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Unidade 7

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 9o ANO 

1. 
(V)  a maior parte do relevo africano é formada de planaltos elevados, sem 

variações significativas em seu modelado.

(F)  por ter formações recentes, o relevo africano ainda não sofreu grandes 
transformações ao longo das eras geológicas.

(F)  o Monte Quilimanjaro, cujo pico é o mais alto da África, com 5 895 metros de 
altitude, está localizado na porção sul da África.

(V)  podemos dividir o relevo da África em três porções principais: planalto 
Setentrional, planalto Centro-Meridional e planalto oriental.

(F)  Na porção meridional localiza-se o deserto do Saara, que ocupa um quarto do 
território continental.

(V)  a noroeste do Saara está a cadeia do atlas, que se estende desde o litoral do 
Marrocos até a tunísia, abrangendo a região conhecida pelo nome de Magreb.

(V)  Na porção Centro-Meridional do continente encontra-se a Bacia do rio 
Congo.

(V)  o planalto oriental está em uma região de origem vulcânica, com altitudes 
elevadas e depressões ou fossas tectônicas que deram origem a extensos 
lagos, como o tanganica, o Vitória (formador do rio Nilo) e o Niassa.

2. 
a) Na África, há paisagens desérticas, como o Saara e o Kalahari, e uma das 

zonas mais úmidas do planeta, situada na faixa do Equador, que é a Floresta 
do Congo.

b) Encontram-se na África os climas temperado, semiárido, equatorial, 
desértico, tropical e mediterrâneo.

c) a diversidade climática se deve, entre outros fatores, ao relevo e ao fato de o 
continente estar entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio.

d) a vegetação africana é influenciada por seus diversos climas, pela distribuição 
do relevo e pelas correntes marítimas, entre outros fatores.

e) Na faixa que envolve a linha do Equador estão localizadas florestas tropicais e 
equatoriais úmidas. 

f) as savanas estão presentes em regiões com estações mais delimitadas: uma 
seca, no inverno, e outra chuvosa, no verão.

g) Nas áreas de clima semiárido que margeiam os desertos do Saara e do 
Kalahari encontram-se vegetações rasteiras denominadas estepes.
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3. 
(A)  Essa porção da África é limitada a norte pelo Mar Mediterrâneo, a noroeste 

pelo oceano atlântico e é abrangida na maior parte pelo deserto do Saara.

(B)  Essa parte da África apresenta baixíssimo idH, caracterizado pela alta 
concentração de pobreza e pela fome que assola grande parte da população.

(A)  Essa parte da África é constituída pelos países de maioria árabe e islâmica: 
argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Mauritânia, tunísia e Saara ocidental (território 
anexado pelo Marrocos).

(A)  a região é caracterizada por alta concentração populacional no litoral do 
Mar Mediterrâneo, onde as condições naturais permitem o desenvolvimento 
da agropecuária, a exploração de petróleo e de outros minerais – fatores de 
atração populacional.

(B)  Nessa região, encontram-se as 26 nações com os piores índices de qualidade 
de vida do mundo; mais de 30% sofrem de fome crônica.

(A)  Na região, alguns países, como o Marrocos e o Egito, promoveram relativa 
industrialização.

(A)  a colonização regional foi predominantemente francesa, embora o Egito tenha 
integrado a esfera de influência britânica.

(B)  Essa vasta região africana está ao sul do deserto do Saara, e é povoada 
majoritariamente por povos negros.

(B)  além da grande diversidade de paisagens, a região é marcada pela 
exploração colonial no passado recente.

(B)  Na região, a presença de uma agricultura de subsistência, que se realiza ainda 
por meio do desmatamento e faz uso inadequado dos solos, colabora para 
aumentar o quadro de subdesenvolvimento.

4. 
a) região 1: África do Norte; região 2: África Subsaariana.

b) a área 3 é o Sahel, uma região de transição entre a faixa mais úmida e o 
deserto.

5. 

Áreas densamente povoadas Áreas fracamente povoadas

Vale do Rio Nilo; centro-oeste 
do continente; áreas onde a 

declividade dos terrenos é menos 
pronunciada e as altitudes são 

mais modestas.

Áreas de desertos, como o Saara e 
o Kalahari; áreas alagadiças, como 

o delta do Rio Níger (na Nigéria). 
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6. Sugestão de resposta: Em razão de seu passado colonial, a África 
apresenta posição subordinada na Divisão Internacional do Trabalho (DIT), 
transformando-se em importadora de bens manufaturados e exportadora 
de matérias-primas minerais. A maior parte da produção mineral africana é 
encaminhada sob a forma de minério bruto para a Europa, os Estados Unidos 
e o Japão. Em vários países, como Angola, Nigéria, Mauritânia, Argélia, 
Líbia, África do Sul, República Democrática do Congo e Zâmbia, os produtos 
minerais chegam a representar mais da metade das exportações. Apesar 
disso, sua exploração ocupa uma parcela muito pequena da população 
economicamente ativa (PEA), e os países permanecem pobres.

7. 
(V)  o setor industrial dos países africanos, de modo geral, não apresenta 

diversificação nem dinamismo suficientes para sustentar um desenvolvimento 
econômico autônomo.

(F)  os países mais industrializados do continente africano são angola e Nigéria.

(F)  o processo de industrialização iniciou na África após a descolonização, nas 
décadas de 1980 e 1990.

(V)  Nos países onde ocorreu algum desenvolvimento industrial houve o 
fortalecimento das economias nacionais e o aumento da renda das 
populações e do consumo interno.

(F)  a África apresenta grande participação no comércio mundial porque suas 
exportações dirigem-se principalmente para a união Europeia.

(V)  Como apresentam escassez de capital, as nações africanas são obrigadas a 
recorrer a empréstimos internacionais, elevando suas dívidas externas.

(V)  Boa parte das indústrias que atuam em solo africano é composta de 
transnacionais ou de empresas ligadas a grupos tradicionais da pequena elite 
africana, altamente concentradora de lucros.

(F)  as transnacionais estabelecidas na África contribuem para o desenvolvimento 
do continente e para sua independência econômica.

(V)  a baixa qualificação dos trabalhadores africanos desestimula a instalação de 
indústrias modernas no continente, no contexto da globalização econômica.

8. 

SADC UA

o que significa
Comunidade de 

Desenvolvimento da África 
Austral

União Africana
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SADC UA

objetivo

Colocar em prática um 
protocolo sobre livre 

circulação de pessoas e 
produtos.

Criação do Conselho 
de Paz e Segurança, 

destinado a intervir em 
conflitos étnicos e tribais 
para prevenir genocídios.

problema  
enfrentado

O bloco não tem o respaldo 
da chamada sociedade civil 

dos países africanos nos 
programas de ação que 

propõe.

A instabilidade política no 
continente.

9. Sugestão de resposta: A agropecuária africana é diversificada, havendo 
predomínio da agricultura de subsistência em pequenas propriedades, com 
uso de técnicas rudimentares e fraca produtividade.

10. 
a) os europeus colonizadores eram portugueses, ingleses, belgas, alemães, 

franceses e holandeses.

b) a retirada das potências europeias do território africano ocorreu após a 
Segunda Guerra Mundial. 

c) a descolonização desencadeou um verdadeiro redesenho do continente 
africano, além de propiciar um clima de indefinições territoriais, com a 
consequente disputa pelo poder.

11. 
(V)  a segregação de nativos e colonos foi uma das marcas do colonialismo 

europeu no continente africano.

(V)  as ideias de superioridade racial do branco europeu sobre os povos africanos 
foram impostas para justificar as estratégias de dominação, a expropriação de 
suas terras, riquezas e a própria escravização.

(F)  Na Nigéria, a prática segregacionista ficou conhecida pelo nome de apartheid, 
palavra que significa “separação”.

(V)  o apartheid negava à população negra o acesso a espaços ocupados e 
frequentados pelas comunidades brancas.

(F)  Na África do Sul, o apartheid foi oficializado por lei em 1980 e vigorou até 2000.

(F)  Na África do Sul, apesar do racismo, o governo permitia que os negros 
tivessem propriedades territoriais e participassem da política.
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(V)  diante dos excessos do apartheid, a comunidade internacional passou a 
apoiar a causa antiapartheid.

(V)  Em 1994, na África do Sul, ocorreram eleições multirraciais e foi eleito o 
primeiro presidente negro.

12. 
a) os tipos de produtos mais exportados no continente africano são alimentos, 

matérias-primas vegetais, combustíveis, minerais e metais.

b) o maior número de países exportadores de produtos industrializados 
concentra-se na parte sul do continente.

c) Na nova divisão internacional do trabalho (dit), a África se caracteriza pela 
fraca industrialização e maior exploração de recursos naturais e de mão de 
obra. No comércio mundial, as relações estabelecidas entre a África e seus 
parceiros comerciais refletem a dificuldade de gerar riquezas no continente 
pelas potencialidades locais e regionais.

13. Sugestão de resposta: A maior parte dos países africanos está à margem da 
globalização porque não domina as modernas tecnologias e não consegue 
investir nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. A pobreza de grande parte 
da população africana não permite que ela incorpore as chamadas novas 
tecnologias de informação (telecomunicação, computadores, celulares, internet 
etc.), o que diminui as possibilidades de ampliar seus conhecimentos.

14. 
a) a crise de fome na Somália ocorre em razão dos longos conflitos internos e da 

mais intensa seca dos últimos 60 anos.

b) Entre as consequências, podem-se citar a presença de um grande grupo de 
subnutridos com problemas de saúde e aprendizagem, afetando o trabalho, 
além da permanência na situação de pobreza de grande parte da população.

c) as crianças são as mais afetadas pela fome porque são mais frágeis e 
necessitam de maiores cuidados, pois estão em formação.

15. 
a) a primavera Árabe é caracterizada por uma série de movimentos populares 

que ocorreram no norte da África com o objetivo de derrubar ditadores e 
protestar contra as más condições de vida. 

b) a primavera Árabe ocorreu com mais intensidade na tunísia, no Egito e na Líbia.

c) os resultados imediatos foram a deposição dos antigos ditadores e, pelo 
menos na tunísia e no Egito, a realização de eleições para a escolha de novos 
governantes.


