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 Exercícios sobre África: Características 
Físicas e Organizações Territoriais 
 
1. Observe o mapa a seguir. 

 
 

As partes destacadas no mapa indicam: 
a) Áreas de clima desértico. 
b) Áreas de conflito. 
c) Áreas de floresta. 
d) Áreas de mineração. 
e) Áreas de clima frio. 

 
 
2.  Observe o mapa a seguir. 
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O mapa anterior indica duas importantes bacias hidrográficas africanas. Quais são elas, 
respectivamente? 

a) A – bacia do rio Níger e B – bacia do rio Nilo 
b) A – bacia do rio Congo e B – bacia do rio Orange 
c) A – bacia do rio Nilo e B – bacia do rio Congo 
d) A – bacia do rio Senegal e B – bacia do rio Zambeze 
e) A – bacia do rio Orange e B – bacia do rio Senegal 

 
 
3. Leia o texto a seguir. 
“O clima tropical ocupa cerca de metade do continente, onde apresenta temperaturas elevadas 
durante todo o ano e duas estações bem distintas: chuvosa no verão e seca no inverno. A 
vegetação predominante deste clima é uma transição entre a floresta úmida e as áreas áridas e 
semiáridas do norte e do sul do continente. Neste domínio, a vegetação apresenta árvores e 
arbustos de portes variados e dispersos na paisagem e plantas rasteiras (capins e gramíneas) 
que recobrem o solo (semelhante ao do cerrado brasileiro).” 
 
O texto anterior descreve a formação vegetal típica do clima tropical africano e que também foi 
cenário natural de alguns filmes famosos com Tarzan e Sheena ( a rainha da selva).  
 
Assinale a alternativa referente a esta paisagem vegetal. 

a) Desertos 
b) Savanas 
c) Floresta boreal 
d) Floresta equatorial 
e) Floresta Amazônica 

 
 
4. "O continente africano em seu conjunto apresenta 44% de suas fronteiras apoiadas em 
meridianos e paralelos; 30% por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se referem a limites 
naturais que geralmente coincidem com os de locais de habitação dos grupos étnicos".  

(MARTIN, A. R. "Fronteiras e Nações. Contexto", São Paulo, 1998.)  
 
Diferente do continente americano, onde quase que a totalidade das fronteiras obedece a limites 
naturais, a África apresenta as características citadas em virtude, principalmente: 

a) Da sua recente demarcação, que contou com térmicas cartográficas antes desconhecidas. 
b) Dos interesses de países europeus preocupados com a partilha dos seus recursos 

naturais. 
c) Das extensas áreas desérticas que dificultam a demarcação dos "limites naturais". 
d) Da natureza nômade das populações africanas, especialmente aquelas oriundas da África 

Subsaariana. 
e) Da grande extensão longitudinal, o que demandaria enormes gastos para demarcação. 

 
 
5. A partilha do continente africano no final do século XIX pelos colonizadores europeus criou as 
chamadas fronteiras artificiais. Grande parte destas fronteiras foi mantida após o processo de 
independência dos países africanos.  
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Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar. 

a) A definição de fronteiras artificiais refere-se ao fato de que diversas nações e grupos 
étnicos, muitos deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, não 
respeitando as suas diferenças. 

b) Com o processo de descolonização da África e a manutenção das fronteiras artificiais, 
intensificaram-se os conflitos pela disputa entre os países mais industrializados e os menos 
desenvolvidos. 

c) Dentro dessas fronteiras artificiais, no período entre as Grandes Guerras Mundiais, os 
Estados Unidos e a União Soviética, interessados em aumentar sua influência no 
continente africano, financiaram e estimularam os conflitos. 

d) Além das fronteiras artificiais, outros fatores que têm motivado os conflitos dentro do 
território africano são os de ordem socioeconômica (pobreza e epidemias) e ambiental 
(desertificação e estresse hídrico). 

e) As fronteiras artificiais foram traçadas pelos Homens, que sempre fizeram a maior justiça 
possível. Após o processo de independência dos países africanos, essas fronteiras foram 
mantidas. 

 
 
6. “A singularidade da questão da terra na África Colonial é a expropriação por parte do 
colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. Após a independência, as populações 
de colonos brancos tenderam a diminuir, apesar de a proporção de terra em posse da 
minoria branca não ter diminuído proporcional mente.” 

MOYO, S. A terra africana e as questões agrárias: o caso das lutas pela terra no Zimbábue. In: 
FERNANDES, B. M.; MARQUES, M. I. M.; SUZUKI, J. C. (Org.).Geografia agrária: teoria e poder. 

São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
 
Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento que 
marcou o processo de ocupação do espaço rural na África subsaariana foram: 

a) Exploração do campesinato pela elite proprietária – Domínio das instituições fundiárias pelo 
poder público. 

b) Adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra – Controle do uso especulativo da 
propriedade fundiária. 

c) Desorganização da economia rural de subsistência – Crescimento do consumo interno de 
alimentos pelas famílias camponesas. 

d) Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar – Avanço crescente das 
áreas rurais sobre as regiões urbanas. 

e) Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador – Aumento da ocupação da 
população pobre em territórios agrícolas marginais. 

 
 
7. Sobretudo, a partir da década de 60, o continente africano tem passado por um processo de 
descolonização, isto é, de independência política formal que: 

a) Tem permitido às jovens nações superar o atraso econômico motivado pela exploração das 
antigas metrópoles. 

b) Desacompanhada da respectiva independência econômica e financeira não conseguiu 
alterar de forma efetiva as precárias condições de vida da população. 

c) Reestruturou economicamente as novas nações, uma vez que elas deixaram de produzir 
para os mercados externos e voltaram-se para as necessidades da população local. 
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d) Alterou sensivelmente o papel das antigas colônias na divisão internacional de trabalho 

uma vez que estas passaram a ter autonomia econômica. 
e) Possibilitou a superação das relações de subordinação econômica das antigas colônias 

através do desenvolvimento de atividades industriais modernas. 
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 Gabarito 
 
1. A 
2. C 
3. B 
4. B 
5. A 
6. E 
7. B 
 
 


