
PROPOSTA 1 - ANGOLA  
 

Leia com atenção os textos a seguir, que tratam de um tema muito importante no mundo 

contemporâneo e particularmente na vida do povo angolano: os desafios da imigração. 

 

 

                             Texto 01                                                                     Texto 02 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em: <https://religioesafroentrevistas.files.wordpress.com>.   

Acesso em: 30 set. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Segundo o coordenador de políticas para 

os imigrantes da secretaria dos Direitos 

Humanos, Paulo Illes, o aumento da corrente 

imigratória africana para o Brasil é mais visível 

desde 2010, quando o fluxo passou a ser 

contínuo. Segundo ele, a imagem do Brasil 

como nação emergente no cenário internacional 

levou o país a ser visto pelos africanos como o 

país do futuro e dos sonhos e um destino mais 

atrativo em relação à facilidade de entrada e 

empregos se comparado à Europa. Mas os 

africanos que estão no Brasil relatam situações 

bastante complicadas, como a burocracia para 

obter a documentação, sobretudo dos 

refugiados, e também situações de xenofobia.  

Disponível em: <http://noticias.sapo.cv/info/artigo/1383174.html>.  

Acesso em: 30 set. 2015 (adaptado).

Texto 03 

Num mundo contemporâneo marcado por crescentes migrações internacionais e por 

uma transnacionalidade que permite às pessoas mudarem de um país para o outro sem 

necessariamente aderir a uma nova cultura e realidade, os Estados e as sociedades se questionam 

sobre os efeitos desses movimentos para a coesão social e para o próprio conceito de cidadania e de 

pertencimento a uma dada sociedade. Os principais países de imigração estão cada dia mais 

preocupados com o impacto desse processo na coesão social e no equilíbrio étnico. Para os atuais 

imigrantes, a possibilidade de evitar a assimilação é muito maior. Os novos imigrantes são racial e 

culturalmente muito mais diversos do que os antigos, o que aumenta o potencial para conflitos e 

tensões nos locais de imigração. Tudo seria mais fácil se os povos dos países de imigração 

aceitassem o fato de que os imigrantes não são como eles e que a chegada do “diferente” apenas 

enriquece a cultura e a economia locais. Tolerância e esforço de inclusão são as palavras-chave 

nesse mundo de deslocamento populacional maciço. 

 

BERTONHA, J. F. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br>. Acesso em: 17 set. 2015 (adaptado). 

 

 

Caro(a) candidato(a), 

 

Considerando as informações apresentadas pelos textos, muitas pessoas saem de sua terra 

movidas pela esperança, mas nem sempre é fácil ir para um lugar com culturas tão diferentes da 

sua. Reflita sobre as ideias apresentadas nos textos, considere os seus próprios conhecimentos sobre 

o assunto e produza um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, 

no qual você desenvolva o tema Imigração angolana no século XXI: conflitos e desafios. 

 

Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para defesa de seu 

ponto de vista.  



PROPOSTA 2 - ANGOLA  
 

Leia com atenção o texto a seguir, que trata de um tema muito importante na vida de dos 

angolanos: os estudos em terras brasileiras. 

 

Brasil oferece bolsas de estudo a Angola 

 

5 de Outubro, 2015. 

 

O Brasil pôs à disposição de Angola bolsas de estudo para pesquisadores em várias áreas do 

saber, anunciou o embaixador naquele país, Nelson Cosme, num encontro realizado em Belo 

Horizonte com a comunidade angolana. As bolsas de estudo vão ser disponibilizadas pelo Conselho 

Nacional Brasileiro de Pesquisas.  

 

No encontro com a comunidade angolana, Nelson Cosme falou da situação política, 

econômica e social de Angola e também das relações com o Brasil. Nesta ocasião, o embaixador 

ouviu as preocupações da comunidade,  com vista a encontrar caminhos para a sua solução. Foram 

apresentadas, por exemplo, questões ligadas ao enquadramento profissional dos estudantes, depois 

da formação, que em Minas Gerais, capital de Belo Horizonte, são mais de 300. 

 

            Os estudantes manifestaram ao embaixador a sua preocupação com o atraso verificado no 

pagamento dos subsídios de bolsa e o longo tempo de espera para a obtenção do visto de 

permanência que, na opinião geral, devia ser encurtado. Os estudantes angolanos sugeriram a 

criação, pelo Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE), de uma base de dados, 

para permitir aos bolsistas que acabam a formação a realização de estágios em empresas assim que 

regressam ao país. 

 

            Nelson Cosme pediu à comunidade um forte envolvimento na procura de soluções para os 

seus problemas, podendo sempre contar com o apoio e disponibilidade da embaixada. 

 
Disponível em: < http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/brasil_oferece_bolsas_de_estudo_a_angola>. Acesso em: 05 out. 2015 

(adaptado). 

 

 

Caro(a) candidato(a), 

Considerando as informações apresentadas pelo texto, há, no Brasil, uma comunidade 

formada por angolanos que migraram para estudar em terras brasileiras. Se aprovado(a) para estudar 

na Unilab, você também passará a fazer parte desta comunidade! Reflita sobre as ideias 

apresentadas no texto, considere os seus próprios conhecimentos acerca dos desafios de estudar fora 

do país e produza um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, no 

qual você desenvolve o tema Estudar no Brasil para trabalhar em Angola: desafios e 

perspectivas da juventude angolana.  

 

Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para a defesa de seu 

ponto de vista acerca dos desafios e das perspectivas da juventude angolana no processo que exige 

sair de Angola, permanecer no Brasil por um tempo e depois reinserir-se na realidade do mercado 

de trabalho angolano.  

 

 

 

 



PROPOSTA – CABO VERDE 
 

Leia com atenção os textos a seguir, que tratam de um tema muito importante na vida de 

todos os cabo-verdianos: a escassez de água potável. 

 

TEXTO 1 

 
https://photogracio.wordpress.com/ 

category/cabo-verde/page/2/ 

 

 

 

 

TEXTO 2 

Segundo o Ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, Antero Veiga, a meta 

está incluída na Estratégia Social e Gênero para o Setor da Água e Saneamento, em curso. 

“Até 2030 pretendemos garantir no mínimo 40 litros de água por dia a cada habitante desse País. 

Embora pareça um pouco ambicioso e exija avultados investimentos, esta será a nossa meta", 

assevera o governante, destacando outra meta: a construção de casas de banho nas estimadas 32.500 

habitações. [...] 

 
Disponível em: http://asemana.sapo.cv/spip.php?article111388. Acesso em: 29 set. 2015 (adaptado) 

 

TEXTO 3 

A ambição de universalizar o acesso à água e ao saneamento obriga o Governo de Cabo Verde a 

redobrar esforços, e a serem persistentes e consequentes, de forma a atingir, tão cedo quanto 

possível, a sustentabilidade ambiental, para o bem das futuras gerações. 
Disponível em: http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article101103. Acesso em: 29 set. 2015 (adaptado) 

 

 

 

Caro(a) candidato(a), 

Considerando as informações apresentadas pelos textos, garantir água para o povo cabo-

verdiano é um desafio para as autoridades governamentais do seu país! Reflita sobre as ideias 

apresentadas nos textos, considere os seus próprios conhecimentos da realidade cabo-verdiana e 

produza um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, no qual você 

desenvolve o tema Água em Cabo Verde: desafios e alternativas para assegurar água potável 

para cada cidadão cabo-verdiano. 

 

Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para a defesa de seu 

ponto de vista acerca dos desafios e das alternativas para que seja garantida água potável em seu 

país para todos.  

A água potável constitui um recurso natural escasso em Cabo 

Verde, fato que impõe a necessidade de se valorizar os recursos 

disponíveis e se recorrer às tecnologias [...]. 

Cabo Verde está a aproximar-se do limite de exploração de água 

potável no subsolo, pois as potencialidades de água subterrânea 

estão estimadas em 60 milhões de m3/ano, e a exploração atual 

ronda os 40 milhões m3. Até 2020, com o ritmo de 

desenvolvimento do país, as necessidades subirão para 90 milhões 

de m3/ano, sendo certo que se encontra estabelecido que "cada 

pessoa tem direito a 40 litros de água diários dos quais 5 litros 

devem ser de água potável". Para cumprir esta meta, Cabo Verde 

tem desenvolvido, ao longo das últimas duas décadas, vários 

projetos para atenuar a exploração dos lençóis freáticos. A gestão 

deste recurso cabe à recém-criada ANAS - Agência Nacional de 

Águas e Saneamento. [...] 
Disponível em: 

http://www.portugalcaboverde.com/item2_detail.php?lang=1&id_channel=32&id_page

=96&id=64. Acesso em: 29 set. 2015 (adaptado) 

 

http://www.portugalcaboverde.com/item2_detail.php?lang=1&id_channel=32&id_page=96&id=293
http://www.portugalcaboverde.com/item2_detail.php?lang=1&id_channel=32&id_page=96&id=293


PROPOSTA 1 – GUINÉ-BISSAU  
 

Leia com atenção os textos a seguir, que tratam de um tema muito importante na vida do 

povo guineense: sustentabilidade ambiental e desenvolvimento na Guiné-Bissau. 
                       

Texto 01                                                                           

  

 

 

 

 

 

Texto 03 

Sustentabilidade ambiental como nova dimensão do Índice de Desenvolvimento 

Humano dos países 

O aspecto holístico da sustentabilidade é uma das grandes dificuldades para sua conceituação e a 

definição de seu escopo. O meio ambiente é um conjunto de interações no qual o homem tem papel 

fundamental. O Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA) tem como objetivo central comparar a 

habilidade de países na proteção do seu meio ambiente não apenas no tempo presente, mas também para as 

próximas décadas.  

O ISA foi criado com base na integração de 76 variáveis em 21 indicadores de sustentabilidade 

ambiental que resultam num índice que varia de 0 a 100, sendo 100 a melhor avaliação; foi desenvolvido 

com o propósito de ser um instrumento de auxílio dos tomadores de decisão no que tange à questão 

ambiental de seu local ou nação; e foi pensado como uma alternativa ao PIB e ao IDH na avaliação do 

progresso de um país e como complemento aos dois índices, na medida em que possibilita uma análise 

segundo uma ótica ambiental.  

Os piores índices ficaram com as nações em desenvolvimento e nações pobres do continente 

africano. Registra-se um mau desempenho no aspecto ambiental porque muitas nações ainda precisam prover 

suas populações de condições mínimas de sobrevivência com pressões insustentáveis sobre o meio ambiente, 

além de baixo desempenho nos aspectos institucionais e de vulnerabilidade humana, derivados em grande 

parte dos baixos níveis de renda e educação. 

 Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/>. Acesso em: 17 set. 2015 (adaptado). 

 

Caro(a) candidato(a), 

Considerando as informações apresentadas pelos textos, Guiné-Bissau ainda não apresenta 

ações para a sustentabilidade ambiental que garantam o desenvolvimento aliado à preservação dos 

recursos naturais. Prova disso é a produção diária de toneladas de lixo sem o correto tratamento. 

Reflita sobre as ideias apresentadas nos textos, considere os seus próprios conhecimentos sobre o 

assunto e produza um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, no 

qual você desenvolva o tema Os desafios da Guiné-Bissau para garantir um desenvolvimento 

sustentável.  

Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para defesa de seu 

ponto de vista.  

Guiné-Bissau: Capital guineense produz  

diariamente 250 toneladas de lixo 

A capital da Guiné-Bissau produz diariamente 250 toneladas 

de lixo, disse o presidente da Câmara, Adriano Ferreira, no 

lançamento de um programa de gestão e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos, financiado pela União Europeia.  

O novo programa de gestão dos resíduos irá incidir 

sobre os munícipes aos quais pretende ensinar como gerir o 

lixo, das casas até aos depósitos municipais. Cerca de 40% 

do orçamento municipal destina-se à limpeza de Bissau, 

cidade pensada para albergar cerca de 100 mil pessoas, mas 

que conta atualmente com perto de 500 mil pessoas, segundo 

dados do último recenseamento efetuado pelo Governo 

guineense, em 2010.  

Disponível em: http://www.portalangop.co.ao/angola/>. Acesso em: 17 set. 2015 

(adaptado). 

Texto 02 



PROPOSTA 2 – GUINÉ-BISSAU  
 

Leia com atenção os textos seguintes, que tratam de um tema muito polêmico para várias 

comunidades ao redor do mundo, incluindo certas áreas da Guiné-Bissau: a prática da excisão 

feminina. 

 

 Texto 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Texto 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro(a) candidato(a), 

Considerando as informações apresentadas pelos textos, a excisão feminina é considerada 

crime pelas leis da Guiné-Bissau e é prática condenada pelos órgãos internacionais preocupados 

com os direitos humanos. Reflita sobre as ideias apresentadas nos textos, considere os seus próprios 

conhecimentos da cultura e das leis de seu país e produza um texto dissertativo-argumentativo, em 

norma padrão da língua portuguesa, no qual você desenvolve o tema: Tradição da excisão 

feminina x Direitos Humanos: possibilidades para a resolução da questão, considerando as 

demandas do século XXI. 
 

Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para a defesa de seu 

ponto de vista acerca da prática da excisão feminina em sua cultura.  

Guiné-Bissau conhece lei que criminaliza excisão feminina, mas prática mantém-se 

 

Um estudo divulgado por uma organização não-governamental (ONG) da Guiné-Bissau 

revela que existe "um grande conhecimento da lei" que criminaliza a excisão feminina, mas, 

ainda assim, a prática persiste em várias comunidades. 

O estudo foi feito pela ONG Djinopi e centrou-se nas comunidades islamizadas de Bissau 

e Bafatá, duas das regiões da Guiné-Bissau onde a prática da excisão feminina é mais acentuada, 

mesmo perante a lei que a criminaliza, aprovada no Parlamento em 2011. 

A partir das respostas de homens das duas comunidades, o estudo concluiu que cerca de 

89% acreditam que a excisão "é uma lei, um dever" que todas as mulheres muçulmanas devem 

cumprir para que possam ser aceites na comunidade. 

A socióloga guineense Cremilde Alves, autora do estudo, diz que "tudo isso não passa de 

um preconceito" que precisa de ser "desconstruído" na mente dos homens, uma vez que a religião 

islâmica não tem nada a ver com a prática da excisão. 

 
Disponível em: <http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=767913&tm=7&layout=121&visual=49> Acesso em: 29 set. 2015 

(adaptado) 

Até 86 milhões de meninas poderão sofrer com mutilação genital feminina até 2030, alerta ONU 

 

Aprovado com unanimidade na Assembleia Geral da ONU, é lembrado em 6 de fevereiro 

o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Para marcar a data, o 

secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que “não há nenhuma razão religiosa, de saúde ou 

de desenvolvimento para mutilar ou cortar qualquer menina ou mulher”. 

“Embora alguns argumentem que é uma “tradição”, devemos lembrar que a escravidão, as mortes 

por honra e outras práticas desumanas foram defendidas com o mesmo argumento”, afirmou Ban. [...] 

 “Apenas porque uma prática dolorosa existe há muito tempo não justifica sua continuação. Todas 

as ‘tradições’ que rebaixam, humilham e ferem são violações dos direitos humanos que devem ser 

ativamente combatidas até que acabem”, lembrou ele. 

 
Disponível em: < http://www.onu.org.br/ate-86-milhoes-de-meninas-poderao-sofrer-com-mutilacao-genital-feminina-

ate-2030-alerta-onu/> Acesso em: 21 set. 2014 (adaptado) 



PROPOSTA 3 – GUINÉ-BISSAU  
 

Leia com atenção os textos a seguir, que tratam de um tema muito importante na vida de todos os 

guineenses: a instabilidade política. 

 
Texto 01 

Mercado Bissauguineense 

 

Apesar de possuir uma significante riqueza de recursos minerais e fósseis, a Guiné-Bissau enfrenta 

atualmente grandes dificuldades para conseguir um desenvolvimento socioeconômico sustentável. Essa 

situação é principalmente causada por uma instabilidade política que ocorre desde a Guerra Civil de 2000 e 

foi intensificada com um Golpe de Estado em abril de 2012. 
 

Disponível em: http://www.mercadoseestrategias.com/mercados/guine-bissau/. Acesso em: 21 set. 2015 (adaptado). 

 
Texto 02 

Economia de Guiné-Bissau 

 

A desigualdade na distribuição do rendimento na Guiné-Bissau é uma das mais extremas do 

mundo. De acordo com o Banco Mundial, 69,3 por cento da população guineense vive abaixo do limiar de 

pobreza (2010). 

Em resultado ao Golpe de Estado que ocorreu em Março de 2012, as exportações da castanha de 

caju não só diminuíram fortemente, como o preço pago aos produtores pelos intermediários baixou bastante. 

 É devido à grande instabilidade política que se vive neste país que a economia não se desenvolve, fazendo 

com que a Guiné-Bissau dependa fortemente da ajuda externa, nomeadamente do Banco Mundial ou do 

Fundo Monetário Internacional. A Guiné-Bissau encontra-se em 177º lugar no Índice de Desenvolvimento 

Humano do PNUD de 2014. 
 

Disponível em: http://vida1.planetavida.org/paises/guine-bissau/o-pais/economia-da-guine-bissau-pdf/. Acesso em: 21 set. 2015 

(adaptado). 

 
Texto 03 

Guiné-Bissau de novo na ribalta 

 

A nova crise político-institucional na Guiné-Bissau, que está sem primeiro ministro nem governo 

desde quarta-feira passada, após a deliberação do Supremo Tribunal de Justiça, que nas vestes de Tribunal 

Constitucional, declarou inconstitucional ‘na forma e na matéria’ a nomeação a 20 de Agosto por decreto 

presidencial de Baciro Djá para primeiro ministro, o voto do parlamento europeu criticando Angola pela 

violação de Direitos Humanos e o aumento da corrupção, ou ainda o aumento da percepção de corrupção em 

Cabo Verde, foram alguns dos temas dominantes nas nossas emissões nesta semana. 

 
Disponível em: http://www.portugues.rfi.fr/angola/20150912-guine-bissau-de-novo-na-ribalta. Acesso em: 21 set. 2015 (adaptado). 

 

 

Caro(a) candidato(a), 
               Considerando as informações apresentadas pelos textos, há muito tempo existe uma instabilidade 

política que obstrui a reconstrução nacional de Guiné-Bissau e promove a desesperança entre o povo. Reflita 

sobre as ideias apresentadas nos textos, considere seus próprios conhecimentos sobre esse tema e produza 

um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, no qual você desenvolva o 

tema: A instabilidade política como fator que desafia o crescimento de Guiné-Bissau.   

 

Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para defesa de seu 

ponto de vista quanto aos desafios decorrentes das constantes crises políticas que abalam as 

estruturas social e financeira da nação guineense.  



PROPOSTA 4 – GUINÉ-BISSAU  
 

Leia com atenção os textos a seguir, que tratam de um tema muito importante na vida de todos os 

guineenses: os problemas econômicos de Guiné-Bissau.  

 
Texto 01 

Mercado Bissauguineense 

 

Apesar de possuir uma significante riqueza de recursos minerais e fósseis, a Guiné-Bissau enfrenta 

atualmente grandes dificuldades para conseguir um desenvolvimento socioeconômico sustentável. Essa 

situação é principalmente causada por uma instabilidade política que ocorre desde a Guerra Civil de 2000 e 

foi intensificada com um Golpe de Estado em abril de 2012. 
 

Disponível em: http://www.mercadoseestrategias.com/mercados/guine-bissau/. Acesso em: 21 set. 2015 (adaptado). 

 
Texto 02 

Economia de Guiné-Bissau 

 

A desigualdade na distribuição do rendimento na Guiné-Bissau é uma das mais extremas do 

mundo. De acordo com o Banco Mundial, 69,3 por cento da população guineense vive abaixo do limiar de 

pobreza (2010).  

Em resultado ao Golpe de Estado que ocorreu em Março de 2012, as exportações da castanha de 

caju não só diminuíram fortemente, como o preço pago aos produtores pelos intermediários baixou bastante. 

 É devido à grande instabilidade política que se vive neste país que a economia não se desenvolve, fazendo 

com que a Guiné-Bissau dependa fortemente da ajuda externa, nomeadamente do Banco Mundial ou do 

Fundo Monetário Internacional. A Guiné-Bissau encontra-se em 177º lugar no Índice de Desenvolvimento 

Humano do PNUD de 2014. 
 

Disponível em: http://vida1.planetavida.org/paises/guine-bissau/o-pais/economia-da-guine-bissau-pdf/. Acesso em: 21 set. 2015 

(adaptado). 

 

Texto 03 

Guiné-Bissau: a busca da independência econômica 

O objetivo do desenvolvimento é o homem. No plano da economia, interessa a satisfação das suas 

necessidades materiais, mas também o respeito da sua dignidade, do seu papel de construtor da sua própria 

terra. A Guiné-Bissau é uma economia pobre, e continuará a sê-lo por muitos anos. Não há saltos nem 

milagres possíveis, e o amanhã depende do esforço paciente e organizado, no dia-a-dia, de cada metro de 

terra agrícola recuperado, do caminhão consertado, de cada criança que aprende a ler, do operário que 

domina uma nova técnica. O longo esforço de construção da economia exige um ambiente de democracia, 

paz, liberdade e compreensão.  

Disponível em: http://www.didinho.org/Arquivo/embuscadaindependenciaeconomica.htm. Acesso em: 28 set. 2015 (adaptado). 

 

Caro(a) candidato(a), 
Considerando as informações apresentadas pelos textos, a economia guineense é bastante frágil, o 

que resulta em estado de pobreza extrema. 

 

 Reflita sobre as ideias apresentadas nos textos, considere seus próprios conhecimentos sobre esse 

tema e produza um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, no qual você 

desenvolva o tema: Como Guiné-Bissau pode alcançar a independência econômica?  

 
Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para defesa de seu ponto de 

vista quanto às ações que podem levar os guineenses à dignidade econômica. 



PROPOSTA – MOÇAMBIQUE 
 

Leia com atenção os textos a seguir, que tratam de um tema muito importante na vida de 

todos os moçambicanos: a inserção brasileira em Moçambique. 

 

 

Texto 01  

Quarenta empresas brasileiras procuram oportunidades de negócio em Moçambique 

Empresários brasileiros buscam oportunidades de investir em Moçambique nas áreas de 

minas, energia, transportes, saúde, agricultura, entre outras, cujo interesse tem atraído os latino-

americanos que participaram na Semana Brasil-Moçambique, na cidade de Maputo, de 11 a 18 de 

abril. 

Segundo a embaixadora brasileira em Maputo, Lígia Maria Sherer, Moçambique é um 

país estratégico na cooperação e internacionalização das empresas brasileiras não só pelos laços de 

amizade, mas também por ser um dos países que mais cresce no mundo e, por essa razão, tornou-se 

o segundo país de África que mais investimento brasileiro atrai. 

 
Disponível em: http://opais.sapo.mz/index.php/component/content/article/38-economia/35509-quarenta-empresas-brasileiras-

procuram-oportunidades-de-negocio-em-mocambique.html. Acesso em: 22 set. 2015 (adaptado).  

 

Texto 02  

A presença brasileira na África: um estudo sobre o Programa Embrapa Moçambique 

 
Impulsionadas por uma política externa brasileira marcada pelo aumento das relações com a 

África, diversas entidades do Brasil, tanto órgãos públicos quanto empresas privadas, passaram a atuar mais 

incisivamente no continente africano desde 2003. Entretanto, a presença do Brasil e suas intenções no 

continente africano têm sido vistas de formas diferentes. 

Por um lado, há a defesa dos projetos de cooperação, que se apresentam como instrumentos de 

auxílio ao desenvolvimento de setores, como o agrícola, por exemplo, devido à sua reconhecida capacidade 

brasileira em pesquisa e tecnologia nesse setor. 

Por outro lado, alguns estudiosos da atuação brasileira e de outras “potências médias” em 

território africano consideram que muitos dos projetos de cooperação executados ou em execução são 

motivados por um propósito que se afasta da cooperação e da solidariedade. A presença incisiva desses 

países que atuam em setores de agronegócio, turismo e mineração estaria colaborando majoritariamente para 

o enriquecimento e para interesses comerciais e financeiros, e isso tem levado a alguns conflitos e agravado a 

situação de pobreza, carência e vulnerabilidade das comunidades rurais. 

 
Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/perspectivasdodesenvolvimento/article/view/11871. Acesso em: 28 set. 2015 

(adaptado). 

 

 

Caro(a) candidato(a), 

 

Conforme as informações apresentadas pelos textos, é crescente a presença de empresas 

brasileiras em Moçambique; no entanto, essa presença tem sido vista de maneiras diferentes. Reflita 

sobre as ideias apresentadas nos textos, considere os seus próprios conhecimentos da realidade 

moçambicana e produza um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua 

portuguesa, no qual você desenvolva o tema A presença brasileira no cotidiano e na economia de 

Moçambique: entre conflitos de interesse, a cooperação e a solidariedade. 

 

Reúna e organize, com coesão e coerência, os fatos e a argumentação para a defesa de 

seu ponto de vista acerca da relação entre Brasil e Moçambique. 



PROPOSTA 1 – SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
 

Leia com atenção os textos a seguir, que tratam de um tema muito importante na vida de 

todos os guineenses: o turismo como atividade econômica. 

 

Texto 01 

Turismo como fator de desenvolvimento e crescimento 

A atividade turística nos últimos anos tem sido de extrema importância no que diz respeito 

ao desenvolvimento e crescimento da economia mundial. O Turismo detém hoje grande parte do 

PIB de muitos países que têm melhorado suas condições econômicas em decorrência do avanço que 

o setor tem proporcionado. 

Em países como a França, que de acordo com a EMBRATUR se encontra na primeira 

posição dos países mais visitados do mundo, de 1985 a 1998 (último ano encontrado) o fluxo de 

turistas cresceu de 36.748 milhões para 70 milhões, gerando assim um aumento das divisas internas 

do país. Num país como o México, considerado em desenvolvimento, o Turismo também 

proporcionou um aumento nas receitas, pois recebia em média 4.207 milhões de visitantes passando 

a receber 19.300 milhões no mesmo período. 
Disponível em: http://www.revistaturismo.com.br/artigos/fatorcrescimento.html. Acesso em: 29 set. 2015 (adaptado) 

 

Texto 02 

São Tomé e Príncipe eleito um dos dez melhores destinos turísticos pela CNN 

 

São Tomé – O arquipélago santomense está entre os dez principais destinos de “férias de 

sonho”, segundo uma apreciação feita pelo canal norte-americano CNN. 

São Tomé e Príncipe foi classificado pela estação televisiva CNN como um dos dez destinos 

de “férias de sonho” em 2014, apesar de a equipe descrever o arquipélago como um “destino 

praticamente desconhecido” no ramo do turismo. 

Candidato ao segmento de “ilha exótico-paradisíaca”, trata-se de uma categoria escolhida 

pela equipa da CNN também por ser ainda um local que alberga um número reduzido de turistas. 

São Tomé e Príncipe ficou entre destinos como os parques naturais do Quénia e do Alasca, 

os Jardins do Japão, Madagáscar, Finlândia, Austrália, o acervo cultural de Itália, as modalidades 

desportivas na neve da Suíça e os desportos de mar na Papua Ocidental. 

A equipe responsável pelo editorial de turismo da CNN considera positivo o fato de “haver 

muito para fazer nas ilhas” santomenses, apesar do seu potencial em “aperfeiçoar a arte da calma”. 

 
Disponível em: http://www.jornal.st/noticias.php?noticia=268437795. Acesso em: 28 set. 2015  

 

Caro(a) candidato(a), 

 

Considerando as informações apresentadas pelos textos, a atividade turística amplia as 

receitas de um país e há reconhecimento internacional do potencial turístico de São Tomé e 

Príncipe! Mas ainda é necessário dar visibilidade a São Tomé e Príncipe, pois o arquipélago ainda é 

destino praticamente desconhecido! Reflita sobre as ideias apresentadas nos textos, considere os 

seus próprios conhecimentos da realidade santomense e produza um texto dissertativo-

argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, no qual você desenvolve o tema Turismo 

em São Tomé e Príncipe: fator de promoção do crescimento econômico. 

 

Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para a defesa de seu 

ponto de vista acerca da importância do turismo para a economia de São Tomé e Príncipe.  
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PROPOSTA 2 – SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
 

Leia com atenção os textos a seguir, que tratam de um tema muito importante na vida de 

todos os santomenses: o turismo e a melhoria da infraestrutura de um país. 

 

 

Texto 01 

Importância da infraestrutura no desenvolvimento do turismo 

        É notório que o turismo brasileiro tem registrado taxas de crescimento elevadas, com expansão 

nas receitas advindas da atividade. Todavia, para que o setor cresça de forma sustentada faz-se 

necessário um plano de desenvolvimento coerente e eficaz no âmbito da infraestrutura. Considera-

se como infraestrutura do apoio ao turismo o conjunto dos estabelecimentos e serviços que dão 

suporte à atividade turística através do atendimento direto ao visitante. Trata-se dos meios de 

hospedagem e alimentação, agenciamento turístico, lazer, compras e entretenimento, aviação 

(através de melhorias nos aeroportos) e infraestrutura urbana. Integrados ao conjunto da 

infraestrutura urbana, constituem, em parte, a força de atração de uma determinada localidade. 
Disponível em: http://sinhoresaparecida.blogspot.com.br/2008/09/importncia-da-infra-estrutura-no.html. Acesso em: 29 set. 2015 

(adaptado) 

 

Texto 02 

São Tomé e Príncipe eleito um dos dez melhores destinos turísticos pela CNN 

 

São Tomé – O arquipélago santomense está entre os dez principais destinos de “férias de 

sonho”, segundo uma apreciação feita pelo canal norte-americano CNN. 

São Tomé e Príncipe foi classificado pela estação televisiva CNN como um dos dez destinos 

de “férias de sonho” em 2014, apesar de a equipe descrever o arquipélago como um “destino 

praticamente desconhecido” no ramo do turismo. 

Candidato ao segmento de “ilha exótico-paradisíaca”, trata-se de uma categoria escolhida 

pela equipa da CNN também por ser ainda um local que alberga um número reduzido de turistas. 

São Tomé e Príncipe ficou entre destinos como os parques naturais do Quénia e do Alasca, 

os Jardins do Japão, Madagáscar, Finlândia, Austrália, o acervo cultural de Itália, as modalidades 

desportivas na neve da Suíça e os desportos de mar na Papua Ocidental. 

A equipe responsável pelo editorial de turismo da CNN considera positivo o fato de “haver 

muito para fazer nas ilhas” santomenses, apesar do seu potencial em “aperfeiçoar a arte da calma”. 

 
Disponível em: http://www.jornal.st/noticias.php?noticia=268437795. Acesso em: 28 set. 2015  

 

Caro(a) candidato(a), 

 

Considerando as informações apresentadas pelos textos, o crescimento da atividade turística 

exige investimento na infraestrutura do lugar que receberá os turistas, e São Tomé e Príncipe é 

exatamente esse lugar indicado para receber mais e mais visitantes! Reflita sobre as ideias 

apresentadas nos textos, considere os seus próprios conhecimentos da realidade santomense e 

produza um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, no qual você 

desenvolve o tema Turismo em São Tomé e Príncipe: meio favorável à modernização das 

infraestruturas locais.  

 

Reúna e organize com coesão e coerência os fatos e a argumentação para a defesa de seu 

ponto de vista acerca da importância do turismo para a melhoria infraestrutural de São Tomé e 

Príncipe.  

 


