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Observação: NÃO é obrigatória a impressão deste material.
Para a realizar a feitura destes exercícios, consulte seu caderno e as páginas 103 a 110 do seu livro didático.
1. Explique os principais fatores econômicos de Marrocos.
Turismo: em 2011, Marrocos 31º destino turístico do mundo, recebeu 10 milhões de turistas.
Setor primário: agricultura (14% do PIB e 45% da mão de obra), com frutas, amêndoas, olivas e flores.
Mineração: Marrocos é o 3º maior produtor de fosfato do mundo. Sua exploração é monopolizada por uma
empresa estatal.
2. Faça uma descrição socioeconômica da região do Sahel.
A população é seminômade, e mais da metade dela desenvolve atividades agrícolas, principalmente de subsistência.
Níger possui 72% de suas exportações com matérias primas, como por exemplo o Urânio.
3. Em 1975, Angola conquista sua independência política frente a Portugal. Faça uma descrição dos acontecimentos
históricos de Angola pós independência.
Após independência em 1975, o país passa a ser governado pelo Movimento Popular de Libertação (MPL), com
orientação política comunista.
Desde 1975, a União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita), passa a promover uma guerra civil
contra o MPL. Esta guerra só termina em 2002, com a queda comunista.

]4. Aponte as principais características econômicas de Angola.
Possui um subsolo muito rico em petróleo, diamante e minério de ferro.
É o primeiro produtor de petróleo da África e o segundo produtor de diamantes da África Subsaariana.
As indústrias chinesas estão chegando em Angola, cada vez mais. Hoje, podemos encontrar cerca de 20.000 mil
chineses trabalhadores, no país.

5. Faça uma narrativa sobre as características políticas da África do Sul, pós independência.
Sua independência se deu em 1961. O Partido Nacional estabeleceu um regime de estrita segregação racial
(apartheid), que perdurou até 1994.

6. Quem foi Nelson Mandela? Qual sua importância para a África do Sul?
Mandela foi o principal líder pacífico Sul-africano oposicionista ao sistema de segregação racial (apartheid). Muito
jovem, foi preso pelo sistema, onde ficou 30 anos enclausurado. Após libertação, em 1994 é eleito Presidente da
África do Sul.

7. Relate sobre a economia Sul-africana.
Possui uma economia com características subdesenvolvida emergente. É membro do BRICS.
Agricultura: com agronegócios, abriga 10% da PEA e 2,6% do PIB.
Minérios: muito rico em diamantes, níquel, fosfato, manganês, cobre, ouro, carvão mineral, cromo e urânio.
Tecnocientífico: desenvolvido em área de produção de equipamentos médico-hospitalar.

Bons estudos!!
Abração do Profão!!

