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1. Observe a imagem a seguir. 

Grant Shapps/Departamento para o Desenvolvimento 

 

Logo do projeto Energy Africa. 

O projeto Energy Africa, do Reino Unido, visa ajudar o continente africano a alcançar acesso 
universal à energia até 2030. Países como Reino Unido, Estados Unidos, outros membros da União 
Europeia e China vêm, cada vez mais, marcando presença na África. 

Aponte dois motivos pelos quais essas potências buscam se estabelecer nesse continente. 
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2. Ao longo da colonização da África, nações europeias dividiram o continente africano em colônias, 

que sofreram uma imposição cultural ampla, como o uso obrigatório do idioma do colonizador. 

a) Explique como esse processo de divisão territorial acarretou conflitos que permanecem até os 

dias atuais. 

 

 

 

 

b) Explique como as organizações mundiais podem intervir nesses conflitos. 

 

 

 

 

3. Na África, a independência da maioria dos países foi conquistada após dois grandes eventos 
mundiais, que resultaram no enfraquecimento das metrópoles e colaboraram para a 
independência das colônias. 

a) Identifique quais foram esses eventos mundiais.  

 

 

 

b) Cite o nome atribuído ao processo de independência política das colônias. 
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4. Observe o mapa a seguir. 

Países signatários da Zona Tripartite de Livre Comércio (ZTLC) 
Banco de Imagens/Arquivo da editora  

 
Elaborado com base em:<https://www.belfercenter.org/publication/benefits-africas-new-free-trade-area-0>. Acesso em: 8 nov. 2018 

Os países destacados em azul são signatários da Zona Tripartite de Livre Comércio – ZTLC 
(Tripartite Free Trade Area – TFTA), que abrange 26 países e mais de 625 milhões de habitantes. 

a) Cite um benefício econômico que esse tratado trouxe para os países signatários. 

 

 

 

b) Explique a importância da participação da África do Sul na ZTLC. 
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5. A economia da Nigéria, na África, é baseada principalmente na exportação de petróleo e seus 

derivados. Explique como a concentração das exportações de um só produto reflete na economia 
nigeriana. 

 

 

 

 

 

 

6. Assim como ocorre no Congo, muitos países africanos comportam, em seus territórios, nações 
diversas. A ausência da identidade nacional é um fator complicador para um dos objetivos da 
maioria dos Estados contemporâneos, que é: 

a) a organização da produção agrícola. 

b) a formação de regimes democráticos. 

c) a instauração de uma religião única. 

d) a consolidação de regimes autoritários. 

 
7. Observe a placa abaixo, utilizada na África do Sul durante o apartheid. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

A placa traz uma inscrição em inglês e africâner: “Para uso de pessoas brancas. 

Essas instalações públicas foram reservadas para o uso exclusivo de pessoas brancas. 

Por ordem do secretário provincial”. 
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O regime do apartheid tornou-se insustentável para o governo sul-africano em virtude da 
resistência interna e da influência externa, uma vez que alguns países: 

a) faziam propaganda contra a África do Sul. 

b) passaram a se recusar a comprar produtos sul-africanos. 

c) proibiram seus cidadãos de visitar a África do Sul. 

d) enviaram tropas para intervir no país.  

 

8. O continente africano é muito rico em recursos naturais, entre eles, o diamante. Em relação aos 
recursos naturais da África, assinale a alternativa correta: 

a) o sucesso econômico do continente deve-se à exportação de commodities para a América 

Latina.  

b) países ricos, como os Estados Unidos e a China, disputam a influência sobre esse continente. 

c) o continente tem uma baixa taxa de importação, devido à grande produção interna de alguns 

países, como a Nigéria. 

d) a disponibilidade de recursos permite a integração econômica entre os países africanos, como 

o Egito e a África do Sul. 

 

9. Considerando-se a presença de línguas de origem indo-europeia no continente africano, ou seja, 
aquelas faladas na Europa, como português, inglês, espanhol e francês, é correto afirmar que: 

a) nenhum país africano adotou a língua dos colonizadores como idioma oficial. 

b) o continente africano é homogêneo no que se refere aos idiomas, assim como aos aspectos 

culturais. 

c) apesar das tentativas de imposição das línguas dos colonizadores por todo o continente, os 

idiomas e dialetos africanos de origem resistiram. 

d) o continente africano é culturalmente homogêneo, graças à unidade imposta pelas línguas 

indo-europeias. 

 

10. Durante muitos anos, os europeus promoveram o tráfico de escravos da África para as Américas. 
Posteriormente à colonização do continente americano, ocorreu a colonização da África. Ambos 
os processos causaram consequências que são sentidas até os dias de hoje no continente africano. 
Uma das marcas desses processos é: 

a) o desrespeito à cultura e aos povos africanos. 

b) uma crise econômica e social que atinge igualmente os países africanos. 

c) a ausência de relações políticas e comerciais entre países africanos e europeus após a 

descolonização. 

d) a preservação da religião original dos países africanos, pois os europeus defendiam a liberdade 

religiosa. 


