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1. Leia o trecho de notícia abaixo. 

Mais de 30 mortos em explosão na cidade nigeriana de Yola 

O grupo extremista pretende instaurar um califado no Norte da Nigéria,  

majoritariamente muçulmano, ao contrário do Sul, de maioria cristã. A violência da 

insurreição do Boko Haram e da sua repressão pelas forças armadas nigerianas já 

causaram mais de 17 mil mortes desde 2009 e perto de 2,6 milhões de deslocados e 

refugiados nos Camarões, Chade e Níger. 

Disponível em: <http://bit.ly/2zsuBz6>. Acesso em: 20 out. 2018. 

Com base na notícia, explique qual o caráter do conflito existente no norte da Nigéria promovido 
pelo grupo terrorista Boko Haram, destacando como esse grupo atua dentro do país. 
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2. Leia o trecho a seguir. 

Os desafios da União Africana 

A União Africana foi criada em 2002, [...] a versão atual da entidade busca 

preservar a ideia original, porém se debruça em questões mais pragmáticas, como 

comércio e segurança, mantendo, por exemplo, uma operação de “paz e segurança”, 

semelhante à da Organização das Nações Unidas (ONU), que intervêm em casos 

emergenciais de conflitos e guerras civis.  

Disponível em: <https://correionago.com.br/portal/os-desafios-da-uniao-africana>. Acesso em: 20 out. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, explique os objetivos da União Africana e os desafios 
que enfrenta para concretizar suas propostas. 

 

 

 

 

 

 

3. Leia o trecho abaixo. 

Países africanos se unem para enfrentar desafio de ampliar 

oferta de energia elétrica 

Pela primeira vez, ministros de Estado, especialistas e investidores de toda 

África reuniram-se para discutir alternativas de geração e distribuição de energia  

no continente. [...] Os participantes preparam a criação um mecanismo único de 

monitoramento e comunicação entre os países. Empresas tiveram espaço para fechar 

negócios e divulgar experiências e estratégias para aumentar o acesso à luz elétrica 

em um ambiente de mudanças climáticas. Além do governo moçambicano, o evento 

teve o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, da Comissão Econômica Africana 

das Nações Unidas e da União Africana. 

Disponível em: <http://bit.ly/2zsxxf6>. Acesso em: 20 out. 2018. 

A partir da leitura do texto, indique como os grupos citados são importantes para a estabilidade e 
o desenvolvimento social do continente africano. 
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4. Leia o trecho abaixo. 

A África passará por mudanças demográficas substanciais nas próximas décadas, 

com a crescente participação da população em idade ativa. A oportunidade dos países 

africanos de converter essas mudanças em dividendos demográficos para o crescimento 

e a redução da pobreza dependerá de vários fatores.  

Disponível em: <http://bit.ly/2Q4KQrw>. Acesso em: 20 out. 2018. 

O espaço urbano sofre influência de diversos fatores e estes podem trazer uma diminuição ou 
aumento da população urbana. Com base no texto, aponte pelo menos dois fatores que expliquem 
o aumento da população ou a ampliação da mortalidade em países africanos. 

 

 

 

 

 

5. Observe o mapa. 

Países que compõem a Comunidade dos Estados do Sahel-Saara 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_dos_Estados_do_Sahel-Saara#/ 

media/File:Community_of_Sahel-Saharan_States-map.PNG. Acesso em: 25 set. 2018. 
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A Comunidade dos Estados do Sahel-Saara é uma área de livre comércio criada no norte africano 
para a integração econômica. Com base no mapa, e considerando as diferenças entre a região do 
Sahel e do Saara, explique por que os países se uniram na organização em dois períodos diferentes. 

 

 

 

 

 

6. Leia os trechos abaixo. 

A partir de 2002 e até recentemente, observou-se a emergência de um longo 

ciclo de alta nos preços internacionais das commodities, que coincidiu com um processo 

generalizado de melhoria no desempenho econômico das economias especializadas 

na produção e exportação de recursos naturais. 

Disponível em: <http://bit.ly/2Q6QbPj>. Acesso em: 21 out. 2018. 

Do ponto de vista econômico, exceção feita à África do Sul, os Estados africanos 

são exportadores tradicionais de matérias-primas e produtos agrícolas, ou seja, são 

primário-exportadores num mundo que exige cada vez mais o conhecimento como 

pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social. Mas é importante observar 

que, apesar disso, assistimos nos últimos anos a uma valorização de algumas das  

commodities exportadas pelos países africanos, o que tem colaborado para um melhor 

desempenho econômico no continente.  

Disponível em: < www.ibri-rbpi.org/?p=12276>. Acesso em: 21 out. 2018. 

A preocupação do mundo quanto aos recursos minerais e matérias-primas do continente africano é 
reflexo do controle do preço de commodities pelas empresas ocidentais e asiáticas que têm dominado 
o mercado africano. Apesar de ter havido aumento de preços, a dependência da exportação de 
commodities traz um impacto socioeconômico negativo para os países africanos. Explique. 
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7. Observe o mapa abaixo. 

Conflitos no continente africano entre 2003 e 2011 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 
Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conflicts_2003-10.svg. Acesso em: 25 set. 2018. 

A análise do mapa demonstra que os conflitos que ocorrem atualmente no continente africano 
têm origens 

a) limitadas a desavenças étnicas e tribais na região central.  

b) relacionadas ao embate entre cristianismo e islamismo. 

c) diversas, relacionadas a questões políticas, culturais e econômicas. 

d) referentes ao combate africano frente à dominação colonial europeia. 

 

8. Em relação a divisão étnica e política africana, é correto afirmar que: 

a) a divisão política não reflete a divisão étnica, o que gera diversos conflitos no continente até hoje. 

b) a imposição neocolonial priorizou a preservação das características étnicas e culturais dos povos. 

c) o território político, por incluir as diferentes etnias, tem a oportunidade de ganhar o mercado 

global. 

d) o território étnico ameniza os conflitos, fato que reflete no crescimento econômico do continente. 
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9. Observe o mapa e leia o trecho abaixo. 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

Reduzindo as diferenças 
entre a rica e a pobre África 

O aumento da desigualdade entre ricos e pobres 
é um problema na África, assim como no resto do 
mundo. Na verdade, muitos africanos acreditam 
que as desigualdades estão se tornando mais 
marcantes: uma pequena minoria está enriquecendo 
enquanto as filas dos pobres atravessam a porta. 
O contraste é mais evidente na África desde quando 
o nível de pobreza tem alcançado um patamar alto 
e contínuo por décadas, apesar do crescimento 
significativo da média no PIB no continente. 

 

As classificações do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) na África em 2014, de acordo  

com as Nações Unidas. Os países com as cores  

mais escuras possuem o menor índice e os  

países em cinza não têm dados. 

Disponível em: <http://bit.ly/2R1Rv7o>. Acesso em: 21 out. 2018. 

O mapa retrata o Índice de Desenvolvimento Humano no continente africano e o texto destaca o 
PIB do continente e sua distribuição pela população. Sobre tais aspectos é possível afirmar que: 

a) o país que possui a maior diversidade de recursos é o que apresenta menor IDH. 

b) os países mais pobres com piores IDHs concentram-se no norte da África e são os que possuem 

maior produção de alimentos e recursos. 

c) a África Central é a região com maior produção de alimentos e diversidade de recursos e 

concentra os países com melhores IDHs. 

d) a maioria dos países do continente tem problemas graves em relação à distribuição de renda 

para suas populações. 
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10. Leia o texto abaixo. 

A África do Sul apresenta uma das evoluções mais singulares da História 

Contemporânea. Nessa sociedade, uma espécie de “colonialismo interno” criou um  

sistema de opressão institucionalizada contra a maioria negra e, em menor medida, 

mestiça e asiática que foi tolerada pelo Ocidente durante a Guerra Fria. Curiosamente, 

o fim da bipolaridade seria o ponto culminante da crise do Apartheid, abrindo espaço 

para uma transição negociada, embora extremamente difícil, rumo à democracia. 

PEREIRA, AD. Apartheid: apogeu e crise do regime racista na África do Sul (1948-1994). In: MACEDO, JR., org. Desvendando a história 

da África [online]. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. Disponível em: <http://bit.ly/2Q7h8SZ>. Acesso em: 21 out. 2018. 

O apartheid consistiu em uma série de políticas de segregação instauradas na África do Sul entre 
1948 e 1994. Mesmo com o seu fim oficial, a discriminação social persiste. São reflexos da continuidade 
da discriminação, EXCETO: 

a) a desigualdade entre brancos e negros. 

b) o maior número de desempregados negros. 

c) a diminuição do Índice de Desenvolvimento Humano. 

d) a redução da mortalidade infantil e analfabetismo. 


