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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. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento 
de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na 
América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.  

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 
O aluno cita ao menos dois motivos pelos quais as grandes potências buscam se 
estabelecer na África, entre eles, a riqueza em minérios e em petróleo, grande 
potencial agrícola e crescente mercado consumidor para produtos industrializados. 

50% 
O aluno cita apenas um motivo para o estabelecimento das grandes potências na 
África, como riqueza em minérios e em petróleo, grande potencial agrícola e 
crescente mercado consumidor para produtos industrializados. 

0% 
O aluno não cita adequadamente nenhum motivo para o interesse das grandes 
potências mundiais pela África. Ele não foi capaz de identificar as riquezas naturais e 
sociais que existem nesse continente.  

 

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. 
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Objeto de 

conhecimento 
Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração 
cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de 
vivência, marcas desses processos.  

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C12/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno cita, no item a, que várias tribos distintas foram obrigadas a conviver no 
mesmo território colonial e, na sequência, no mesmo Estado, fato que gerou 
diversos conflitos, devido à ausência de uma identidade nacional coesa e harmônica. 
Dessa maneira, conflitos culturais, religiosos e políticos se estabelecem nesses 
territórios. No item b, o aluno destaca que o papel das organizações internacionais é 
promover intervenções que apaziguem os conflitos, já que estes refletem na 
geopolítica mundial.  

50% O aluno responde apenas uma das questões adequadamente.  

0% 
O aluno não explica a gênese dos conflitos nem o papel das organizações mundiais 
nesse contexto.  

 

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. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, 
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra.  

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno aponta, no item a, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial 
como os eventos responsáveis pelo enfraquecimento das metrópoles e explica, no 
item b, que o processo de independência das colônias é chamado de 
descolonização. 

50% 
O aluno cita apenas que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial 
foram as responsáveis pelo enfraquecimento das metrópoles ou que o nome do 
processo de independência política das colônias é descolonização. 

0% 
O aluno não cita corretamente nem os eventos responsáveis pelo enfraquecimento 
das metrópoles nem o nome do processo de independência política das colônias. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

 
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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Objeto de 

conhecimento 
Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no 
que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno cita, no item a, a livre circulação de mercadorias como um benefício 
decorrente do tratado e explica que a unificação tarifária facilita a circulação e 
estimula a produção nos países envolvidos. No item b, o aluno explica que a África 
do Sul é uma das maiores economias do continente e uma das que mais crescem no 
mundo, o que fortalece o acordo e beneficia o continente.  

50% 
O aluno descreve um dos benefícios da livre circulação de mercadorias no 
continente, mas não aponta a importância da participação da economia sul-africana 
no tratado. 

0% 
O aluno não descreve nenhum benefício socioeconômico do tratado para os países 
signatários nem explica a importância da participação sul-africana. 

 

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. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola e 
portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no 
que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.  

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que a dependência de um único produto, o petróleo, faz com que a 
Nigéria dependa também das oscilações internacionais do preço desse produto. Em 
outras palavras, a economia nigeriana oscila de acordo com o preço internacional do 
petróleo, afetando a renda do país e a vida da população. 

50% 
O aluno menciona que não é adequado um país depender somente da exportação 
de um produto, mas não explica a oscilação constante do preço do petróleo, que 
afeta intensamente a economia nacional.  

0% O aluno não reconhece a problemática das exportações da Nigéria. 
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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. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento 
de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na 
América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U4 

Justificativas 

a 
A organização da produção agrícola nos Estados pouco ou nada tem a ver com a ausência de 
uma identidade nacional. Isso se explica pelo fato de que muitos países apresentam uma 
identidade nacional, mas não têm sua economia baseada na produção agrícola. 

b 

A ausência de uma identidade nacional dificulta a consolidação de regimes 
democráticos, algo almejado por muitos países. Isso acontece porque um país com 
regime democrático necessita de uma comunhão de ideias, propósitos e convicções e 
também de identidade, para que o governo consiga atender às necessidades da 
população de maneira igualitária.  

c 
Os Estados nacionais e democráticos não almejam a instauração de uma religião única, 
uma vez que, pautados na democracia, todos devem ter o direito de praticar a religião 
que desejarem. 

d 
Os Estados nacionais contemporâneos não buscam a consolidação de regimes de 
governo autoritários, já que estes são pouco apreciados pelas populações em geral. 
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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”. 

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.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial  

Habilidade 
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração 
cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de 
vivência, marcas desses processos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U4 

Justificativas 

a 
Essa propaganda não ocorreu e, portanto, esse não pode ser considerado um motivo do 
fim do movimento. 

b 
Em conjunto com um boicote incitado pela ONU, a recusa de muitos países em comprar 
produtos sul-africanos culminou com o fim do movimento, pois o fator econômico 
estava interferindo no desenvolvimento do país. 

c Nenhum país proibiu visitas à África do Sul.  

d 
O boicote foi incitado pelas Nações Unidas e ocorreu de forma pacífica, sem ações de 
violência.  
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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. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção 

Habilidade 
(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização 
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões 
no mundo, com destaque para o Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C11/U4 

Justificativas 

a 
O continente africano enfrenta diversas dificuldades econômicas, apesar do grande 
volume de exportação de commodities. 

b 
Diversos países, como a China e os Estados Unidos, disputam o controle sobre a África, 
uma vez que existem nesse continente diversos recursos essenciais para o 
desenvolvimento, como matérias-primas. 

c 
A África depende muito de exportações e importações de países de outros continentes, 
inclusive do Brasil, já que sua produção interna não é autossuficiente. 

d 

A integração cultural e econômica no continente africano é marcada por grandes 
dificuldades, já que seu recorte territorial foi realizado por países europeus, que 
desconsideraram o território de cada etnia. Países como Egito e África do Sul, apesar de 
serem referências na economia africana, encontraram dificuldades de integração. 

 

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. 
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Objeto de 

conhecimento 
Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola e 
portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no 
que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C11/U4 

Justificativas 

a 
A maior parte dos países africanos adotou a língua dos colonizardores como um dos 
idiomas oficiais.  

b O continente não é homogêneo, há uma imensa gama de idiomas e dialetos. 

c 
Apesar de adotarem a língua dos colonizadores, os idiomas e dialetos africanos 
resistiram.  

d 
As línguas constituem um elemento cultural e político muito importante para a 
integração de diversos povos. Os diferentes idiomas indicam que não existe uma 
unidade cultural do continente. 

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. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola e 
portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no 
que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C11/U4 

Justificativas 

a 
A instituição do comércio de escravos e a colonização desrespeitaram a cultura, a vida e 
a dignidade dos africanos.  

b Não há homogeneidade econômica e social entre os países africanos. 

c África e Europa mantêm relações políticas e econômicas até hoje.  

d Os europeus tentaram impor o modo de vida europeu aos africanos.  
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Sugestões para reorientar o planejamento 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

 

É importante que os alunos compreendam a influência que as potências globais exercem na 

África, bem como as causas e as consequências das fraquezas desse continente. Além disso, espera-se 

que eles apliquem os principais conceitos relacionados a uma nação para entender os conflitos entre 

países, com destaque para aqueles decorrentes da divisão territorial africana, imposta por 

colonizadores europeus. 

Atividade 

Leve para a sala de aula materiais sobre as missões e as ações na África realizadas por 

organizações mundiais, como o Banco Mundial e o FMI, e por potências globais. Promova uma 

discussão sobre a dependência dos estados africanos em relação a esses órgãos e estados e sobre as 

vantagens para os estados que realizam tais ações. Levante questionamentos sobre o propósito dessas 

ações, considerando o interesse econômico de países europeus na África. Verifique se os alunos 

perceberam que, na maioria das vezes, as relações geopolíticas são estabelecidas com interesses 

políticos ou econômicos. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração 
cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de 
vivência, marcas desses processos. 

 

É fundamental que os alunos sejam capazes de reconhecer a atuação de organismos 

internacionais no continente africano e as consequências dessas ações para a economia, a cultura e a 

política dos países.  
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Atividade 

Explique para os alunos o que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

Junto com os alunos, faça uma pesquisa na internet sobre esses objetivos e identifique como 

cada objetivo se encaixa na realidade atual do continente africano. Em seguida, promova um debate 

sobre ações que poderiam contribuir para a concretização desses objetivos.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, 
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

 

É essencial que os alunos compreendam as relações geopolíticas na África no pós-guerra e a 

posição desse continente na ordem mundial econômica e política, levando em conta, por exemplo, a 

divisão internacional do trabalho, que se mostra presente até os dias atuais. 

Atividade 

Peça aos alunos que realizem uma pesquisa sobre empresas estadunidenses com filiais no 

continente africano. Após a apresentação das informações encontradas, promova uma discussão 

sobre a divisão internacional do trabalho, sobretudo no que se refere à exploração da África e de países 

emergentes, como Brasil e México. Espera-se que os alunos entendam não apenas como essa divisão 

acontece, mas também como os países africanos estão inseridos nela, identificando desigualdades 

socioeconômicas entre todos aqueles que dela participam. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção 

Habilidade 
(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização 
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões 
no mundo, com destaque para o Brasil. 

É de suma importância que os alunos compreendam os meios de produção no mundo, bem 

como a influência intensa dos capitais externos na configuração econômica dos países africanos.  

Atividade 

Peça aos alunos que façam uma pesquisa sobre a Organização dos Países Produtores de Petróleo 

(Opep). Promova um debate sobre a importância do petróleo para a economia mundial e o uso desse 

recurso no dia a dia. Juntos, analisem a presença dos países africanos na Opep e como, apesar de toda essa 

riqueza mineral, eles continuam em situação de dependência econômica. Dessa forma, espera-se que os 

alunos compreendam melhor os lugares ocupados por esses países no espaço mundial. 
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Objeto de 

conhecimento 
Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola e 
portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no 
que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

 

É esperado que os alunos reconheçam as desigualdades existentes na África e as características 

populacionais e econômicas dos países desse continente e, assim, sejam capazes de compreender a 

realidade atual de espoliação desses povos.   

Atividade 

Exiba para a turma trechos de filmes sobre o apartheid. Sugira um debate sobre a importância 

do combate ao racismo e como esse movimento influencia a crescente desigualdade social e 

econômica não apenas no continente africano, mas também no Braisl. O intuito é que os alunos 

entendam melhor a dura realidade imposta por regimes oficiais de segregação, associando-os à lógica 

neocolonialista.  


