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Unidade 7

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

a) Planalto Oriental.

b) Planalto Setentrional.

c) Planalto Centro-Meridional.

2. Grande parte do território africano apresenta climas desérticos e tropicais. Associada 
ao clima desértico, existe uma vegetação desértica, sobretudo ao norte do continente, 
que corresponde à região do Magreb. Nas áreas da região central, de clima tropical 
e equatorial, existem as savanas e as florestas tropical e equatorial. As áreas que 
correspondem aos climas temperado e mediterrâneo favorecem a agricultura. Por fim, 
nas zonas de transição, ocorre o semiárido, cujas vegetações correspondentes são as 
estepes, pradarias e savanas.

3. Sim. O continente apresenta vários tipos de climas e de formações vegetais, condições 
que favorecem a existência de fauna e flora exuberantes e variadas.

4. 

África do norte África subsaariana

Localização

Norte do continente.  
É abrangida em sua 

quase totalidade pelo 
deserto do Saara.

Região ao sul do 
deserto do Saara.

População

Maioria árabe e islâmica. 
A colonização foi 

predominantemente 
francesa.

Maioria de povos 
negros. Foi colonizada 

por franceses, 
ingleses, alemães, 

belgas, entre outros.
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5.

a) Sub-região da África do norte da qual fazem parte o Marrocos, a Argélia, a Tunísia e o 
Saara Ocidental. Corresponde à porção ocidental do mundo islâmico.

b) Região da África situada ao sul do Saara, estendendo-se no sentido Leste-Oeste do 
continente, desde a Etiópia até o Senegal. É uma área de transição entre as regiões mais 
úmidas e o deserto.

6. O aluno pode citar: 

•	 As	condições	naturais	(áreas	com	menores	declividades,	temperaturas	amenas	e	maior	
incidência de chuvas regulares durante o ano atraem a população, enquanto áreas 
desertas e alagadiças constituem vazios demográficos);

•	 A	existência	de	reservas	minerais	(a	população	se	fixou	em	áreas	específicas	do	continente	
para	a	exploração	das	reservas	minerais);

•	 A	influência	do	colonialismo	(os	colonizadores	fundaram	vários	centros	urbanos	para	
desenvolver atividades comerciais, privilegiando algumas áreas em detrimento de outras).

7. 

a) F

b) V

c) V

d) F

e) F

8. 

a) Os países africanos ocupam uma posição subordinada na Divisão Internacional do 
Trabalho	(DIT),	pois	exportam	matéria-prima	e	são obrigados a comprar produtos 
industrializados de países ricos.

d) A indústria africana é pouco desenvolvida e dinâmica. O processo de industrialização 
do continente teve início no período de descolonização, e os principais destaques na 
atividade são o Egito e a África do Sul. 

e) A maioria das indústrias africanas é transnacional ou pertence a grupos da pequena 
elite local. 
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9. Os alunos podem citar:

•	 pequena	participação	no	comércio	mundial;

•	 escassez	de	capital;

•	 remessa	de	lucros;

•	 escassez	de	mão	de	obra	qualificada;

•	 mercado	interno	restrito;

•	 guerras	civis.

10. Os franceses e os ingleses colonizaram grande parte do continente africano. As maiores 
mudanças ocorreram nas regiões que antes pertenciam à França (África Ocidental e 
Equatorial francesa). Nelas, surgiram novos países, como Chade, Níger, Mali, Mauritânia, 
República Centro-Africana, Congo, Gabão, Benin, Burkina, Guiné, Senegal e Costa  
do Marfim. 
A África Oriental Alemã foi fragmentada em três países: Burundi, Tanzânia e Ruanda.  
A Somália Britânica e a Italiana fundiram-se e formam a atual Somália. 
Alguns países que já existiam na época colonial permaneceram com a mesma área e o 
mesmo nome, como Camarões e Togo (ex-colônias alemãs), Nigéria e Serra Leoa (ex-
colônias inglesas), Angola e Moçambique (ex-colônias portuguesas). Outras ex- 
-colônias mantiveram sua área, mas deram origem a novos países, como Quênia,  
Zâmbia, Zimbábue e Gana.

11. 

a) O apartheid foi um regime de segregação racial segundo o qual a população negra não 
tinha acesso a espaços ocupados e frequentados pelas comunidades brancas.

b) Apartheid é uma palavra da língua africâner que significa “separação”. 

c) Mesmo com o fim do apartheid,	a	segregação	racial	ainda	existe	de	maneira	mais	discreta,	
podendo ser verificada na desigualdade social entre brancos e negros.

12. 

A participação dos países pobres de baixa industrialização ocorre pela produção de 
manufaturas que empregam pouca tecnologia, matéria-prima, energia e mão de obra 
barata e em geral desprotegida pelo Estado. As atividades muitas vezes são insalubres 
e poluidoras, rejeitadas nas nações capitalistas centrais. Nestas últimas, a participação 
ocorre com a produção de bens industriais de alto valor agregado, geralmente da área de 
informação e comunicação, e de serviços de apoio à produção.
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A posição da África na nova DIT é ainda mais desfavorável se comparada à dos países 
de baixa industrialização, porque apresenta maior exploração dos recursos naturais e 
da mão de obra. As exportações de produtos industrializados no continente são pouco 
expressivas e estão concentradas em nove países: África do Sul, Marrocos, Tunísia, Togo, 
Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Saara Ocidental e Madagascar. 

13. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno compreenda que tanto a fome como as 
doenças são problemas decorrentes da pobreza em que a população africana se 
encontra. Sem recursos para se alimentar adequadamente, as pessoas adoecem mais, 
chegando até mesmo a morrer de fome. Além disso, não há serviços de saúde pública 
suficientes para atender à população e tratá-la. 

14. 

a) As mulheres e as crianças.

b) O aumento do número de adultos infectados gera um maior número de crianças órfãs e 
vulneráveis.

c) Elas perdem a oportunidade de se educar. As crianças abandonam a escola para cuidar 
dos pais doentes e, após a morte deles, perdem a estrutura familiar e são muitas vezes 
obrigadas	a	se	mudar.	Elas	também	se	tornam	vulneráveis	e	expostas	à	fome	e	à	doença.

15. 

a) Na Tunísia.

b) O alto nível de desemprego, sobretudo entre os jovens; a pobreza; a corrupção 
disseminada entre os dirigentes; e a postura ditatorial do líder Zine El-Abidine Ben Ali, que 
foi deposto.

c)	 Não.	Essa	revolução	serviu	como	exemplo	para	outros	países	muçulmanos	da	África	do	
Norte e do Oriente Médio. O Egito, a Líbia, a Argélia e a Mauritânia iniciaram revoluções 
logo após o movimento tunisiano.

d) Resposta pessoal. Parte do sucesso na organização do movimento popular se deve à 
mobilização da sociedade por meio da internet e de suas redes sociais, como o Facebook 
e o Twitter.


