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PEP – 2019 –  5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 (UMA SOLUÇÃO)

      GEOGRAFIA

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

Estudar as interações do Brasil com os países africanos pertencentes a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), nas expressões econômica e política.

 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.

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

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
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

C      on  c  l      u      s  ã      o
(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

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1 O Brasil  aumentou,  nas  últimas  duas  décadas,  as  interações  de  ordem econômica  e
política com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

C2

A 17 de  julho  de  1996, em Lisboa,  realizou-se  a  Cimeira  de  Chefes de Estado e  de
Governo  que  marcou  a  criação  da  CPLP que é  composta  pelos  seguintes  Estados-
Membros: Brasil, Portugal (membro europeu e pertencente a Organização do Tratado do
Atlântico Norte), Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste, um país asiático.

C3

A  CPLP  é  uma  Organização  Internacional  formada  por  nações  que  têm  a  língua
portuguesa como idioma oficial,  que  busca o  aprofundamento  da  amizade  mútua  e  a
cooperação entre seus membros. 

C4
A CPLP vem estabelecendo,  tradicionalmente,  interações em  doze as áreas temáticas
(educação,  saúde,  ciência  e  tecnologia,  defesa,  agricultura,  administração  pública,
comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social).

C5
Desde  o  final  da  década  de  1990,  a  política  externa  brasileira  conduzida  pelas
administrações no poder têm buscado, com as parcerias do tipo Sul-Sul, uma aproximação
estratégica com os países de língua portuguesa da África.

C6 A seguir, serão estudadas as interações do Brasil com os países africanos pertencentes a
CPLP, nas expressões econômica e política.

C7  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 ideias

a. Expressão econômica.

C8

Criação do fundo especial. 
As  interações  econômicas  são  potencializadas  por  estruturas  de
operacionalização da cooperação multilateral. Por exemplo, o Acordo Geral em
seu  artigo  4°,  estabeleceu  um  Fundo  Especial  destinado  exclusivamente  ao
financiamento dos projetos de cooperação para o desenvolvimento entre o Brasil,
Portugal e os países africanos da CPLP.

C9

Brasil e Guiné-Bissau. 
A Guiné-Bissau vem atraindo cada vez mais a atenção do Brasil,  em face da
difícil situação em que se encontra atualmente o país africano. O  “Acordo Básico
de Cooperação Técnica e Científica Brasil-Guiné-Bissau”, que dá amparo legal a
todas as ações de cooperação técnica entre os dois países,  foi  assinado em
maio  de  1975.  Desde  então  o  Brasil  tem-lhe  prestado  cooperação  técnica
principalmente nas áreas de formação profissional, agricultura e saúde. 

C10

Cooperação técnica para o desenvolvimento. 
O Brasil vem liderando na CPLP com vistas a superar a difícil conjuntura socioeconômica
que a Guiné-Bissau atravessa atualmente, a aprovação de dois projetos de cooperação
técnica nas áreas de produção de arroz, formação de inspetores e delegados regionais da
Inspeção  Geral  do  Trabalho  e  Segurança  Social,  e  uma  ação  pontual  para  o
aparelhamento da Faculdade de Direito de Bissau. 

C11

Brasil-Cabo Verde. 
O acordo entre Brasil e Cabo Verde teve início em abril de 1977 com a assinatura
do  Acordo  Básico  de  Cooperação  Técnica  e  Científica.  A partir  de  2003,  as
relações entre os dois países se intensificaram, tendo sido assinados diversos
documentos  visando  à  implementação  de  projetos  nas  áreas  de  formação
profissional,  educação,  tecnologias  de  informação,  meio  ambiente  e  saúde
(combate ao HIV/AIDS).

C12

Desenvolvimento empresarial. 
O  aumento  das  interações  repercutiu  no  desenvolvimento  de  um  centro  de
excelência  em  atividades  empresariais.  Por  exemplo,  com  a  elaboração  de
diagnósticos  setoriais;  dinâmicas  de  relacionamento  entre  elos  das  cadeias
produtivas; análise de oportunidades, etc. 

C13

 Brasil e Moçambique. 
O programa bilateral de cooperação técnica Brasil-Moçambique é composto por
projetos em execução. Por exemplo temos projetos como a “Modernização da
Previdência Social de Moçambique”; a “Capacitação Jurídica de Formadores e
Magistrados”;  a  "Implantação  de  Banco  de  Leite  Humano  e  de  Centro  de
Lactação em Moçambique”; o “Apoio a Implantação do Centro de Tele-saúde, da
Biblioteca,  e  do  Programa  de  Ensino  a  Distância  em  Saúde  da  Mulher,  da
Criança  e  do  Adolescente  de  Moçambique”;  a  "Capacitação  e  Transferência
Metodológica  para  o  Programa  Mais  Alimentos  África  em  Moçambique”,
contribuindo para a maior aproximação entre os países. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C14

Aumento do turismo. 
O Brasil  e os países africanos de língua portuguesa aproveitam-se do idioma
comum,  de  belas  paisagens  naturais  e  da  relativa  estabilidade  interna,  para
aumentar  o  turismo no interior  da CPLP,  gerando empregos,  possibilitando  a
entrada de divisas necessárias ao desenvolvimento africano.

C15

Brasil e São Tomé e Príncipe. 
Desde a assinatura do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre
Brasil  e São Tomé e Príncipe,  em 26 de junho de 1984, várias iniciativas de
cooperação  entre  os  dois  países  foram implementadas,  tanto  por  demandas
apresentadas  por  aquele  país  como  por  missões  realizadas  pela  Agência
Brasileira  de  Cooperação  (ABC)  àquele  país.  As perspectivas  da cooperação
técnica  brasileira  e  santomense  são  promissoras,  especialmente  mediante  a
continuidade  dos  projetos  existentes  na  área  de  educação,  que  já  lograram
ampliar significativamente os índices de alfabetização e frequência à rede escolar
em São Tomé e Príncipe.

C16

Agropecuária. 
O Brasil interage com africanos na capacitação profissional das instituições de
pesquisa  agropecuárias,  com  forte  assistência  da  empresa  brasileira  de
agropecuária, com recursos financeiros disponibilizados pelo Governo Brasileiro
para programas de treinamento na área agrícola capacitando profissionalmente
instituições em Angola, Cabo Verde e Moçambique, servindo para estreitamento
das relações políticas e comerciais Brasil/África. 

C17

Área de petróleo e gás. 
O Brasil estabelece parcerias e amplia a presença da Petrobras com a difusão de
técnicas em Angola sobre a capacidade tecnológica de extração de petróleo em
plataformas marítimas e águas profundas, contribuindo para a aproximação com
a CPLP.

C18

Cooperações técnicas na área de telecomunicações. 
Este  projeto  tem,  por  fim,  apoiar  os  organismos  governamentais  de
telecomunicações dos  países  africanos de  língua  portuguesa  na melhoria  de
suas  estruturas  regulatórias  e  possibilitar  a  troca  de  experiências  relativas  à
privatização e à introdução da competitividade no setor 

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C20

Conclui-se, parcialmente, que o Brasil aumentou a interação econômica com os
países africanos da CPLP nesse início de século XXI, tanto com atividades de
serviço, como com o comércio e assessorias técnicas, todavia ainda podem ser
adotadas medidas  no  sentido  de  se  desenvolverem  parcerias  de
complementaridade com vista a aprimorar as capacidades produtivas africanas.
b. Expressão política.

C21

Política migratória. 
O  Brasil  e  a  CPLP  possuem  um  observatório  dos  fluxos  migratórios,  com
reuniões periódicas onde são definidos os parâmetros que regulam a circulação
de pessoas na região, fato que se intensifica nos dias atuais.

C22

Consolidação da Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul (ZOPACAS). 
A CPLP ajuda no bom relacionamento com Portugal e com a ZOPACAS, onde os
países  africanos  de  língua  portuguesa  são  pontos  fundamentais  na  política
externa brasileira para o Atlântico Sul. 

C23

Política de aproximação Brasil-Angola. 
O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola na década
de  1970.  Atualmente,  no  plano  doméstico,  o  Brasil  tem  acompanhado  com
grande  interesse  as  múltiplas  iniciativas  do  Governo  angolano  indutoras  da
atração de investimentos e  da melhoria  do ambiente de negócios.  Na esfera
internacional, Angola tem mantido a tradição de atuar como ator-chave para a
estabilização e o desenvolvimento socioeconômico de seu entorno geopolítico. 

C24

A valorização da língua portuguesa no cenário internacional. 
A materialização  de  projetos  de  promoção  e  difusão  do  idioma  português,
designadamente  através  do  Instituto  Internacional  de  Língua  Portuguesa
propiciando a difusão do idioma no cenário internacional, aumentando sua força
na Organização das Nações Unidas (ONU) onde o Brasil pleiteia um uma cadeira
permanente.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C25

O fortalecimento da capacidade institucional. 
O fortalecimento da capacidade institucional dos países da CPLP acelerando o
processo de capacitação para a reforma na organização dos Estados da região e
para a promoção do empreendedorismo como agente de desenvolvimento. 

C26

A interação “Sul-Sul”. 
Apresentada  como um a  política  que  ressalta  o  quanto  a  colaboração  entre
países  emergentes  e  de  terceiro-mundo  é  fundamental  para  se  pensar  no
desenvolvimento  sustentável;  aborda  a  questão  das  desigualdades  entre  os
membros,  afirmando  que  apenas  um  projeto  político  de  superação  poderia
colocar em cena uma maior equidade entre os países. 

C27

Política cooperação em domínio de defesa. 
A intenção é a cooperação em tempos de paz, com o objetivo de aprimorar o
setor  de  defesa,  onde  destacam-se  a  implementação  de  um  programa  de
intercâmbio nas áreas de formação militar, medicina militar, operações de paz,
bem  como  o  prosseguimento  dos  exercícios  militares  combinados  da  série
FELINO, que em 2017 foram realizados na Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN)  não  constituindo  uma  aliança  militar  ou  mecanismo  de  assistência
mútua.

C28

Brasil e Guiné Equatorial. 
São as  relações diplomáticas  entre  a República  Federativa do Brasil  e  a
República da Guiné Equatorial. O Brasil mantém uma embaixada em Malabo
e a Guiné Equatorial  mantém uma embaixada em Brasília. Por exemplo, a
Agência  Brasileira  de  Cooperação  (ABC),  em  parceria  com  o  Corpo  de
Bombeiros  do  Estado  do  Paraná,  e  o  Governo  equato-guineense  executam
projeto  de  cooperação  técnica  visando  ao  fortalecimento  institucional  e
operacional do sistema nacional de proteção civil da Guiné Equatorial. 

C29

Inserção internacional conjunta. 
A Comunidade foi constituída numa tentativa de os Estados-membros buscarem
uma inserção internacional conjunta, notadamente no que se refere aos demais
organismos  internacionais,  nos  quais  há  uma  tendência  de  serem  tratados
grandes  temas  (como  meio  ambiente,  crime  organizado,  direitos  humanos,
reforma das Nações Unidas e integração econômica) 

C30

A criação do Conselho de Ministros da CPLP. 
O estabelecimento das categorias de Observador Associado e de Observador
Consultivo, passando a oferecer a oportunidade para o ingresso de Estados (ou
regiões)  na Comunidade, por  meio de acordo com os Estados-membros.  Por
exemplo, a Guiné Equatorial obteve o status de Estado Observador Associado da
Comunidade.  Seu  interesse  em  integrar-se  como  Estado-membro  da  CPLP
convergia com sua atual política de aproximação com os Países Africanos de
Língua Portuguesa (PALOP), principalmente os vizinhos São Tomé e Príncipe e
Angola. 

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C32

Conclui-se,  parcialmente,  que o Brasil  aproximou-se politicamente dos países
africanos da CPLP nesse início de século XXI, tanto com parcerias como em
alinhamentos  bilaterais  em  questões  estratégicas  para  ambos,  todavia  ainda
podem ser adotadas medidas no sentido de se desenvolverem maior efetividade
dos empreendimentos existentes na África de língua portuguesa.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C33
As interações do Brasil com os países africanos da CPLP são estratégicas para o
desenvolvimento econômico e político-diplomático de ambas as áreas. 

C34

Em resumo, a aproximação e concertação política entre o Brasil e a CPLP foi
acompanhada pela crescente interação econômica com o aumento dos negócios
em diversos  domínios  de  cooperação  Sul-Sul,  desenvolvimento  e  assistência
técnica,  o  que  tem  influência  positiva  e  proeminente  do  Brasil  no  arranjo
comunitário.

C35

As  interações  econômicas  do  Brasil  com  os  países  africanos  de  língua
portuguesa são fundamentais pois representam o contato com economias que,
segundo projeções da ONU, entrarão no cenário de desenvolvimento e ampliação
dos mercados nacionais nesse século XXI.
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C36

No entanto, conclui-se também que os progressos registados nas interações até
o  momento,  quer  ao  nível  econômico,  quer  no  que  respeita  à  apropriação  e
reforço da responsabilidade conjunta dos Estados-Membros da CPLP, precisam
de políticas de longo prazo para que sejam consolidados.

C37
Com  efeito,  ainda  existe  um  grande  caminho  a  ser  trilhado  no  sentido  da
complementaridade no setor produtivo que se assente em planos estratégicos de
cooperação, que obedeçam à lógica do multilaterialismo.

C38

Por fim, a CPLP se apresenta, desde a década de 1990 aos dias atuais, como
uma dentre  várias  possibilidades de interação  na  arena mundial  que o Brasil
dispõe. 

C39  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)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O    (Valor 4,0)

Apresentar as potencialidades econômicas da África do Sul no contexto dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul).

 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.
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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.

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
Citação e 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.
Em nenhuma das ideias.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
A África do Sul está entre as três maiores economias do continente africano,
sendo um dos pilares dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

C2

A África do Sul está situada na África Austral uma região banhada pelos oceanos
atlântico e índico. É também um país central na Southern African Customs Union
(SACU),a  união  aduaneira  mais  antiga  existente.  A  nação  abriga
aproximadamente  50  milhões  de  pessoas,  distribuídas  em  uma  área  de
1.221.037 km2. 

C3
A África do Sul é um dos poucos países do continente africano de economia
diversificada. A economia do país é alicerçada no setor de serviços, indústria,
agricultura e extrativismo. 

C4

BRICS é o termo cunhado por Jim O’Neill,  na época à frente do Goldman
Sachs,  para  o  bloco  criado  em  2001,  que  tem  o  objetivo  de  fazer  um
contraponto  ao  G8  e  ao  G20,  dominados  por  economias  ricas.  O’Neill
buscava uma forma de mostrar que no futuro a maior parte da economia
mundial seria regida por Brasil, Índia, China e Rússia. 

C5

O convite para que a África do Sul se juntasse ao BRIC teve um profundo
significado  político  e  econômico  à  África  como  um  todo,  e  ao  país  em
específico. Reflete a importância que o continente africano vem conquistando
desde o fim da Guerra Fria, esta ancorada tanto nas transformações políticas
e  econômicas  encontradas  em  diversos  países  africanos  ao  longo  dos
últimos vinte anos. 

C6
A seguir, serão apresentadas as potencialidades econômicas da África do Sul
no contexto dos BRICS.

C7 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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8

Riqueza do subsolo
A  produção  de  carvão  e  a  produção  de  minérios  “especiais”  (platina,
manganês,  vanádio  e  cromo)  fazem  da  África  do  Sul  um  país  com
importantes recursos minerais no contexto do BRICS.

C9

O setor de turismo. 
Aproveita o fato da República da África do Sul ser muito conhecida por suas
belezas naturais, com desertos, montanhas e planícies. O país tem no safári
e nas belezas naturais um dos mais importantes atrativos turísticos. Além de
parques  nacionais,  o  turismo de negócios  e  o  veraneio  no  litoral  atraem
recursos para a região. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C10

Parque industrial diversificado. 
O parque industrial destaca-se pela indústria química, petroquímica, alimentícia,
equipamentos de transporte,  siderúrgica, máquinas, equipamentos agrícolas e
metalúrgica, favorecendo investimentos futuros no país.

C11

Grande produtor agropecuário. 
O poder do agronegócio se deve ao fato de existir extensas terras férteis, o que
favorece  a  produção  de  gêneros  para  o  mercado  interno  e  externo.  Na
agricultura, o país se destaca no cultivo de milho, cana-de-açúcar, uva, laranja,
já na pecuária as principais criações são de bovinos, aves, caprinos e ovinos. 

C12

Ocorrência de recursos minerais. 
São abundantes na África do Sul o que mostra o quanto o país destaca-se na
exploração  de  suas  jazidas  minerais,  especialmente  de  carvão,  cobre,
manganês, ouro, cromita, urânio, ferro e diamantes. 

C13

Grande mercado consumidor interno. 

O mercado consumidor da África do Sul que é considerada uma economia de
renda média alta pelo Banco Mundial, o país é caracterizado como um mercado
emergente. A economia sul-africana era em 2015 a segunda maior do continente
(atrás apenas da Nigéria), todavia, foi ultrapassada pela Nigéria em 2012, que já
tem um PIB anual superior a 400 bilhões de dólares, e pelo Egito, em 2015, que
já superou os 330 bilhões de dólares anuais. 

C14

Polo econômico regional. 
A África do Sul possui papel na União Aduaneira da África Austral (SACU, sigla em inglês)
com  relação  ao  processo  de  formulação  das  políticas  comerciais  e  industriais  ou  a
relutância  da  África  do  Sul  em  negociar  certos  aspectos  do  Acordo  de  Parceria
Econômica (EPA, sigla em inglês) com a União Europeia (UE). 

C15

País receptor de investimentos. 
A África do Sul é um parceiro estratégico para investimentos, na medida em que
conecta o continente africano com o restante  do mundo e facilita  o  fluxo de
investimentos dos BRIC para o restante da África. Por meio de sua incorporação
ao grupo, a África do Sul afirma-se não apenas como uma economia emergente,
mas também como a porta de entrada para o continente. 

C16

Boas taxas de crescimento interno. 
O BRICS se fundamentou na liderança econômica sul-africana no qual a África
do  Sul  é  um  país  que  tem  capacidades  agregadas  em  termos  de  poder
econômico,  diplomático  e  militar  em  relação  a  outras  nações  africanas,
apresentando  taxas  de  crescimento  que  a  credencia  para  investimentos
econômicos.

C17

Setor bancário desenvolvido.
A África do Sul se baseia no estímulo dado pelo  South African Reserve Bank
(Banco da África do Sul) às empresas sul-africanas que se interessassem em
investir  no continente africano como um todo. O país possui um amplo setor
financeiro e intensifica cada vez mais suas relações comerciais. 

C18

Grande oferta de mão de obra. 
A África do Sul é um país com uma população de aproximadamente 60 milhões
de  pessoas.  É  um país  marcado  pela existência  de  trabalho  farto,  barato  e
disponível, o que favorece a instalação de empresas oriundas de outros países
dos  BRICS.  O  óbice  que  precisa  ser  superado  é  o  fato  dos  trabalhadores
apresentarem um baixo nível de educação e qualificação.

C19

Alinhamento em questões ambientais. 

A  África  do  Sul  se  alinha  com  os  países  dos  BRICS  no  tocante  ao
estabelecimento de metas de redução da emissão de gases do efeito estufa, fato
que já ocorria desde a atuação do país no grupo BASIC, (Brasil, África do Sul,
Índia  e China)  em 2009 durante a  conferência  entre  as partes (COP 15) de
Copenhague, o que favorece sua inserção no grupo de países emergentes. 

C20

Competitividade.
A África do Sul pode ser comparada a uma série de países emergentes, dentre
eles o Brasil.  No contexto dos 18 países analisados pela Revista Exame em
2018, a África do Sul aparecia na 12º posição em termos de competitividade,
ainda à frente de países como Brasil, Argentina e México.
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C21

Complexo industrial de defesa. 
Acordos econômicos na esfera militar também tem sido foco da agenda bilateral
entre países do BRICS e a África do Sul nos últimos anos. Em 2005, foi assinado
um programa de cooperação militar com o propósito de desenvolver um míssil
ar-ar de quinta geração, batizado de A-Darter, que atualmente encontra-se na
fase de testes, gerando empregos em ambos os países. 

C22 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)

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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


