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1. Analise o mapa a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Países participantes da Conferência de Bandung em 1955 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_de_Bandung#/media/ 

File:Asian-African_Conference_Participants.svg>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Explique o principal objetivo da Conferência de Bandung realizada em 1955, na Indonésia, que 
contou com a participação dos países destacados no mapa. 
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2. Analise o mapa a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Mapa-múndi  
Elaborado com base no Relatório de Perspectiva Econômica Global desenvolvido pelo FMI em 2009 

 
Fonte: Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo#/media/ 

File:Imf-advanced-un-least-developed-2008.svg>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Com base na interpretação do mapa e em seus conhecimentos, explique a influência da divisão 
internacional do trabalho (estabelecida durante o período de expansão do capitalismo) na situação 
dos países da América Latina, Ásia e África. 
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3. Leia a manchete a seguir: 

Última batalha da Guerra Fria, conflito em Angola é resgatado em livros 

BONALUME NETO, Ricardo. Última batalha da Guerra Fria, conflito em Angola é resgatado em livros. Folha de S.Paulo, 16 jul. 2017. 

Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/07/1901664-ultima-batalha-da-guerra-fria- 

conflito-em-angola-e-resgatado-em-livros.shtml>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Com base no teor da manchete e em seus conhecimentos, explique, enfatizando a atuação dos 
Estados Unidos e da União Soviética, como o fim da Guerra Fria influenciou o posterior fim da 
guerra civil angolana. 
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4. Analise o gráfico a seguir: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em: China MinistryofCommerce; U.S. Census Bureau. 

Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/senatorchriscoons/6303123022>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

O gráfico mostra a evolução das trocas comerciais da China e dos Estados Unidos com a África, 
indicando os valores em bilhões de dólares, além das porcentagens comparando a diferença 
entre períodos (de 1997 a 2010). Com base na análise dos dados do gráfico e em seus  
conhecimentos, indique o motivo pelo qual a China tem interesse em realizar trocas comerciais 
com os países africanos. 
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5. Analise o mapa a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Bacia do rio Nilo 

 
Elaborado com base em River Nile. Disponível em: <https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:River_Nile_map.svg>. Acesso em: 7 set. 2018. 

A construção da Grande Barragem do Renascimento Etíope em um dos afluentes do rio Nilo  
pode levar a diversos conflitos pelo acesso à água. Considerando o mapa apresentado e seus 
conhecimentos, analise por que tais conflitos podem surgir e explique como isso pode impactar a 
economia dos países abastecidos pelo rio Nilo. 
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6. Analise o gráfico a seguir: 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Taxas de mortalidade infantil. Disponível em: <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/ 

taxas-de-mortalidade-infantil.html>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Após a análise do gráfico e, considerando que, mesmo com a diminuição da taxa, o Brasil ainda 
apresenta alta mortalidade infantil, esse tipo de dado demográfico sobre o desenvolvimento de 
um país: 

a) revela que os níveis de violência são elevados. 

b) indica alto índice de negligência médica. 

c) é consequência da diminuição do desejo das mulheres de ter filhos.  

d) aponta baixas condições de saneamento básico e saúde.  

e) provoca uma redução da mão de obra jovem e um envelhecimento da população. 
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7. Analise o mapa a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Zonas industriais asiáticas na África – 2011 

 
Elaborado com base em Chinese Industrial Zones in Africa 2011. Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinese_Industrial_Zones_in_Africa_2011.png>. 

Acesso em: 01 nov. 2018. 

Considerando o mapa, é possível afirmar que uma das principais nações a participar do movimento de 
investimento em atividades econômicas nos países africanos e o tipo de investimento desenvolvido, 
respectivamente, é: 

a) China, que está construindo polos tecnológicos na África. 

b) China, que está desenvolvendo projetos sociais na África. 

c) China, que vêm intensificando a produção de commodities na África. 

d) Japão, que mantém relações diplomáticas com o continente africano. 

e) Japão, que têm investido em agricultura de pequena escala na África. 
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8. Analise o texto a seguir: 

O desafio enfrentado pelos pequenos agricultores no norte da Etiópia é o de 

melhorar a segurança alimentar em períodos de baixa oferta pluvial, identificando 

estratégias de reposição de água no solo. No norte da Etiópia, mais de 50% da água 

disponível para a agricultura é perdida por evaporação direta, escoamento superficial e 

drenagem profunda. A hipótese é de que o uso de tecnologias de baixo custo e soluções 

inteligentes para identificar estratégias à reposição hídrica e/ou armazenamento de 

água em recipientes de baixo custo como vasos de cerâmica (potes de argila) poderiam 

reduzir significativamente as perdas de água em forma de evaporação e drenagem. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aplicação de tecnologias de irrigação com baixo custo, em áreas agrícolas 

cultivadas em períodos prolongados de estiagem– parceria Brasil/África. Disponível em: <https://www.embrapa.br/ 

busca-de-projetos/-/projeto/211210/aplicacao-de-tecnologias-de-irrigacao-com-baixo-custo-em-areas-agricolas- 

cultivadas-em-periodos-prolongados-de-estiagem---parceria-brasilafrica>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Com base no texto é possível afirmar que o objetivo do uso de tecnologia na situação citada é: 

a) superar barreiras climáticas e de solo. 

b) ofertar empregos à população. 

c) melhorar a produtividade agrícola. 

d) diversificar o tipo de alimento produzido. 

e) promover a agricultura sustentável. 
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9. Analise a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Reunião dos países membros da OPEP. Quito, Equador, 2010. 

Com base na atuação dos países africanos na Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) é possível afirmar que: 

a) a produção de petróleo dos países africanos é irrelevante para a OPEP. 

b) a produção de petróleo dos países africanos é maior que a brasileira. 

c) a minoria dos países membros da OPEP são do continente africano. 

d) a maioria dos países africanos que produzem petróleo são contrários à criação do cartel. 

e) os países africanos produtores de petróleo têm alta capacidade de exportação. 
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10. Analise as imagens a seguir: 

Ian Barbour/flickr/Creative Commons CC BY-SA 2.0 Pixabay/<pixabay.com> 

  

Plantação de chá na África do Sul. Plantação de cana-de-açúcar na África do Sul. 

Considerando as imagens, é possível afirmar que tais produções agrícolas têm como principal 
objetivo: 

a) o consumo da população africana. 

b) a geração de empregos à população. 

c) o aproveitamento do clima favorável. 

d) a exportação a países mais industrializados. 

e) a diversificação da alimentação dos nativos. 


