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Exercícios sobre África Subsaariana: quadro social e conflitos  

Exercícios 

 

1.  

 
(http://blogdabethmuniz.blogspot.com/2011/02/mae-africa-o-continente-de-todos) 

 

A respeito da África subsaariana, que concentra, hoje, os países mais pobres do mundo, considere I, II 

e III, abaixo.  

I. Com a sua descolonização, que atingiu o seu ápice nas décadas de 1960 e 1970, ficou evidente a 

tragédia provocada pela ocupação colonial europeia no século XIX.  
II. Em tempos de globalização, a África subsaariana tem sido preterida na disputa pelos blocos 

econômicos, por abrigar em todo o seu território, ecossistemas completos que devem ser 

preservados, como os desertos e as savanas, não disponíveis à exploração econômica.  
III. Serra Leoa foi classificada pela ONU, em 2008, como o lugar onde a população tinha o pior nível 

de vida do planeta, devido à guerra civil que afetou todo o país. 
 

Dessa forma,  

a) I e III estão corretas.  
b) II e III estão corretas.  
c) I e II estão corretas.  
d) I, II e III estão corretas.  
e) Apenas II está correta.  

 

 

 

 

 

 

http://blogdabethmuniz.blogspot.com/2011/02/mae-africa-o-continente-de-todos
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2. Considerada a mais dura competição de automobilismo do mundo, o Rali Dacar (anteriormente Paris-

Dacar) vem sendo realizado desde 1979. A prova geralmente tem seu ponto de partida em alguma 

cidade da Europa e termina nas praias de Dacar, capital do Senegal, após uma longa e difícil passagem 

pelo deserto do Saara. A edição de 2005 apresentou pilotos de 39 nacionalidades, sendo 75% europeus 

e quase todo o restante composto por norte-americanos, sul-americanos e japoneses. A participação 

africana tem sido extremamente reduzida, a não ser pelos exuberantes cenários desérticos e 

semiáridos do continente. 

 

 
Tendo em vista o contexto em que se realiza essa competição e com base na fotografia, pode-se 

afirmar que a posição da África no mundo contemporâneo, em relação a outros continentes, é mais 

claramente evidenciada pelo predomínio dos seguintes aspectos:  

a) Desequilíbrio ambiental e ascensão militar.  
b) Marginalização econômica e atraso tecnológico.  
c) Reestruturação produtiva e decadência cultural.  
d) Instabilidade política e uniformidade étnica.  
e) Dependência financeira e estagnação industrial.  
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3. “Soweto viu a Copa do Mundo. Em um Mundial questionado por seu impacto social apenas limitado e 

por excluir grande parte da população africana dos benefícios, os 4 milhões de moradores da cidade 

nas proximidades de Johannesburgo só souberam um dia antes que a seleção brasileira faria seu único 

treino aberto em Soweto.” 
O Estado de S.Paulo, 04.06.2010. Adaptado. 

Considere as afirmações seguintes.  

I. Soweto está localizado na região metropolitana de Johanesburgo e foi a maior township da África 

do Sul.  

II. As townships nasceram durante o período do apartheid, devido à separação espacial entre negros 

e brancos.  

III. Dentre os Prêmios Nobel da Paz, estão Nelson Mandela e o Arcebispo Desmond Tutu, que viveram 

em Soweto. 

IV. Berço da luta contra o apartheid, durante o regime racista, Soweto conseguiu resolver seus 

problemas sociais, integrando-se totalmente ao restante da capital.  

 

Estão corretas apenas as afirmações  

a) I, III e IV.  

b) III e IV.  

c) I, II e III.  

d) I e II.  

e) II, III e IV.  

 

 

4.  

 
(Jornal do Brasil) 

 

Os países centrais parecem estar procurando se livrar da responsabilidade que tiveram pelo processo 

histórico que transformou a África num continente extremamente empobrecido. 

 

A redução dos programas humanitários e de ajuda aos países africanos também pode ser explicada 

pelo seguinte aspecto:  

a) Permanência do sistema do apartheid em diversas nações do continente.  

b) Enfraquecimento do poder de expansão do socialismo com o fim da Guerra Fria.  

c) Crescimento de facções islâmicas contrárias à presença ocidental em todo o continente. 

d) Inexistência de potências regionais participantes do processo de globalização econômica. 
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5. Atualmente, grandes jazidas de diamantes, localizadas em diversos países africanos, abastecem o 

luxuoso mercado mundial de joias. O diamante é uma forma cristalina do carbono elementar 

constituída por uma estrutura tridimensional rígida e com ligações covalentes. É um mineral precioso 

devido a sua dureza, durabilidade, transparência, alto índice de refração e raridade. 
 

 

Analise as afirmações abaixo:  

I. O diamante e a grafite são formas alotrópicas de carbono com propriedades físicas e químicas 

muito similares. Apesar disso, o diamante é uma das pedras preciosas mais valiosas existentes e, 

a grafite, não. 

II. A partir do cartaz acima, é possível inferir a associação entre a extração de diamantes na África e 

o comércio internacional de armas, que abastece grupos rivais envolvidos nas guerras civis desse 

continente. 

III. O cartaz denuncia a vinculação dos países africanos islâmicos com o terrorismo internacional e o 

seu financiamento por meio do lucrativo comércio mundial de diamantes e pedras preciosas. 

 

Está correto o que se afirma apenas em  

a) I e II.  

b) I e III.  

c) II.  

d) II e III. 

e) III. 
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6. Analise os momentos I e II da charge do continente africano. 

 

 

7. Como os momentos I e II podem ser caracterizados na África do Sul? 
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Gabarito 

 

1. A 

O item II está incorreto, pois a África Subsaariana, rica em recursos, tem chamado a atenção de várias 

potências mundiais em virtude dessa riqueza. Diversos países desenvolvidos, além dos emergentes, 

como o Brasil e a China, têm atuado no continente para garantir o acesso a esses recursos. Nesse 

sentido, os ecossistemas passam por um processo de destruição, e não de preservação. 

 

2. B 

Com base na fotografia e no contexto em que se realiza a competição, é possível evidenciar de forma 

clara a marginalização econômica desse continente. A fotografia mostra um carro 4x4 moderno dirigido 

por uma dupla de franceses, em condições adversas, enquanto um nativo observa a prova. 

 

3. C 

O item IV é o único incorreto, pois as desigualdades e os problemas sociais não foram resolvidos com o 

fim do apartheid. 

 

4. B 

O fim da Guerra Fria e a diminuição do socialismo no espaço mundial, desfizeram a possibilidade de 

ocupação de outro tipo de sistema de governo nesses países mais pobres. O desinteresse dos países 

desenvolvidos pela África trouxe também a falta de ajuda financeira para projetos econômicos e sociais. 

A alternativa A está incorreta, pois o apartheid, que representava a segregação racial dentro da África do 

Sul, foi extinto após o governo de Nelson Mandela. A alternativa C está incorreta, pois os islâmicos estão 

concentrados, em sua maior parte, na África do Norte. A alternativa D está incorreta, pois África do Sul, 

Nigéria e Egito são potências regionais. 

 

5. C 

O item I está incorreto, pois os diamantes são formas cristalinas de carbono. O item III está incorreto, 

pois o cartaz não faz alusão à questão terrorista e, muito menos, à questão islâmica. O cartaz associa a 

extração de diamantes e o comércio internacional de armas, que mergulha países do continente em 

intensas guerras civis. 

 

6. O momento I retrata a saída das forças coloniais europeias do continente africano após a Segunda 

Guerra Mundial, encerrando o período imperialista da Conferência de Berlim (1884-1885), quando o 

continente foi partilhado pelas potências da época. O momento II retrata uma situação mais recente, 

marcada pela entrada de turistas que se dirigem para pontos atrativos, tais como reservas ecológicas e 

parques que abrigam animais de médio e grande porte. 
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7. Após a ocupação holandesa (século XVII) e inglesa (século XIX), a nação adquiriu um status especial em 

1910, quando suas quatro unidades políticas formaram a União Sul-Africana, ainda sob tutela do Reino 

Unido. Em 1931, ganhou soberania, adotando o nome de África do Sul, e, em 1961, tornou-se uma 

república. Quanto ao momento II, o país se destaca como um dos que mais recebem turistas no 

continente (mais de 6 milhões de visitantes por ano), atraídos pelas belezas naturais, a boa infraestrutura 

e a excelente organização dos parques e safáris. 


