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1-São acontecimentos recentes na África: 
I. independência da Eritréia, após trinta anos de guerra 
civil; 
II. aumento das unidades federadas na Nigéria; 
III. aumento da fome e epidemia de cólera na Somália; 
IV. o maior genocídio, desde a era da escravidão, em 
Ruanda e Burundi; 
V. eliminação dos bantustões e do apartheid, na África do 
Sul. 
Indique a opção correta em relação à(s) origem(ns) dos 
acontecimentos: 
a) Apenas I e II são decorrentes de conflitos religiosos. 
b) Apenas II e V são conseqüências de conflitos de 
fronteiras. 
c) Apenas IV e V são decorrentes da política colonial. 
d) Todos são decorrentes de conflitos internacionais. 
e) Todos são decorrentes de conflitos étnicos. 
 
2-Sobre o continente africano, é correto afirmar que: 
(01) A "África Branca" corresponde à faixa norte do 
continente que tem extensa área desértica interrompida 
por faixas agrícolas, localizadas no vale do Nilo e no litoral 
mediterrâneo do Magreb. 
(02) Líbia, Argélia, Nigéria e Gabão são os maiores 
produtores de petróleo da África. 
(04) O lago Vitória é o mais extenso da África. 
(08) Na produção mineral da África destacam-se as minas 
de diamantes do Zaire e da República Sul-Africana e as 
jazidas de fosfatos do Marrocos. 
(16) Alguns dos maiores desertos do mundo estão 
localizados na África, como os do Saara e Kalahari. 
   
 
3-“Recentemente, por questões humanitárias, os Estados 
Unidos atuaram na Somália mas, poderiam ter optado 
pelo Sudão ou Etiópia, países vizinhos, com guerras civis 
e milhões de esfomeados. Nunca o caráter periférico da 
África foi tão evidente quanto agora, pois não há 
superpotências que disputem o continente e os países 
são entregues à própria sorte (ou infortúnio).” 
Da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre a 
África é possível afirmar que 
a) as disputas internas provocadas pelos clãs tribais têm 
alterado a posição do continente no cenário mundial, 
transformando a África numa área de fracos 
investimentos. 

b) o processo de islamização forçado, pelo qual passa 
grande parte da África, restringe as possibilidades de 
intervenção estrangeira no continente. 
c) hoje, a busca de mercados consumidores substitui os 
antigos critérios geopolíticos, e a pobreza da África como 
um todo, pouco interessa ao mundo desenvolvido. 
d) vários órgãos supranacionais têm tentado promover a 
destribalização da parte mais pobre da África, no sentido 
de torná-la mais atraente aos investimentos estrangeiros. 
e) a manutenção de regimes autoritários, com guerrilhas e 
atos de terrorismo, tem dificultado a ação das forças de 
paz e de certa forma influído na Nova Ordem Mundial. 
 
4-Todas as alternativas apresentam afirmações corretas 
ligadas ao final do "apartheid" na África do Sul, EXCETO 
a) A África do Sul, com as eleições presidenciais de 1994, 
deu um passo importante para romper com seu passado 
de discriminação racial. 
b) As restrições comerciais impostas ao antigo regime 
racial foram suspensas, e a África do Sul restabeleceu suas 
relações comerciais internacionais. 
c) O fim do "apartheid" gerou poucas mudanças para a 
população branca cuja elite continua a controlar a 
economia e a burocracia do país. 
d) O novo país passa a contar com uma população negra, 
etnicamente homogênea, uma vez que os bantustões 
formaram países independentes. 
e) O novo regime se deparou com a possibilidade de 
aproximação entre as experiências sociais e econômicas de 
brancos e negros. 
5-O mapa destaca o conjunto dos espaços onde vivem e 
predominam populações do grupo étnico negróide. A 
chamada "África Negra" se estende, principalmente, por 
áreas de climas. 
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a) tropicais e equatoriais, com domínio dos desertos e 
savanas. 
b) temperadas e subtropicais, cobertas de savanas, 
desertos e estepes. 
c) equatoriais, com domínio das savanas, florestas e 
desertos. 
d) equatoriais e tropicais, onde ocorrem florestas, savanas 
e estepes. 
e) equatoriais, cobertas de florestas e desertos. 
 
6-Leia o trecho da entrevista a seguir: 
Pergunta: A mundialização não é uma ameaça deste lado 
da África? 
Resposta: - A mundialização é antes de mais nada uma 
sorte para as empresas privadas, porque pode arrastá-las 
para o ato. Elas serão obrigadas a melhorar sua 
produtividade para ganhar mercados e não perder os que 
já têm. Elas terão que fazer tal como as empresas 
americanas e asiáticas. Nós devemos nos bater para 
aumentar a competitividade de nossas economias, 
organizar nossos mercados (...), num quadro de integração 
regional. As vantagens que tudo isso confere é um 
mercado regional mais amplo para as empresas (...) 
(Boni Yayi, presidente do Banco Oeste-Africano de 
Desenvolvimento, ln "Jornal Le Soleil", 07/07/1996, Senegal) 
Como se pode observar, uma visão positiva da globalização 
(mundialização) está presente em várias partes do mundo. 
Considerando as dificuldades da África para que essa 
perspectiva se concretize, leia com atenção as afirmações 
e assinale a alternativa que contém aquelas que estão 
corretas. 
1 - De modo geral, os países africanos possuem Estados 
herdados do período colonial. Sua estrutura não é 
adequada para constituir países livres e independentes. 
Esse fato se complica, pois os Estados não possuem 
técnicos especializados, em número suficiente, na gerência 
de uma economia moderna. 
2 - Os países africanos dispõem, geralmente, de pouca 
mão-de-obra qualificada para a economia de tipo 
moderna exigida pela globalização. Os sistemas escolares 
básico e superior são precários e de pouco alcance social e 
territorial. 
3 - Os Estados-nação africanos são construções estranhas à 
complexidade étnica, cultural e territorial pré-existentes. 
Herança da colonização européia, contribuem para um 
quadro de instabilidade política, conflitos -regionais, 
separatismos e guerras civis. 
 

 
4 - A África vive assolada por crises de fome, doenças 
endêmicas e generalização de epidemias, reforçando a 
baixa expectativa de vida e a alta mortalidade, em especial 
a infantil. Esse quadro está associado à desarticulação dos 
modos de vida tradicionais e à fragilidade das estruturas 
modernas implantadas. 
a) 2 e 3 
b) 1, 3 e 4 
c) 1, 2, 3 e 4 
d) 1, 2 e 4 
e) 2, 3 e 4 
 
7-Não é característica da economia da chamada África 
Branca: 
a) a exploração dos recursos minerais e energéticos é 
responsável pela maior parte da renda da região. 
b) o cultivo de vinhas e oliveiras é atividade da região de 
clima úmido da faixa litorânea do Marrocos. 
c) o fértil vale do Nilo concentra uma população cuja 
produção agrícola é importante base econômica do país. 
d) grandes reservas de fosfatos, consideradas as maiores 
do mundo, são riquezas do Saara Ocidental. 
e) apesar da região ser muito rica em minerais, é carente 
de petróleo, que importa do Oriente Médio. 
 
8-A luta das populações negras e as pressões 
internacionais estão pouco a pouco minando o 
"apartheid". Todavia, os problemas sociais e políticos da 
África do Sul ainda estão longe de serem resolvidos. 
Sobre esse problema, pode-se afirmar que: 
I - as populações negras não obtiveram uma 
representatividade político-eleitoral que viabilize um 
governo hegemônico das maiorias negras. 
II - avançaram as conquistas socioeconômicas da 
população negra, o que eliminou em grande parte as 
desigualdades sociais antes existentes. 
III - o governo sul-africano vem jogando com as disputas 
intertribais, financiando grupos que se opõem à liderança 
de Nelson Mandela. 
IV - Face às pequenas mudanças introduzidas no 
"apartheid", algumas sanções contra a África do Sul 
começam a ser suspensas. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) apenas I, II e III. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II e III. 
d) apenas II, III e IV. 
e) apenas II e IV. 
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9-Qual dos aspectos relacionados a seguir NÃO 
corresponde à área assinalada no mapa africano? 

 
a) É seca, em virtude da presença da Corrente fria de 
Benguela, que determina precipitações no oceano. 
b) Possui importantes recursos minerais: o urânio (a maior 
mina a céu aberto do mundo) e os diamantes. 
c) Pela fertilidade dos seus solos, apresenta uma grande 
população com elevadas densidades demográficas. 
d) Foi uma colônia alemã, depois por muito tempo 
ocupada ilegalmente pela África do sul. 
e) Na passagem da década 80-90, a Namíbia tornou-se 
finalmente, graças à ação da S.W.A.P.O., um país 
independente. 
 
10-O "sahel" africano corresponde: 
a) à zona equatorial com elevadas precipitações recobertas 
por florestas equatoriais. 
b) à porção norte do continente, chamada de África Branca, 
de clima mediterrâneo. 
c) aos lagos de origem tectônica da porção oriental do 
continente. 
d) à faixa semi-árida, localizada ao sul do deserto do Saara. 
e) à faixa de policultura, localizada às margens do Nilo. 
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