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PEP – 2019 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

(UMA SOLUÇÃO) 
 

GEOGRAFIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 
 Analisar as possibilidades e limitações das Hidrovias Paraná-Paraguai e Tietê-Paraná, destacando seus 
reflexos para as relações comerciais do Brasil com os países do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), concluindo 
sobre as implicações do transporte em águas interiores para o comércio externo do Brasil. 
 
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.  

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 

Conclusão 
(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 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 

O Brasil possui o quarto maior potencial hidroviário do mundo, com 50 mil quilômetros de 
rios navegáveis. Algumas pesquisas apontam que a melhor utilização da riqueza 
hidrográfica do país poderia tornar os custos de transporte do país até 50% inferiores aos 
atuais. O sistema hidroviário impulsiona a utilização da multimodalidade, estimulando a 
diversificação da própria matriz de transporte. 

 

C2 
A hidrovia do Paraguai corta metade da América do Sul, desde Cáceres (MT), no Brasil, 
até Nueva Palmira, no Uruguai. O trecho brasileiro vai até a confluência com o Rio Apa e 
tem 1.272 quilômetros de extensão, e é região de fronteira com a Bolívia por 58 
quilômetros e com o Paraguai por 322 quilômetros. 

 

C3 
A hidrovia Tietê-Paraná é um sistema de navegação formado a partir de um conjunto de 
eclusas em cascata, unindo lagos de usinas hidroelétricas situadas nos rios Tietê e 
Paraná. 

 

C4 
O transporte de carga se destaca nas potencialidades das hidrovias brasileiras, porém 
turismo e mobilidade também compõem a lista de possibilidades do setor. Construção de 
terminais intermodais, eclusas, obras de regularização e de sinalização dos rios fazem 
parte das intervenções que otimizam o transporte e a navegação por hidrovias. 

 

C5 
A seguir, serão analisadas as possibilidades e limitações das Hidrovias Paraná-Paraguai 
e Tietê-Paraná, destacando seus reflexos para as relações comerciais do Brasil com os 
países do MERCOSUL, concluindo sobre as implicações do transporte em águas 
interiores para o comércio externo do Brasil. 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas 
Idei as  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Hidrovia Paraná-Paraguai. 

 
C7 

1) Possibilidades 
A hidrovia Paraná-Paraguai configura-se como uma das principais vias fluviais da América 
do Sul. Inicia-se no município brasileiro de Cáceres (MT) e se estende até a cidade 
portuária de Nueva Palmira, no Uruguai. Percorre cinco países – Argentina, Bolívia, Brasil, 
Paraguai e Uruguai –, com uma extensão navegável de 4.122km.  

C8 

A Argentina é o país de maior fluxo com o mercado externo, movimentando em sua área 
de influência cerca de 83,6 milhões de toneladas. O Uruguai e o Paraguai apresentam 
movimentações semelhantes de 12,1 milhões de toneladas e 14,1 milhões de toneladas, 
respectivamente. Na área de influência da hidrovia em território brasileiro, registrou-se a 
movimentação de mais de 50,8 milhões de toneladas e na Bolívia 5,8 milhões de 
toneladas, com destaque a colocação do país em segundo lugar na movimentação de 
cargas pela hidrovia Paraná-Paraguai. 

 

C9 

O perfil tributário dos países signatários representa fator importante no entendimento das 
vantagens competitivas na hidrovia Paraná-Paraguai, particularmente daqueles que se 
destacam: Paraguai e Uruguai. A isenção fiscal para as empresas exportadoras e uma 
alíquota reduzida do imposto de renda posiciona o Paraguai como um polo de grande 
atratividade para a instalação de empresas de navegação em seu território. Destaca-se 
o grande fluxo comercial dos cinco países com a Ásia e a Europa, reforçando o potencial 
destas rotas na otimização da utilização da hidrovia Paraguai-Paraná. 

 

 
C10 

Incentivo a maior participação de institutos de pesquisa e de universidades para as 
questões técnicas, como por exemplo, a avaliação das condições de navegabilidade, o 
desenvolvimento de estudos e planejamento de obras de engenharia ao longo da hidrovia, 
projeções econômicas e logísticas para fluxos de produtos no mercado interno e mercado 
externo. Com isso, será possível a criação de alianças estratégicas entre os setores 
governamentais, privados e acadêmicos, proporcionando o desenvolvimento de todos os 
setores da sociedade. 

 

 
 

C11 

    2) Limitações 
O baixo aproveitamento da hidrovia Paraná-Paraguai pelo Brasil está relacionado, em 
grande parte, a infraestrutura portuária existente no país, apresentando um baixo número 
de portos na hidrovia e sem a capacidade para atender ainda a todos os tipos de categoria 
de carga. Destaca-se que as potencialidades identificadas para os produtos da categoria 
carga geral, como algodão e carnes, dependem de investimentos e portos e terminais 
aptos a movimentar esse tipo de carga. 

 

C12 

Outro fator importante que prejudica o transporte fluvial de cargas é a dificuldade em 
implementar a navegação ininterrupta na hidrovia (24 horas), observada apenas em 
determinados trechos da hidrovia no Paraguai e na Argentina. Além disso, o problema da 
restrição de profundidade no canal de navegação e a falta de sinalização adequada 
também dificultam a utilização da hidrovia em períodos ininterruptos. 

 

C13 

A extensa burocracia na gestão da documentação física nos processos de importação e 
exportação aumenta o custo da operação e emperra as trocas comerciais. A simplificação 
remete à necessidade de elaboração de um Regime Aduaneiro Comum na hidrovia 
Paraná-Paraguai, que teria como objetivo evitar excessos de controles aduaneiros para as 
cargas em trânsito, por meio da racionalização e da homogeneização das normas 
vigentes. 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas 
Idei as  

C14 

Destaca-se a necessidade de harmonização das regras de proteção ao meio ambiente e 
de prevenção de acidentes ambientais na hidrovia Paraná-Paraguai, posto que atualmente 
cada país signatário possui legislação interna especifica e não alinhada a dos demais 
signatários, o que dificulta a resolução de conflitos e a melhora do uso da Hidrovia de 
maneira sustentável. 

 

 Conclusão Parcial 

C15 

Conclui-se, parcialmente, que a área de influência da hidrovia Paraguai-Paraná constitui-
se em um eixo estruturante do comércio regional do MERCOSUL e permite a colocação 
dos produtos brasileiros nos principais portos de comércio exterior. A diminuição do custo 
Brasil, impulsionando o comércio regional, com reflexos no aumento de competitividade. 
Há necessidade de maiores investimentos a fim de dinamizar a logística de transporte na 
hidrovia. 

 

 b. Hidrovia Tietê-Paraná. 

 
C16 

1) Possibilidades 
Ao longo dos seus 1.900 km de vias navegáveis em território brasileiro, a hidrovia Paraná-
Tietê é composta por dez barragens, sendo duas delas sem eclusas (Barragens de Itaipu 
e da Ilha Solteira). Além desses rios, outros importantes afluentes fazem com que a 
extensão potencial para navegação na bacia alcance 4.800 km, abrangendo os estados de 
São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.  

C17 

A hidrovia Tietê-Paraná apresenta condições de navegabilidade com segurança ao 
tráfego, operação ininterrupta do transporte de cargas, sinalização e balizamento e níveis 
mínimos dos reservatórios. A hidrovia Tietê-Paraná exerce influência em uma área de 1,5 
milhão de Km², com 75 milhões de habitantes, que responde por 73% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro. 

 

C18 

A trafegabilidade até Foz do Iguaçu é garantida por um conjunto de dez eclusas que 
vencem, em média, desníveis de vinte cinco metros, tendo sido construídas 
simultaneamente com as barragens, o que permite, ao mesmo tempo, possibilitar a 
navegação, gerar energia, irrigação de culturas agrícolas, o turismo fluvial, esportes 
náuticos e o lazer, colocando na prática o conceito de aproveitamento múltiplo das águas. 

 

 
C19 

São 25 terminais privados, sete estaleiros e diversas barragens que permitem a passagem 
de R$ 8 bilhões em mercadorias. A retomada do uso da hidrovia significa a redução no 
custo final dos produtos entre o escoamento no campo e a indústria de transformação. Os 
dados apontam crescimento de 38,09% em toneladas transportadas e representam 
reabertura de postos de trabalho em toda a escala do segmento, dos motoristas de 
carretas aos vigilantes do Porto de Pederneiras. 

 

C20 

São 25 terminais privados, sete estaleiros e diversas barragens que permitem a passagem 
de R$ 8 bilhões em mercadorias. A retomada do uso da hidrovia significa a redução no 
custo final dos produtos entre o escoamento no campo e a indústria de transformação. Os 
dados apontam crescimento de 38,09% em toneladas transportadas e representam 
reabertura de postos de trabalho em toda a escala do segmento, dos motoristas de 
carretas aos vigilantes do Porto de Pederneiras. 

 

C21 

2) Limitações 
Necessita de investimentos para ampliação e proteção de pontes, ampliação e retificação 
do canal de navegação, melhoria nas eclusas, construções e readaptação de terminais. 
Ressalta-se que o trecho mais raso da hidrovia apresenta 3,1 metros de profundidade, 
enquanto as barcaças necessitam de, pelo menos, três metros para trafegar totalmente 
carregadas e sem restrições. Se houver qualquer redução, por menor que seja, 
fatalmente, o volume transportado na hidrovia será reduzido, sobrecarregando os outros 
modais. 

 
 

C22 

A inexistência de eclusas na Barragem de Itaipu e de Guaíra impedem que a hidrovia 
Tietê-Paraná seja utilizada em um contexto mais amplo do comércio exterior brasileiro, 
notadamente com os países integrantes do MERCOSUL. Destaca-se que a navegação 
interior de percurso internacional se deu exclusivamente entre o Terminal Santa Helena 
(PR) e terminais paraguaios (Puerto Itaipu Porã e outros), em travessia no lago de Itaipu, 
movimentando pouco mais de 250 mil toneladas. 

 

C23 

Em que pese à relevância do transporte realizado por meio da hidrovia Tietê-Paraná, 
observa-se que os produtos são de baixo valor agregado, o que evidencia um potencial a 
ser explorado no transporte de cargas de maior valor agregado. O transporte internacional 
entre Brasil e Paraguai se caracteriza por um desequilíbrio entre importações e 
exportações, sendo que o Brasil importou 3,22 vezes mais do que exportou para o 
Paraguai. 

 

C24 

A deficiência de infraestrutura logística, relacionada à adequação de terminais e 
navegabilidade em maior extensão, limita o potencial de competição da hidrovia Tietê-
Paraná. Destaca-se o complexo de Pederneiras, um dos principais pontos de 
convergência, através do Porto Intermodal, uma conexão que alcança o mercado exterior 
pelos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), tem sua capacidade diminuída pela 
questão da falta de investimento em infraestrutura logística. 
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 Conclusão Parcial  

 C25 

Conclui-se, parcialmente que o Sistema Intermodal de Transporte Tietê-Paraná, apesar 
de consistir no principal modelo brasileiro, necessita de investimentos públicos e 
privados para solucionar gargalos, ampliar o volume de cargas transportadas, expandir 
as vias navegáveis, inclusive para os passeios e viagens turísticas, bem como para 
elevar a credibilidade enquanto alternativa de transporte de baixo custo. A construção de 
eclusas nas regiões de Guaíra e Foz do Iguaçu permitirá uma maior integração com a 
hidrovia Paraná-Paraguai e a consequente dinamização do comércio exterior do Brasil.  

 

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
Ideias 

C26 

A vasta rede hidrográfica brasileira confere um grande potencial ao desenvolvimento da 
navegação interior no país. São mais de 41 mil quilômetros de vias navegáveis que 
poderiam ser utilizados como meio de escoamento da produção e deslocamento de 
passageiros. A sua utilização resultaria em vantagens ambientais, econômicas e sociais – 
comparativamente aos demais modos de transporte – contribuindo para a redução de 
custos logísticos e para o fortalecimento da economia brasileira.  

 

C27 

A reduzida participação dos fluxos de importação do mercado externo nas 
movimentações das hidrovias, de apenas 8% do volume total comercializado, reflete o 
baixo aproveitamento da via para este tipo de transação. Dentre os signatários, Argentina 
e Paraguai apresentaram os maiores volumes de importação. O incremento das 
importações através das hidrovias apresenta-se como um importante potencial de 
expansão do uso da via, atrelado à diversificação do perfil da pauta comercial e industrial da região.  

 

 
C28 

Com investimentos na construção de hidrovias e incentivos à cabotagem, o país 
adicionaria muito valor à sua estrutura logística, contribuindo para a maior eficiência do 
transporte de cargas, bem como para a redução do “Custo Brasil”. Um planejamento 
intermodal, ligando as hidrovias às ferrovias e rodovias, pode trazer uma revolução na 
economia nacional, com uma produção mais competitiva, possibilitando maiores 
exportações, gerando emprego, receita e a retomada do crescimento do PIB.  

 

 
C29 

Analisando as transações comerciais (mercados externo e interno), foram 184 milhões de 
toneladas movimentadas pela hidrovia Paraguai-Paraná. A Argentina apresentou maior 
movimentação, com 92 milhões de toneladas. O Brasil destacou-se em segundo lugar, 
com mais de 56 milhões de toneladas. 

 

C30 

Movimentação de cargas na hidrovia Tietê-Paraná se caracteriza pela navegação interior 
estadual, com aproximadamente 2,6 milhões de toneladas, pela navegação interestadual, 
predominando com 2,94 milhões de toneladas e pela navegação interior de percurso 
internacional, com pouco mais de 250 mil toneladas. Os números refletem o caráter 
predominantemente nacional da movimentação de cargas pela hidrovia. 

 

C31 

Contudo, apesar de agregar todas essas características, o modo fluvial é, atualmente, o 
de menor relevância no sistema de transportes do Brasil. Diante disso, é necessário que 
sejam estabelecidas diretrizes para ampliar a demanda pela navegação interior no Brasil 
– adotando preceitos de garantia de uso múltiplo das águas, o planejamento integrado 
dos recursos hídricos e a consolidação de uma estrutura organizacional adequada – 
aumentando a sua participação na matriz de transportes brasileira e tornando-a mais 
competitiva. 

 

C32 

Apesar de sua grande relevância como agente indutor de crescimento e de 
desenvolvimento econômico, o modal apresenta investimentos ainda incipientes. Os 
recursos destinados às obras de infraestrutura hidroviária não foram suficientes para 
garantir uma maior oferta de serviços à navegação interior nem uma maior qualidade das 
infraestruturas já instaladas. Nesse sentido, o planejamento e a melhor gestão dos 
recursos são essenciais para que o modal ganhe mais eficiência e aumente sua 
participação na matriz de transporte de cargas nacional.  

 

C33 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 
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(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) 

 
 Apresentar as contribuições do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) no desenvolvimento dos seus membros 
(Estados Partes e Estados Associados), destacando o seu peso no comércio mundial. 
 
 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. 

M11 Elaboração das ideias em 
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 

O MERCOSUL surgiu com o Tratado de Assunção, cujo objetivo era integrar os países-
membros - na época Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - por meio da livre circulação de 
bens e serviços, do estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum, da adoção de uma 
política comercial comum, além da coordenação de políticas macroeconômicas e da 
harmonização de legislações nas áreas pertinentes. 

 

C2 
Os seguintes países são Estados Partes Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai são os 
fundadores do MERCOSUL. A Venezuela foi incorporada oficialmente em 12 de agosto de 
2012 como novo sócio. A Bolívia, que era um Estado Associado desde 1996 é hoje um 
Estado Parte em processo de adesão. 

 

C3 
Os Estados Associados podem participar, como convidados, das reuniões dos órgãos do  
MERCOSUL para discutir termas de interesse comum. São eles: Chile, Colômbia, Equador, 
Peru, Guiana e Suriname. Logo, todos os países da América do Sul fazem parte do , seja 
na condição de Estados Parte, seja na condição de Estados Associados. 
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C4 

O MERCOSUL demonstra uma vitalidade nas trocas comerciais intra-bloco, apresentando 
um incremento, a partir de 1991, de US$ 4,5 bilhões para US$ 59,4 bilhões, em 2013. O 
bloco destaca-se ainda no comércio internacional como uma potência em exportação de 
commodities, figurando nas primeiras posições na comercialização de diversos produtos 
agrícolas, sendo ainda, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), detentor da maior reserva certificada de petróleo do mundo, o que demonstra o 
potencial de negócios do MERCOSUL no comércio internacional. 

 

C5 
A seguir, serão apresentadas as contribuições do MERCOSUL no desenvolvimento dos 
seus países-membros (Estados Partes e Estados Associados), destacando o seu peso no 
comércio mundial. 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Algumas 
Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a. Contribuições do MERCOSUL no desenvolvimento dos Estados Partes.  

C7 

1) Argentina. 
a) Fundação do Bloco Econômico e relação econômica com os demais membros. 
Membro fundador do MERCOSUL, a Argentina se destaca como a segunda economia do 
bloco, porém a crise econômica que o país vem atravessando, sustentada por alguns 
governos de cunho populista, demonstra a assimetria entre os integrantes do bloco, o que 
vem dificultando a implementação de política de integração regional e de fortalecimento do 
MERCOSUL no plano do comércio internacional. 

 

C8 

b) Principal destino das trocas comerciais e influência na economia nacional. 
O Brasil é o principal sócio comercial da Argentina, tendo suas trocas comerciais 
realizadas segundo as regras tarifárias em vigor no âmbito do MERCOSUL: cerca de 
20% das exportações argentinas destinam-se ao mercado brasileiro, ao passo que 26% 
das compras externas do país são feitas pelo país vizinho, com destaque na 
complementariedade existente na indústria automobilística dos dois países. Estima-se 
que tal interdependência seja responsável por quadruplicar o tamanho da indústria 
automotiva na Argentina.  

 

C9 

c) Destaque nas relações comerciais no âmbito do MERCOSUL e outros blocos 
econômicos.  
Cabe destacar que um eventual acordo entre MERCOSUL e União Europeia (UE) não 
poderá desconsiderar a fragilidade da economia argentina e seus impactos sobre os 
demais integrantes do MERCOSUL. Assim, é bem provável que o acordo não seja 
concluído enquanto perdurar a incerteza sobre o futuro do país vizinho. 

 

 
C10 

2) Brasil. 
a) Fundação do Bloco Econômico e relação econômica com os demais membros. 
Como membro fundador do MERCOSUL, o Brasil elencou como objetivo a ampliação 
das relações comerciais entre os seus componentes. Dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) indicam que em 2014, o Brasil exportou 
US$ 20,4 bilhões para os países que formam o bloco. Os produtos industrializados, em 
especial os manufaturados, respondem por US$ 17,1 bilhões deste valor.  

 

C11 

b) Processo de integração e aproveitamento de vantagem comparativa para o 
comércio de bens de alta tecnologia. 
Ao analisar o atual estado das assimetrias existentes entre os países do bloco, os 
economistas mostraram que o Brasil foi o grande ganhador do processo de integração 
em seu principal aspecto: a liberalização tarifária. Sem barreiras para vender seus 
produtos dentro do MERCOSUL, os setores produtores de bens de alta tecnologia e 
maior valor agregado (notadamente máquinas, equipamentos e peças e conjuntos 
automotivos) brasileiros ganharam um espaço de exportação dentro do bloco que não teriam fora 
dele.  

 

C12 

c) Destaque nas relações comerciais no âmbito do MERCOSUL, o contraponto com 
a ALCA e a aproximação com a UE. 
Cabe destacar que, aliado à característica integradora, o Brasil, a partir do 
MERCOSUL, demarca definitivamente a América do Sul como sua área de influência 
político-econômica. Reforça, ainda, a posição a favor do multilateralismo para fazer 
frente a posição norte-americana e à tentativa de implementação da Área de Livre 
Comércio das Américas (ALCA), bem como a aproximação com a União Europeia (UE), 
a fim de buscar mercado não só para commodities, como também, para produtos 
manufaturados com maior valor agregado. 

 

C13 

3) Paraguai. 
a) Fundação do Bloco Econômico e relação econômica com os demais membros. 
O Paraguai foi o palco da assinatura do Tratado de Assunção que em 1991 deu origem 
ao MERCOSUL, tendo como signatários a Argentina, o Brasil eu Uruguai. Em 2012 a 
cúpula do MERCOSUL decidiu suspender o Paraguai das questões politicas no âmbito 
do bloco, porém a sua agenda de mercado intra-bloco não foi afetada significativamente, 
o que demonstrou que a instabilidade política do bloco não influenciou, de forma 
decisiva, as relações de mercado já estabelecidas entre os parceiros. Neste ano, o PIB 
do Paraguai teve um crescimento recorde da ordem de 13%, tendo as exportações 
paraguaias um aumento de 38%. 
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C14 

b) Evolução do comércio exterior paraguaio no âmbito do MERCOSUL e a 
influência brasileira no desenvolvimento econômico do Paraguai. 
Entre 2002 e 2013, o fluxo de comércio bilateral elevou-se de US$ 942 milhões para 
US$ 4 bilhões, o que corresponde a um aumento de cerca de mais de 300%. No mesmo 
período, as exportações brasileiras para o Paraguai cresceram de US$ 559 milhões em 
2002 para US$ 2,9 bilhões em 2012. Os fluxos de investimento entre Brasil e Paraguai 
têm-se ampliado nas últimas décadas, e há crescente interesse de empresas brasileiras 
em produzir no Paraguai. O Brasil já é o segundo país com maior estoque de 
Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) no Paraguai, tendo alcançado US$ 809 
milhões em 2012.  

 

C15 

c) O comércio exterior paraguaio como integrante do MERCOSUL em comparação 
com acordos bilaterais.  
O comércio exterior paraguaio, considerando as trocas entre os países integrantes do 
MERCOSUL, desde 2007 somam quase 10 bilhões de dólares. Na comparação das 
exportações nos últimos cinco anos até 2011 para o restante da América do Sul (sem os 
integrantes do MERCOSUL), esse valor é de apenas 3,6 bilhões, quase três vezes 
menor.  
E esse perfil se repete quando analisadas as exportações paraguaias à União Europeia, 
grupo com o qual o MERCOSUL tenta fortalecer laços. Em 2011, foram apenas 515 
milhões de dólares e desde 2007 o valor fica em torno de 1,8 bilhão de dólares. Número 
bem inferior às exportações paraguaias do último ano ao MERCOSUL.  

 

C16 

4) Uruguai. 
a) Fundação do Bloco Econômico e relação econômica com os demais membros. 
A partir da Assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, o Uruguai, em parceria com 
Argentina, Brasil e Paraguai, tornou-se um membro pleno do MERCOSUL. Durante 
alguns anos, os fluxos de comércio no interior do bloco aumentaram significativamente. 
Em 1999, ocorreu um revés e o bloco perdeu parte da sua importância comercial para o 
país. O processo de integração entre Brasil e Uruguai contribui para o desenvolvimento 
socioeconômico em ambos os países e fortalece suas posições nos fóruns multilaterais. 
Sobressai a cooperação entre Brasil e Uruguai no âmbito do MERCOSUL, mecanismo 
de grande relevância para a promoção da melhoria de vida da população de seus Estados Partes.  

 

 
C17 

b) Evolução do comércio exterior uruguaio no âmbito do MERCOSUL e a 
influência brasileira no desenvolvimento econômico do Paraguai. 
No tocante ao comércio bilateral entre Brasil e Uruguai, em 1995 o Uruguai comprou do 
Brasil US$ 662 milhões, já em 2011 as compras chegaram a US$1,9 bilhão, um 
crescimento de mais de 201%. Quanto às exportações, o Uruguai vendeu para o Brasil 
US$ 700 milhões em 1995, já em 2011, as vendas passaram de US$ 1,6 bilhão, um 
aumento no fluxo do comércio de 135%. Em 1995, as exportações para Argentina eram de 
cerca de US$267 milhões, passando para US$587 milhões em 2011, com um crescimento 
de 119%. Quanto ao período de 2002 a 2011, as exportações paraguaias, para o Uruguai, 
passaram de US$165 milhões para US$1,06 bilhão, um aumento de aproximadamente 543%.  

 

C18 

c) O comércio exterior uruguaio como integrante do MERCOSUL em comparação 
com acordos bilaterais. 
Se existe uma marca nas relações internacionais do Uruguai dos últimos anos, foi seu 
indisfarçável desejo de se aproximar comercialmente da China. O ímpeto foi posto em 
evidência com a presidência pro tempore, ou temporária, do Uruguai no MERCOSUL, 
bloco que divide com Brasil, Argentina e Paraguai. A relação teve um bom momento na 
recente reunião MERCOSUL-China em Montevidéu, estimulada pelo Uruguai depois de 
mais de dez anos sem encontros entre o bloco regional e o país asiático. O encontro 
não obteve o êxito desejado, uma vez que Brasil e Argentina não foram favoráveis aos 
termos do pretendido acordo, sendo apoiado apenas pelo Paraguai. Os acordos 
bilaterais fora do MERCOSUL não são autorizados para os membros do Bloco. 

 

 
C19 

5) Venezuela. 
a) A entrada no Bloco e a desordem democrática em vigor na Venezuela. 
Após uma decisão controversa aprovada por Brasil, Argentina e Uruguai, durante a 
reunião de cúpula do MERCOSUL, a Venezuela passou a ser membro pleno em 2012 e 
o Paraguai foi suspenso, em razão do processo de impeachment sofrido pelo seu 
presidente. Após desrespeitar preceitos de ordem técnica, política e econômica, a 
Venezuela foi suspensa em dezembro de 2016. A notificação da suspensão declara que 
a decisão vale até que o país reúna as condições para restabelecer o exercício de seus 
direitos no bloco econômico.  

 

C20 

b) Evolução do comércio exterior venezuelano no âmbito do MERCOSUL e a 
influência brasileira no desenvolvimento econômico da Venezuela. 
No período de 1995 a 2011, as exportações brasileiras para a Venezuela aumentaram 
em média 15,15% ao ano, enquanto as importações, 2,73% ao ano. A balança comercial 
do Brasil com a Venezuela apresentou uma melhoria expressiva ao longo do período 
1995-2003, passando de um déficit de US$ 433 milhões para um superávit de US$ 333 
milhões. Entretanto, entre 2003 e 2011, observou-se um aumento significativo no 
superávit do comércio bilateral. A taxa média anual de crescimento do superávit 
comercial neste último período foi de 33,20% totalizando US$ 3,3 bilhões de superávit 
para o Brasil no final do período. 
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C21 

c) O comércio exterior venezuelano como integrante do MERCOSUL e caos 
econômico promovido pelo Governo venezuelano. 
O fluxo de comércio (exportações+importações) entre o Brasil e a Venezuela registrou 
em 2017 o nível mais baixo da série histórica e situou-se em torno de US$ 800 milhões, 
abaixo do montante de US$ 883 milhões apurados em 2003, que ficou marcado como o 
pior na história do comércio bilateral desde o ano 2000. O caos no país vizinho levou a 
um empobrecimento real da população, enquanto a crise fiscal vivida pelo governo de 
Nicolás Maduro também reduziu de forma dramática as importações e investimentos. 

 

 b. Contribuições do MERCOSUL no desenvolvimento econômico dos Estados 
Associados.  

C22 

1) Chile 
a) Entrada no Bloco e condições de participação. 
Após três anos de negociações, o Chile foi o primeiro país observador a formalizar um 
acordo de complementação econômica com o MERCOSUL. Este acordo prevê a 
liberalização recíproca de comércio para bens, capitais – salvo alguns produtos 
sensíveis – e serviços para um prazo de oito anos. 

 

C23 

b) Constituição da zona de livre comércio com os países integrantes do 
MERCOSUL. 
O acordo passou a vigorar em 1º de outubro de 1996, e o programa de reduções 
tarifárias entrou em funcionamento em outubro de 1997, de modo que, o MERCOSUL e 
o Chile deveriam ter construído uma zona de livre comércio até o ano 2005. Também 
havia sido previsto que naquela data deveria ser completada a união alfandegária do 
MERCOSUL. 

 

C24 

c) Relações comerciais do Chile com o MERCOSUL. 
Porém, para o Chile, o MERCOSUL tem maior relevância como destino para seus 
investimentos. Os quatro países-membros do MERCOSUL são destinatários de mais de 
70% destes recursos. Sob o ponto de vista estratégico, o Chile conseguiu, por 
intermédio de uma “concertação” com o MERCOSUL, fortalecer sua posição sobre 
outros países vizinhos e agrupamentos regionais.  

 

C25 

2) Bolívia 
a) Entrada no Bloco e condições de participação. 
O protocolo de adesão da Bolívia ao MERCOSUL foi celebrado em Brasília, em 17 de 
julho de 2015. Todos os demais países sul-americanos estão vinculados ao MERCOSUL 
como Estados Associados. A Bolívia, por sua vez, tem o “status” de Estado Associado 
em processo de adesão, porque falta a aprovação internamente pelos estados membro.  

 

 
C26 

 b) Celebração de acordo de complementação econômica entre Bolívia e MERCOSUL. 
É preciso destacar que a Bolívia foi, juntamente com o Chile, o primeiro país a celebrar 
um Acordo de Complementação Econômica (ACE) com o MERCOSUL. Em virtude de 
tal acordo, boa parte das exportações bolivianas encontra-se isenta de tarifas. Nesse 
sentido, recorda-se que os 5 (cinco) principais itens da pauta de exportação desse país 
(gás natural, zinco, petróleo, resíduos de óleo de soja e prata) que respondem por 
68,9% de suas exportações já possuem 100% de preferência tarifária ao adentrarem os 
territórios de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

 

C27 

c) Relações comerciais da Bolívia com o MERCOSUL. 
Para a Bolívia, a adesão ao MERCOSUL representa, assim, tentativa de consolidar e 
intensificar as relações com seus principais parceiros comerciais. Esta também poderá 
ser uma boa oportunidade para a expansão do comércio exterior do MERCOSUL. Há, no 
entanto, a necessidade de análise de outras questões que extrapolam o âmbito 
econômico envolvido neste processo.  

 

 
C28 

3) Equador 
a) Entrada no Bloco e a possibilidade de adesão como membro permanente. 
O Equador formalizou a associação ao MERCOSUL em 2004 mediante a assinatura do 
Acordo de Complementação Econômica MERCOSUL-Colômbia, Equador e Venezuela. 
No ano em que o MERCOSUL completa 20 anos de sua criação, os mandatários dos 
países membros e associados celebraram os avanços no processo de integração, bem 
como o crescimento econômico e a expansão do comércio intra-bloco. A 41ª Reunião de 
Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, realizada em 29 de 
junho de 2011, serviu também como palco para anunciar a intenção de expandir o bloco, 
com a incorporação de Bolívia e Equador como membros permanentes.  

 

C29 

b) Comércio bilateral com o Brasil e com o MERCOSUL. 
O intercâmbio bilateral entre o Brasil e o Equador se insere no marco do Acordo de 
Complementação Econômica Nº 59, firmado pelos países da CAN e do MERCOSUL em 
2004, no qual se outorgam preferências tarifárias recíprocas e uma abertura gradativa 
dos mercados para assegurar a soberania e o desenvolvimento das nações.  
De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), o comércio bilateral entre Brasil e Equador movimentou, em 2015, US$ 783 
milhões. O intercâmbio, no entanto, vem apresentando queda. Em 2006, eram US$ 908 
milhões. 
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C30 

c) Estagnação e barreiras comerciais entre Brasil e Equador 
A corrente de comércio entre o Brasil e o Equador, estagnada no período 2010-2015, 
mostrou-se vítima de barreiras técnicas e fitossanitárias, do desconhecimento mútuo, da 
aplicação de salvaguardas comerciais pelo Equador e pelo contínuo fechamento do 
Brasil às exportações equatorianas de banana e camarão, os dois principais produtos da 
pauta exportadora depois do petróleo, mantendo-se essencialmente inalterada uma 
ampla vantagem superavitária para o Brasil, o que se mostra incompatível com nosso 
desejo de fazer crescer o comércio e os investimentos em bases mais equilibradas e se 
revela um irritante crescente para o Equador.  

 

C31 

4) Peru 
a) Entrada no Bloco e condições de participação. 
A 25ª reunião de cúpula dos presidentes dos países que integram o MERCOSUL, 
realizada nesta terça-feira (16/12/2003), em Montevidéu, marcou a confirmação da 
adesão do Peru ao bloco, na qualidade de membro associado.  

 

 
C32 

b) Integração da infraestrutura de transporte para facilitar o comércio entre Brasil e 
Peru. 
Cresceu o fluxo comercial entre Brasil e Peru após a integração física proporcionada pela 
rodovia Interoceânica, que liga o Estado do Acre ao litoral do Peru. O comércio entre os dois 
países continua mais expressivo pelos transportes aéreo e marítimo, mas, após 2011, 
quando a rodovia começou a operar em sua totalidade, houve aumento de 3% nas 
exportações brasileiras e 5% nas peruanas, somente pelo modo rodoviário. Essa integração 
física entre Brasil e Peru começou no início dos anos 2000 com a Iniciativa para a 
Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), projeto que busca conectar os 
países da América do Sul nas áreas de transporte, energia e telecomunicações. Os 
produtos que passam pela rodovia vão desde produtos primários, como soja, carne e 
minério de ferro, até produtos industrializados.  

 

 
C33 

c) O comércio exterior entre o Peru e os países do MERCOSUL. 
As exportações peruanas para o MERCOSUL foram de 2.100 milhões de dólares, sendo 
o Brasil e a Argentina os maiores mercados de destino que concentraram 97% do total 
exportado para o MERCOSUL. Os maiores produtos exportados para o MERCOSUL são 
os minerais e manufaturas de cobre, os minerais de zinco, a prata, azeitonas, lacas 
corantes, fosfatos de cálcio, as camisas de algodão, tara e as matérias corantes. A partir 
de janeiro de 2012 todos os produtos de exportação peruanos destinados para a 
Argentina e para o Brasil tem uma preferência alfandegária de 100%, isto é ingressam 
com tarifa aduaneira zero a ditos países. A exportação do Peru ao Brasil no que se 
refere a manufaturas de baixa, média e alta tecnologia não representam um alto padrão 
percentual de exportação, considerando que a soma do total dessas três categorias está 
em uma média de 10%, aproximadamente.  

 

C34 

5) Colômbia 
a) Entrada no Bloco e consolidação da parceria. 
MERCOSUL e Colômbia assinaram em 27 de julho de 2017 um acordo que reduzirá a 
zero as tarifas de importação de 97% dos itens da pauta comercial a partir de janeiro de 
2018. Os principais beneficiados são os setores têxtil, automotivo e siderúrgico. O 
entendimento foi formalizado nesta sexta-feira, 21, em Mendoza, na Argentina, durante a 
reunião de cúpula do MERCOSUL.  

 

 
C35 

b) Interesse do MERCOSUL em diversificar parceiros. 
A assinatura do novo acordo com a Colômbia é expressão da disposição do Brasil e dos 
sócios do MERCOSUL de diversificar parcerias comerciais, ampliar a integração com a 
região e intensificar a aproximação com os países da Aliança do Pacífico. 

 

 
C36 

c) Comércio entre Brasil e Colômbia e participação de empresas brasileiras na 
economia colombiana. 
Em 2017, o comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25% e alcançou US$ 3,9 bilhões, 
com superávit para o Brasil de aproximadamente US$ 1 bilhão. Dentre as exportações 
brasileiras para a Colômbia, 92,8% são produtos manufaturados. Um estudo da Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) aponta o país 
vizinho como o segundo destino de interesse para a internacionalização de empresas 
brasileiras – atrás somente dos Estados Unidos da América (EUA).  

 

C37 

6) Suriname 
a) Entrada no Bloco e condições de participação. 
A admissão do Suriname tinha sido aprovada na Cúpula do MERCOSUL de 2013 em 
Montevidéu, enquanto o Paraguai estava suspenso transitoriamente do bloco por causa 
da crise política que vivia. 

 

C38 

b) Suriname como elo entre o MERCOSUL e a Comunidade do Caribe (CARICOM) 
O Suriname aposta no estreitamento de sua relação bilateral com o Uruguai para 
consolidar os vínculos com o MERCOSUL, bloco do qual faz parte como membro 
associado, e olha para esse país como um articulador estratégico no âmbito comercial. 
A presença do Suriname como membro da CARICOM e como Estado associado no 
MERCOSUL faz com que possa ser um elo para criar acordos futuros entre ambos os 
blocos. 
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C39 

c) Acordos entre Suriname e o Brasil. 
Como fomento a áreas técnicas e científicas, foi assinado o acordo de execução do 
projeto de introdução da produção sustentável do açaí no interior do Suriname, que 
levará o conhecimento dos técnicos brasileiros ao país vizinho. Ainda na área da 
agricultura, as nações firmaram acordo para execução do projeto de consolidação e 
ampliação da capacidade de zoneamento agroecológico e de educação ambiental do 
Suriname, em que profissionais do Brasil serão enviados ao país para apoiar as 
atividades de cooperação e a capacitação dos surinameses.  
A ausência de linha de navegação e de rota terrestre representa desafios para o 
aumento das relações econômico-comerciais entre o Brasil e o Suriname. O fluxo de 
comércio bilateral, contudo, apesar de modesto, é relativamente diversificado, com 
trocas de maquinários e material elétrico, produtos da indústria química e commodities.  

 

C40 

7) Guiana 
a) Entrada no Bloco e condições de participação. 
A Guiana, integrante da Comunidade Caribenha (Caricom), assinou em 2013 em 
Montevidéu, capital uruguaia, um acordo-quadro para aderirem como Estados 
associados ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Com a entrada da Guiana como 
membro associado do MERCOSUL, será estabelecida uma agenda nas áreas de 
cooperação e comercialização entre os países integrantes do Bloco. 

 

C41 

b) Acordo de desenvolvimento da infraestrutura rodoviária permite a integração 
entre a Guiana e o Brasil. 
A integração da infraestrutura física, pelo seu papel central no desenvolvimento, é 
prioridade. Em 2009, foi inaugurada a ponte sobre o Rio Tacutu, primeira ligação 
terrestre entre os dois países. Em 2017, por ocasião da visita do presidente David 
Granger a Brasília, foi assinado acordo que permite ao Brasil apoiar, por meio de projeto 
de engenharia, a pavimentação da estrada entre Lethem, cidade lindeira com o Brasil, e 
a localidade de Mabura Hill, o que, associado a outro projeto na Guiana, resultará em 
ligação adequada entre nossa fronteira e portos guianenses no Caribe. A obra é de 
importância estratégica para o norte do Brasil, já que facilitará seu acesso ao mar, 
reduzindo custos no escoamento da produção, o fluxo de pessoas e investimentos. 

 

 
C42 

c) Volume de negócios entre Guiana e o Brasil. 
O intercâmbio comercial entre o Brasil e a Guiana aumentou 25% entre janeiro e 
novembro de 2016. Durante esse período, a soma de importações e exportações 
chegou a US$ 35 milhões. Em todo o ano de 2016, essa soma foi de US$ 31,7 milhões, 
com US$ 25,8 milhões de exportações brasileiras e US$ 5,9 milhões de importações 
vindas da Guiana.  

 

C43 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 no Portal do CP/CAEM, no menu “Guia de Autoavaliação”. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


