
 

 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES  III                           

 

 
 

 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
PROFESSORA: _______________________________________ 
ALUNO(A): ___________________________________________     
_______  

 

DATA: ____/____/____ 
TURMA: _____ M  
SÉRIE: 9º ANO 

DATA PARA ENTREGA: _____/_____/_____ 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Leia o texto e responda. 
 
 Até o final da Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos vendiam 
produtos industrializados para os países subdesenvolvidos e compravam deles matérias-primas. Isso 
configurava a D.I.T. (divisão internacional do trabalho). 
 
01- Qual era o papel dos países africanos na D.I.T. durante o período colonial?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
02-Houve mudança desse papel após a independência?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
03-Explique as características da nova D.I.T. 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à 

caneta, para que sejam consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a 

lápis. 

 



 
Agora tendo por base o que foi visto em aula, procure responder. 
 
04-O relevo africano pode ser dividido em três porções. Cite-as e as caracterize.  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
A vegetação africana é muito influenciada pelos diversos climas, relevo e correntes marítimas. 
 

05- Faça a relação.:  
 
( 1 ) Florestas tropicais e equatoriais. 
( 2 ) Savanas. 
( 3 ) Estepes. 
( 4 ) Campos ou pradarias. 
( 5 ) Vegetação mediterrânea. 
( 6 ) Manguezais. 
( 7 ) Vegetação de montanha ou taiga. 
 
(   ) regiões com estações delimitadas, com árvores espaçadas e animais de médio e grande porte. 
(   ) são localizadas próximo a linha do Equador, a principal é a do Congo. 
(   ) encontrada nas áreas altas do continente, com predomínio de cedros e pinheiros. 
(   ) arbustiva e próximas do mar, com pinhos e cedros nas regiões mais chuvosas. 
(   ) vegetações rasteiras próximas do deserto. 
(   ) foi onde os europeus melhor se adaptaram na época da colonização. 
( ) próximas do litoral, no encontro das águas doces com as oceânicas, possui grande veriedade  de 
espécies.   
 
06-A África pode ser dividida por suas características físicas, humanas e trajetória histórica, em África 
do Norte e África Subsaariana. Caracterize-as.  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 “[...] Quando se trata de acusações de mau governo, o Ocidente deveria ser um pouco mais discreto. 
Pouca coisa supera o mundo Ocidental na crueldade e espoliação que impôs à África há muito tempo. 
Aos três séculos de tráfico de escravos, de 1500 ao início do século XIX, seguiu-se um século de 
colonialismo brutal. Longe de ajudar economicamente, a era colonial deixou o continente sem cidadãos 
ou líderes educados, sem infra-estrutura nem instalações de saúde pública [...]”. 
                        SACHS, Jefrrey. O fim da pobreza.  São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p.226 
 
 
 



 
 
07-Quem é acusado de mau governo no texto?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
08-Por que o Ocidente “deveria ser um pouco mais discreto” quando se trata de acusações de mau 
governo?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
09-Qual é, segundo o autor, o grande prejuízo deixado pela era colonial ao continente africano?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
10-Complete a frase, utilizando as palavras listadas abaixo:  
 

TRANSNACIONAIS - INDUSTRIAL - DINAMISMO  - EGITO 
MATÉRIAS-PRIMAS - DIVERSIFICAÇÃO   - INDUSTRIALIZADOS 

ÁFRICA DO SUL - SISTEMA CAPITALISTA - GRUPOS - TRADICIONAIS 

  
O setor ___________________ dos países africanos não apresenta ____________________ nem 
___________________________  suficientes para sustentar um desenvolvimento econômico autônomo, 
com exceção do _________________________ e da __________________________________ . 
 
 


