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PEP – 2018 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O (Valor 6,0)

Analisar  as  relações históricas  do  Brasil  com os  principais  países  da  África  Subsaariana,  nos  governos
brasileiros de 1964 a 1985 e de 1986 a 2010,  d e s t a c a n d o  o s  a s p e c t o s  q u e  c o n t r i b u í r a m  p a r a  a
i n s e r ç ã o  b r a s i l e i r a  n o  c e n á r i o  r e g i o n a l .

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(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

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

(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.

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o

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.

M12
Elaboração das ideias

do destaque

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

C  o      n  c  l      u      s  ã      o
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M14

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.

M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M16

 
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.

M17 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

In      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
As relações históricas do Brasil  com a África Subsaariana estão inseridas no
contexto da política externa, que é uma das dimensões da vida do Estado.

C2
A partir  do  século  XX,  o  Brasil  estabeleceu  relações  com  países  da  África
Subsaariana, elegendo parcerias importantes como: África do Sul, Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe e Nigéria.

C3
A partir  do  século  XX,  o  Brasil  estabeleceu  relações  com  países  da  África
Subsaariana, elegendo parcerias importantes como: África do Sul, Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe e Nigéria. 

C4

Durante os governos de 1964 a 1985, pode-se perceber que um pragmatismo
dominou os interesses brasileiros nessa região e, nos governos de 1986 a 2010
constatou-se  uma  acomodação  inicial  e  um  aprofundamento  nas  dinâmicas
dessas relações históricas.

C5
Serão analisadas as relações históricas do Brasil com os principais países dessa
região africana, durante os governos considerados, destacando-se os aspectos
que contribuíram para a inserção brasileira nesse cenário regional.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas
Ide ias

a. Governos de 1964 a 1985.

C7
1) África do Sul – A condenação do Regime do Apartheid por parte do Governo
Geisel  (1974-1979)  contribuiu  para  a  receptividade  do  Brasil  junto  aos
países africanos, facilitando a inserção brasileira no cenário regional.

C8

2)  Angola – O  reconhecimento  imediato  pela  diplomacia  brasileira  da
emancipação  de  Angola,  mesmo sendo  um nascente  país  marxista,  refletiu
positivamente  para  o  reconhecimento  do  Brasil  como  um  país
anticolonialista pelas nações da África Subsaariana.

C9

3) Cabo  Verde –  O  reconhecimento  de  sua  independência  em  1975  e  a
assinatura do Acordo  de Cooperação Técnica,  em 1977,  por  parte  do Brasil
beneficiaram sobremaneira a diplomacia brasileira com esse país, facilitando a
inserção do Brasil no cenário africano.

C10

4)  Guiné-Bissau –  O  Brasil  reconheceu  a  independência  da  República  da
Guiné-Bissau em 1974, tendo sido o primeiro país fora do então bloco socialista
a fazê-lo, o que contribuiu para um melhor trânsito da diplomacia brasileira
no cenário regional.

C11
5) Moçambique – O Brasil reconheceu a emancipação desse país em 1975, no
mesmo dia de sua proclamação, o que facultou à diplomacia brasileira uma
inserção considerável no Continente Africano.

C12

6)  Nigéria –  O  Brasil  teve  com  esse  país  um  relacionamento  tradicional  e
diversificado, sendo intenso desde 1960, com sua embaixada aberta em Brasília
em 1966,  aprofundando essa relação com a Crise do Petróleo em 1973, o
que  facilitou  o  aumento  das  parcerias  estratégicas  do  Brasil  na  África
Subsaariana.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14

O reconhecimento  imediato  por  parte  do  Brasil  das  ex-colônias  portuguesas,  mesmo
sendo nações marxistas, a condenação do Regime do Apartheid e a diversificação de
parceiros  estratégicos  por  conta  da  primeira  crise  do  petróleo  (1973)  facultaram  à
diplomacia brasileira a inserção no Continente Africano e no cenário regional.

b. Governos de 1986 a 2010.

C15

1) África do Sul – Ao lado de Angola, a África do Sul é um dos países da África
Subsaariana com que o Brasil mantém parceria estratégica, mediante uma pauta
extensa,  abrangendo temas diversificados e  constituindo  uma ponte  em
blocos como o BRICS, projetando o Brasil no cenário regional.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas
Ide ias

C16

2) Angola – O aprofundamento das relações com Angola entre 1986 e 2010 fez
desse país um dos maiores parceiros comerciais do Brasil na África, consumado
na  “Declaração  de  Parceria  Estratégica”  em  2010,  contribuindo  para  uma
maior inserção do Brasil nessa área.

C17

3) Cabo Verde –  Desde de 1986 até 2010, esse país tem se tornado um dos
maiores  parceiros  de  cooperação,  em  projetos  desenvolvidos  principalmente
com  recursos  da  Agência  Brasileira  de  Cooperação  (ABC),  aumentando  o
trânsito da diplomacia brasileira em várias arenas de relacionamento do
ambiente regional.

C18

4)  Guiné-Bissau –  O aprofundamento das relações do Brasil  com esse país,
entre 1986 e 2010, tornou a Guiné-Bissau um importante parceiro brasileiro na
África em projetos de cooperação na área da educação, facilitando o trânsito
da diplomacia brasileira no contexto Sul Atlântico.

C19

5) Moçambique – A intensificação das relações do Brasil com esse país entre
1986 e 2010 teve como eixo de relacionamento a cooperação técnica, havendo
parcerias em áreas como saúde, agricultura, educação e formação profissional,
com forte  presença de empresas brasileiras,  projetando o Brasil  na África
Oriental no contexto Subsaariano.

C20

6)  Namíbia – Com  esse  país,  foram  estabelecidas  relações  após  sua
independência em 1990, sendo assinado acordos ao longo das décadas de 1990
e 2000, como o Acordo de Cooperação Naval (1994), o Acordo de Cooperação
Técnica (1995) e o novo Acordo de Cooperação Técnica (2001),  colaborando
para uma inserção maior do Brasil  no contexto Sul Atlântico e africano
ocidental.

C21

7) Nigéria – Têm-se aprofundadas relações com esse país, sendo estabelecido
um  Mecanismo  de  Diálogo  Estratégico,  figurando  a  Nigéria  entre  os  dez
parceiros comerciais do Brasil no mundo, o que contribuiu para o trânsito da
diplomacia brasileira nesse espaço.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23

Nos  governos  de  1986  a  2010,  o  Brasil  aproximou-se,  acomodou-se  e
aprofundou suas relações históricas com a África Subsaariana,  diversificando
parcerias,  consolidando  a  diplomacia  com  os  membros  da  comunidade  dos
Países  Africanos  de  Língua  Oficial  Portuguesa  (PALOP),  Nigéria,  Namíbia  e
África do Sul, tendo uma atuação dinâmica na África Subsaariana, no contexto
Sul Atlântico e em parte do seu Entorno Estratégico.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o
  (20% a 30%)

Algumas
Ideias

C24 As relações históricas do Brasil com a África Subsaariana foram se tornando um
objetivo insubstituível da Política Externa Brasileira (PEB).

C25

Nos governos de 1964 a 1985, seguindo uma linha pragmática, a PEB deixou de apoiar a
política metropolitana portuguesa,  reconhecendo de imediato a  emancipação de suas
colônias, mesmo as de perfil marxista, condenando o Regime do Apartheid, tornando a
imagem do Brasil como um país anticolonialista.

C26 Nos governos de 1986 a 2010, embora houvesse um momento de arrefecimento
nessas  relações,  estas  foram  aprofundadas  na  sequência,  diversificando  as
parcerias estratégicas na África Subsaariana.

C27

A condução  dessas  relações  históricas  com  os  principais  países  da  África
Subsaariana, mediante iniciativas arrojadas, desenharam um perfil para o Brasil
como um país anticolonialista, percebido por essas nações como um parceiro
estratégico.

C28 Portanto,  essas  relações  históricas  se  configuraram  como  ponto  de  apoio
estratégico da inserção brasileira no cenário regional.

C29  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         Q  UE  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Justificar as ações estratégicas da República Popular da China (RPC), a partir do governo de Deng Xiaoping, em
relação aos principais focos de tensão na Ásia Oriental, destacando, dentre aquelas ações, as que possam comprometer a
posição da China como protagonista no cenário regional.

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(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

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8
Atendimento da imposição da

servidão (citação e justificativa das
ideias ou somente justificativa). 

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

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
Justificativa 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.

M11
Atendimento da imposição do

destaque

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)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

Introdução
(10% a 20%)

Algumas
Ideias

C1
Ações  estratégicas  são  a  decorrência  de  um  planejamento  estratégico
realizado  por  organizações,  instituições  e  Estados  para  atingir  seus
objetivos políticos, no caso em tela, a China.

C2

A China, Estado de cultura milenar, cujas considerações sobre o tempo tem
sido  uma  condicionante  basilar  de  sua  política,  aliada  à  sua  posição
geoestratégica no Extremo Oriente, apresentando esse país uma trajetória
de desenvolvimento ainda em construção,  notadamente após o início do
governo de Deng Xiaoping em 1978.

C3

Focos de tensão na Ásia Oriental,  abrangendo China,  Rússia,  Mongólia,
Japão, Península Coreana, Taiwan, Vietnã e regiões oceânicas adjacentes,
têm brotado  nessa  região,  demandando da República  Popular  da  China
(RPC)  ações  estratégicas  para  contorná-los  ou  vencê-los,  que,  se  não
transpostos, poderão comprometer a posição desse país como protagonista
nesse espaço.

C4

Serão justificadas essas ações estratégicas da China em relação aos focos
de tensão nessa região do mundo a partir de 1978, destacando-se aquelas
que  possam comprometer  posição  desse  país  como protagonista  nesse
cenário.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Ideias

Ações Estratégicas da RPC em relação aos focos de tensão na Ásia Oriental.

C6

Ações relativas a Taiwan – A tenaz postura da China na reincorporação de
Taiwan, que é um objetivo permanente colimado pelos chineses, legitima
essas ações, que, senão alcançadas, poderão comprometer a posição da
RPC como ator importante nesse cenário.

C7

Ações relativas ao Japão – Negar a proeminência do Japão nessa região
poderá levar a crises de ordem militar a respeito da soberania de territórios
insulares, desencadeando o incremento de investimentos no setor bélico na
área, foco de tensão esse, que, se não resolvido de maneira favorável à
China, pode comprometer sua posição de ator importante na região.

C8

Ações no Mar do Sul da China (MSC) -  As posturas mais incisivas da
China a respeito das disputas no MSC por posicionamentos estratégicos
poderão levar  a crises com atores dessa região e globais  a  respeito da
defesa de territórios internacionais em rotas mercantis estratégicas, o que
pode colocar em risco o protagonismo chinês na proteção de seus
interesses nessa área.
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Ideias

C9

Ações em relação à Península Coreana –– O posicionamento da China
em relação às Coreias, de apoio à Coreia do Norte, encontra amparo no
relacionamento  histórico  com  a  Península  Coreana,  embora  tenha  se
constatado  por  parte  da  RPC  uma  postura  de  potência  pacífica.  Um
recrudescimento  por  parte  do  governo  norte-coreano  poderá  exigir  dos
chineses ações mais contundentes para a solução deste foco de tensão,
que,  se  não  solucionado  de  maneira  satisfatória  comprometerá  o
protagonismo chinês nessa região.

C10

Ações em relação ao Tibet – A incorporação do Tibet à China, sem a qual
fracionaria  o  território  chinês,  vem  sofrendo  questionamentos  quanto  à
sustentabilidade histórica, mesmo com a política de sinização da população
do Tibet com a maciça transferência populacional,  que,  se não efetivada
essa  ação  de  incorporação,  prejudica  o  projeto  chinês  para  a  região,
contribuindo para arranhar o perfil da RPC como personagem principal
nesse cenário.

C11

Ações  em  relação  aos  blocos  políticos  e  econômicos  – A grande
influência  da  China,  em  relação  a  esses  blocos  é  justificada  para  a
manutenção  da  RPC como  ator  principal  nesse  contexto,  que,  se  não
tornadas efetivas poderão comprometer o protagonismo chinês.

C12

Ações em relação à obtenção de recursos naturais –  A busca chinesa
para  a  obtenção  de  recursos  naturais  se  fundamenta  na  desproporção
existente entre o crescimento acelerado chinês e a disponibilidade desses
recursos em seu território, que, se não obtidos, comprometem o ritmo de
desenvolvimento  da  China  e  sua  posição  de  agente  de  relevo  no
Extremo Oriente.

C13 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/CAEM. 
A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme o Guia de Autoavaliação,

encontrado na Página do CP/CAEM, no menu “Baremas-FAC”. 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


