Tarefa 26 – Professor Brenner
01. A vegetação africana é um reflexo do clima, uma
vez que as paisagens se organizam e se
distribuem pelo espaço geográfico de forma
muito parecida com os tipos climáticos. Sobre as
Formações africanas, é incorreto afirmar-se que
a) nos desertos, pode, eventualmente, haver
oásis, onde se desenvolvem tamareiras,
arbustos e gramíneas.
b) à medida que avançam para regiões mais
secas, ao norte e ao sul, essas florestas vão
perdendo a densidade e se transformam em
savanas – que constituem o tipo de
vegetação mais abundante no continente.
c) as estepes aparecem entre as savanas e os
desertos e, à medida que alcançam áreas
mais secas, tornam-se progressivamente
mais ralas, até se transformarem em regiões
desérticas.
d) na porção central e centro-oeste do
continente, onde as chuvas são abundantes
o ano inteiro, há florestas esparsas,
homogêneas e sempre verdes, onde a
vegetação dominante é a floresta equatorial.
e) nos extremos do continente, há maquis e
garrigues, conhecidos como vegetação
mediterrânea.
02.
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Sobre o continente africano, é CORRETO afirmar
que:
01. é um continente cuja população urbana é
superior à rural, considerando que a
indústria
é
a
atividade
econômica
predominante.
02. mesmo com enormes riquezas naturais, em
sua maior parte é um continente pobre e
subdesenvolvido
que
apresenta
baixos
índices de desenvolvimento econômico.

04. a
origem
dos
baixos
índices
de
desenvolvimento econômico e social no
continente
tem
raízes
históricas,
relacionadas às ocupações e à expropriação
de riquezas por parte de vários países
europeus desde pelo menos o século XV.
08. a maior parte dos países que formam o
continente teve suas fronteiras traçadas por
países
colonizadores
que
não
se
preocuparam com as culturas das diversas
etnias nem com o uso de seus territórios.
16. os problemas sociais dos países africanos
são resultado da forma de organização
política e econômica, baseada em culturas
ancestrais, e do isolamento do mundo
ocidental.
32. a
Revolução
Técnico-CientíficoInformacional, ocorrida na Europa oriental,
motivou vários países europeus a explorar
matérias-primas
no
continente,
especialmente minérios, fundamentais para
a produção industrial.
03. O Sahel é conhecido como uma das regiões mais
pobres da África. Localizada ao sul do deserto do
Saara, essa faixa de terras apresenta um quadro
estrutural marcado
a) pelo modo de vida tradicional vigente há
séculos, o que constitui um fator de
degradação do solo, contribuindo, inclusive,
para o avanço do deserto, que cresce cerca
de 100 mil hectares por ano.
b) pelos avanços tecnológicos recentes, o que
tem permitido à população adaptar-se às
precárias condições do meio e propiciado o
aumento da densidade demográfica na
região na última década.
c) pela manutenção da pobreza herdada do
colonialismo,
o
que
resulta
na
desestruturação da economia ancestral em
função da ocupação das melhores terras
para o cultivo de produtos de exportação.
d) pela restrição das migrações nas últimas
décadas, o que tem solucionado o processo
de avanço do deserto e a redução da crise
na região, tornando a paisagem local menos
suscetível à degradação.
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04. Genocídio que deixou 800 mil mortos em
Ruanda completa 20 anos

Na maioria dos países africanos, essa contradição
provoca, principalmente, o seguinte efeito:
a) deficit comercial
b) instabilidade política
c) degradação ambiental
d) dependência financeira

Ruanda inicia nesta segunda-feira (7 de abril) as
cerimônias em memória do 20º aniversário do
genocídio de 1994, que, em apenas cem dias,
deixou 800 mil mortos.

07. Esse grupo tem chocado o mundo com suas
ações espetaculares e recentemente anunciou a
criação de um Estado Islâmico no nordeste do
país, nas fronteiras com o Chade e Camarões.
Trata-se do (da):
a) Boko Haram
b) al Shabab
c) ISIS
d) al Qaeda
e) Taleban
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O texto acima expõe o que foi considerado o
maior genocídio do planeta desde a II Guerra
Mundial. Esse genocídio esteve relacionado a um
conflito
a) territorial, gerado pela necessidade de
ampliação das fronteiras e acesso à água.
b) religioso,
provocado
pela
expansão
conflituosa do Islamismo no continente
africano.
c) étnico
racial,
motivado
por
questões
econômicas e políticas.
d) ideológico,
desencadeado
por
milícias
armadas que tentavam derrubar um governo
eleito por meio de eleições fraudulentas.

08. Em 2011 nasceu o mais novo país do mundo, na
África. No início de 2016, esse país:
a) alcançou a estabilidade política e econômica,
graças às receitas advindas das reservas de
petróleo porque, apesar de não contar com a
infraestrutura para exploração, detinha as
reservas.
b) assistiu à retomada dos embates entre
muçulmanos e cristãos.
c) mergulhou num caos político e humanitário
com a retomada de uma intensa guerra civil
e étnica que já gerou mais de um milhão de
deslocados internos.
d) extirpou os resquícios do Apartheid , que
acompanhou o país por mais de meio século,
e mesmo com o fim do nefasto regime este
ainda se manteve por certo tempo.
e) superou a grave crise econômica ,na qual
estava inserido, e apresentou leve melhora
dos indicadores sociais.

05. Apartheid é um termo que define a política de
segregação racial e territorial que tem como
objetivo separar as diferentes “raças” existentes
em um território. Até o início da década de 1990,
o país em que esta política prevaleceu
fortemente foi o (a)
a) Sudão.
b) África do Sul.
c) Namíbia.
d) República Popular do Congo.

09. Analise o mapa.

06. Uma das contradições que afetam as sociedades
africanas é a não correspondência entre as
fronteiras territoriais dos diversos Estadosnacionais e as divisões entre grupos étnicos
locais, como se observa no mapa abaixo:

(www.g1.globo.com. Adaptado.)

A região hachurada no mapa – onde doenças
como cólera, sarampo, meningite e pólio são
frequentes – está entre aquelas que apresentam
as maiores taxas de mortalidade infantil. No ano
de 2012, pela irregularidade das chuvas e pelas
condições sociais, políticas e econômicas, esses
países anunciaram estado de emergência devido
a uma grave crise de fome. Localizada em uma
área de transição entre o Saara árido e a floresta
tropical, essa faixa do território africano é
conhecida como
a) Rift.
e) Kalahari.
c) Sahel.
d) Tell.
e) Magreb.
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