viagem entre 1497 e 1499, efetiva a 
chegada à Calicute na Índia, consolidando o domínio das rotas Sul Atlânticas 
pelos portugueses, iniciando a “Carreira das Índias”. 
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C22 
o) Chegada ao Brasil (1500) - Com uma frota destinada às Índias, Portugal 
estabeleceu a posse do Brasil, margem oposta à África no Atlântico Sul, 
caracterizando o domínio dessa porção do oceano, ponto importante para o 
comércio com o Oriente. 

 

C23 
p) Chegada à costa Oriental africana – Já no início do século XVI os 
portugueses estabeleceram pontos de apoio e proteção à “Carreira das Índias” 
na costa leste africana em Moçambique, Mombaça, Melinde e Socotra. 

 

C24 q) Conquista de Goa (1510) – Afonso de Albuquerque, militar português, 
conquistou Goa, na Índia, entreposto ao Norte de Calicute.  

C25 
r) Conquista da Málaca (1511) – Em 1511, Portugal conquistou Málaca, 
importante entreposto de comércio entre o Ocidente e o Oriente, onde se fazia 
comércio com a China, Japão, Egito, Arábia e índia, tendo sido desta forma, um 
centro de distribuição para o oceano Índico. 

 

C26 
s) Chegada ao Sul da China (1513) – Na sequência da conquista de Málaca 
que os portugueses atingiram o sul da China em 1513, estabelecendo bons 
negócios, notadamente em Macau e Cantão. 

 

C27 
t) Chegada ao Timor (1515) – Os portugueses chegaram à costa do Timor por 
volta de 1515, onde fizeram grandes lucros por intermédio da exploração da 
madeira de sândalo. 

 

C28 
u) Chegada ao Japão (1543) – Os portugueses chegaram ao Japão em meados 
do século XVI, estabelecendo relações comerciais, em troca de seda chinesa por 
prata do lugar, tendo os nipônicos conhecido por intermédio dos lusitanos, as 
armas de fogo e a religião católica. 

 

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 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)  
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


