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1. "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.

2. Sobretudo, a partir da década de 60, o continente africano tem passado por um processo de 
descolonização, isto é, de independência política formal que
a) tem permitido às jovens nações superar o atraso econômico motivado pela exploração das 
antigas metrópoles.
b) desacompanhada da respectiva independência econômica e financeira não conseguiu 
alterar de forma efetiva as precárias condições de vida da população.
c) reestruturou economicamente as novas nações, uma vez que elas deixaram de produzir 
para os mercados externos e voltaram-se para as necessidades da população local.
d) alterou sensivelmente o papel das antigas colônias na divisão internacional de trabalho uma 
vez que estas passaram a ter autonomia econômica.
e) possibilitou a superação das relações de subordinação econômica das antigas colônias 
através do desenvolvimento de atividades industriais modernas.

3. Uma seca sem precedentes nas últimas décadas assola a maior parte dos países da África 
Austral e Oriental. Entretanto, nessas regiões, a fome em larga escala, comumente apontada 
como conseqüência direta e inevitável da seca, ocorre apenas em alguns países. Além da 
Somália, cujo drama tem sido amplamente divulgado pelos meios de comunicação de massa, 
citam-se o Quênia, a Etiópia, o Moçambique e o Sudão.
Nomeie três outros fatores que, além dos climáticos, podem ser responsabilizados pela 
ocorrência da fome nos países citados.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. 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 (     )

5. Observe a figura.
Sobre a ajuda humanitária à África, pode-se 
afirmar:
I. Os recursos financeiros enviados ao continente 
pelas grandes potências são investidos em infra-
estrutura e atividades promotoras do 
desenvolvimento socioeconômico, fortalecendo a 
economia local e integrando-a ao sistema 
financeiro internacional.
II. A remessa de alimentos, roupas e outros 
produtos desarticulam o mercado interno dos 
países africanos, pois a agricultura de gêneros 
alimentícios e a indústria local não conseguem 
concorrer com as doações estrangeiras.

III. Os alimentos e remédios doados pelo ocidente são os responsáveis pela superação da 
fome crônica, epidemias e endemias que assolavam o continente nos anos 90, à medida em 
que aumentavam o padrão de vida da população.
Está (ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) I, II e III.
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