
Conflitos 2 

1-“Até  o final  da década de 80,  existiam na África treze  conflitos  regionais  (Angola,  Etiópia,
Libéria, Sudão, Chade, entre outros). Um ano depois, esse número diminuiu para seis, diante dos
altos  custos  de sua manutenção.  Com o  relaxamento  das  tensões  EUA-URSS (distensão),  os
países africanos também deixaram de ser o desencalhe de armas convencionais dos dois países.
Entre 1984 e 1987, as despesas militares diminuíram de 5,2% do PNB, acumulado dos países em
conflito  para  cerca  de  4,3%.  O  cenário  que  resulta  é  desolador.  Destruição  econômica  e
destruição social, com a disseminação da fome e da epidemia da Aids.”

(OLIVA, J. e GIANSANTI, R. Espaço e modernidade: temas da geografia mundial. São Paulo: Atual,
1995).

Os conflitos existentes na África, juntamente com a fome e as epidemias, são elementos que
constituem  o  triste  cenário  deste  continente.  Entre  as  explicações  para  compreendermos  a
existência dessas intermináveis guerras regionais, podemos apontar que:

a)  A  atual  disputa  pelo  potencial  mercado  de  alimentos  impulsiona  as  grandes  potências
africanas a investirem maciçamente na produção e venda de armamentos.

b) O continente africano exerce importante papel estratégico nas relações políticas e ideológicas
entre os países que compõem os blocos econômicos mundiais.

c) Os conflitos ocorrem por conta do interesse de diversas tribos, em constituírem um espaço
comum africano para agregar as diversas comunidades em um mesmo grupo étnico-linguístico
cultural.

d)  As  atuais  fronteiras  foram traçadas  pelos  colonizadores  europeus  sem respeitar  a  antiga
organização tribal e a distribuição geográfica das etnias no continente.

e) As comunidades étnicas optaram por entrar em conflitos armados, estimulados pela inserção
do capitalismo neoliberal e, principalmente, por conta dos diversos produtos industrializados
disponíveis nos mercados africanos.

2-A partilha do continente africano no final do século XIX pelos colonizadores europeus, criou as
chamadas fronteiras artificiais. Grande parte destas fronteiras foi mantida após o processo de
independência dos países africanos. Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o
assunto, é correto afirmar o que se segue.



(01)  A  definição  de  fronteiras  artificiais  refere-se  ao  fato  de  que  diversas  nações  e  grupos
étnicos,  muitos  deles  rivais,  foram  colocados  dentro  de  um  mesmo  território  colonial,  não
respeitando as suas diferenças.

(02)  Com o  processo  de  descolonização  da  África  e  a  manutenção das  fronteiras  artificiais,
intensificaram-se os conflitos pela disputa entre as etnias sobre o território.

(04)  Dentro  dessas  fronteiras  artificiais,  no  período  entre  as  Grandes  Guerras  Mundiais,  os
Estados Unidos e a União Soviética,  interessados em aumentar sua influência no continente
africano, financiaram e estimularam os conflitos.

(08)  Além das  fronteiras  artificiais,  outros  fatores  que têm motivado os  conflitos  dentro  do
território  africano  são  os  de  ordem  socioeconômica  (pobreza  e  epidemias)  e  ambiental
(desertificação e estresse hídrico).

3-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.

4-"Ao completar 30 anos de separação do colonialismo, a África tem pouco a comemorar. Do
longo e doloroso processo de descolonização ficou um legado de governos ditatoriais, miséria



econômica e sociedades esfaceladas por conflitos tribais e guerras civis." 

(JB - 07/04/91)

Nesse contexto, pode-se afirmar que se transmitiu à posteridade: 

I  -  a  divisão de grupos étnicos  em vários  países  e  a  união de tribos  diferentes  em uma só
organização política, o que tem determinado lutas internas.

II  - uma política de discriminação racial, com leis e regulamentos em que brancos mantêm o
controle sobre negros, por vezes difícil de superar.

III  -  uma  divisão  territorial  feita  em  proveito  da  Europa,  enquadrada  num  contexto  de
neocolonialismo e que levou, em muitos casos, a uma independência de "hino e bandeira".

Assinale a opção que contém a(s) afirmativa(s) correta(s):

a) apenas I.

b) apenas II.

c) apenas III.

d) apenas I e lI.

e) todas.

5-"O CONTINENTE CONDENADO"

"ÁFRICA EM CHAMAS"

As  manchetes  que atualmente  são  publicadas  sobre  a  África,  como as  apresentadas  acima,
expressam o trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção que NÃO inclui
um aspecto desse quadro.

a) A baixa expectativa de vida de grande parte da população.

b) O número significativo de africanos contaminados com a Aids.

c) Os conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas.

d) As guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas européias.



e) O contingente de africanos fora de seus países de origem, em busca de trabalho.

6-As  fronteiras  atuais  dos  Estados  africanos  foram  engendradas  no  processo  colonial.  As
metrópoles européias definiram limites administrativos no interior dos territórios colocados sob
a sua soberania. As independências africanas, ocorridas principalmente durante a década de 60,
transformaram esses espaços coloniais em Estados soberanos.

(Magnoli e Araújo, in "A Nova Geografia".)

A partir do texto, é INCORRETO afirmar que:

a) as fronteiras africanas contrastam com as européias e americanas por seu artificialismo.

b) os estados africanos aglutinam etnias e tribos rivais dentro do mesmo território.

c) as fronteiras minimizam os conflitos devido à forte mobilidade espacial das populações.

d) as fronteiras e estados não são africanos, mas uma importação da Europa e herança da era
colonial.

e) as fronteiras foram geradas pelo colonizador e aplicadas sobre área pouco conhecida pelos
europeus.

7-SURDEZ HISTÓRICA

Com a ligeireza habitual, em notas encurtadas pelo tédio, parte da imprensa brasileira registrou,
no dia 28 de maio, o referendo que aprovou a nova Constituição de Ruanda, um dos grotões da
África profunda. O texto estabelece que nenhum partido poderá ter mais de 50% das vagas no
parlamento. Nem poderão pertencer à mesma legenda política o presidente, o vice-presidente e
o chefe do Poder Legislativo. (...)

Se o Brasil não fosse surdo às vozes da África, a imprensa teria anunciado o fato com pompas e
fitas. (...)

Pouco antes do referendo, a paz entre os tutsi e os hutu parecia condenada a arder na fogueira
dos  ódios  ancestrais.  Um  governo  compartilhado  pode  existir  em  democracias
ultradesenvolvidas do Primeiro Mundo. Como implantar a fórmula em Ruanda? (...)

(Adaptado de NUNES, Augusto. "Jornal do Brasil", 08/06/2003.)

Ruanda,  como  vários  dos  países  africanos,  viveu  longos  períodos  de  guerra  civil  desde  sua
descolonização. A proposta de um governo compartilhado é mais uma tentativa de pôr fim aos
conflitos internos e inúmeras mortes.



No que se refere às características históricas dos povos africanos, as razões para a indagação do
jornalista, em relação à sorte da proposta em Ruanda, podem ser explicadas por:

a) atraso no processo de industrialização e liberalização dos costumes

b) existência de disputas entre etnias e acesso reduzido a direitos políticos

c) influência de religiões fundamentalistas e presença de governos autoritários

d) manutenção de valores tradicionais e adoção de medidas econômicas monopolistas

8-Os países do continente africano apresentam dados econômicos e sociais alarmantes, sendo
este continente o que apresenta o maior número de pessoas na faixa da pobreza absoluta. Essa
realidade  é  explicada  por  diferentes  fatores  e  processos.  Assinale  a(s)  proposição(ões)  que
aponta(m) as causas dessa situação.

(01) Vários conflitos armados têm ocorrido no continente africano. Entre julho de 1999 e agosto
de 2000, foram registradas 18 guerras na África.

(02) As atuais  fronteiras dos Estados africanos foram traçadas pelos colonizadores europeus;
foram inseridas dentro de um mesmo território nacional etnias culturalmente desiguais e rivais,
impossibilitando a união nacional.

(04) Os países do continente africano passaram por uma fase de grande crescimento econômico
após a Segunda Guerra Mundial;  com o avanço tecnológico mundial,  esses países perderam
poderio econômico e se encontram hoje em grave crise.

(08) O domínio econômico das superpotências ainda persiste na África, apesar da independência
política; os recursos naturais do continente são explorados por grandes empresas dos países
ricos e não ocorre a distribuição de riqueza para as populações locais.

(16) A África tem seus problemas centrados em questões internas, como ausência de recursos
naturais. Apesar da constante colaboração dos países ricos, o continente africano não supera
seus problemas estruturais.

Soma ( )

9-No continente africano encontramos focos de guerras civis e entre países. No chamado Chifre
da África, nos últimos anos, foram registrados violentos conflitos entre

a) países pela definição de fronteiras, envolvendo Burundi e Ruanda.



b) países pelo acesso à água, por parte do Egito e do Sudão.

c) brancos e negros na África do Sul.

d) lideranças locais na Somália.

e) grupos étnicos em Ruanda.

10-Mais do que em qualquer outra parte do Globo, a água tem um papel tão essencial nesta
região,  que se costuma mesmo falar em "hidropolítica" ou "hidrogeopolítica".  Os problemas
geopolíticos ligados ao traçado dos cursos de água e às obras hidráulicas costumam ser tratados
como questões de soberania e quase sempre provocam conflitos que tendem a se tornar cada
vez mais violentos, à medida que a população da região cresce e necessita mais e mais de água.

O texto refere-se

a) ao Sul da África 

b) ao Sudeste Asiático

c) ao Extremo Oriente 

d) ao Oriente Médio

e) à América Central
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