8º ANO
GEOGRAFIA

PERÍODO DE REVISÃO – 1ª semana
Habilidades Essenciais: (EF08GE05-C) Relacionar os conflitos e tensões da contemporaneidade
com a atual regionalização dos continentes americano e africano.
Nome:
Unidade Escolar:
I-

OBJETO DE CONHECIMENTO: Posição geopolítica do Brasil em relação à América e África
no pós-guerra.
II- ATIVIDADES

Disponível em:
https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enemplay/materia-primas-ditam-a-economia-da-africa/
Acesso em: 03 de jul de 2020

1. Quais os principais fatores responsáveis pelos conflitos no continente africano?
2. A África apresenta grande diversidade étnica, isso significa dizer:
a) Que a África tem diversas riquezas naturais (água, petróleo, ouro, diamantes).
b) Que a África é o continente mais tropical do planeta, e suas paisagens estão sempre cobertas
por neve.
c) Que a África possui diversas etnias, comunidades humanas com línguas, costumes, culturas
diferentes e típicas de lá.
d) Que a África possui diversas etnias, comunidades de turistas que falam apenas uma língua e
organizam os
famosos safáris africanos.
3. Sobre as características do continente africano, responda:
a) Quais as causas e as consequências dos conflitos armados (guerra civil) na África?
b) Existe alguma ligação entre os conflitos na África e a colocação dos países africanos quanto ao
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)?
4. Explique a origem histórica comum dos principais conflitos separatistas e guerras civis do
continente africano.

Disponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/O-desastre-latino-americano/6/45670 Acesso em: 03 de jul de
2020

5. O Brasil era colônia de exploração da metrópole portuguesa, visto que a ocupação do território
brasileiro se deu de maneira exploratória, pois a metrópole tinha o objetivo de:
a) ( ) se fixar no território.
b) ( ) extrair produtos naturais.

c) ( ) proteger as terras indígenas.
d) ( ) extrair produtos manufaturados.
6. A respeito das características que diferenciam a América Latina da América Anglo-saxônica,
avalie as proposições abaixo:
I) A América Anglo-saxônica, além de ter tido um passado colonial diferente dos países da América
Latina, possui o Inglês como língua oficial.
II) A maior parte dos países latino-americanos teve, no período colonial, suas economias destinadas
ao abastecimento da metrópole, característica comum em colônias de exploração.
III) Os países da América latina possuem um passado comum. A maior parte de seus países foi
colônia de exploração de países europeus, como Espanha, Portugal e França.
IV) Ao avaliar o passado dos países da América Anglo-saxônica e da América Latina, torna-se difícil
compreender como países com períodos e história de colonização tão semelhantes tenham hoje
um panorama social e econômico tão distintos.
Estão corretas as alternativas:
a) ( ) I, II e III.
b) ( ) II e IV.

c) ( ) Apenas a IV.
d) ( ) Todas as alternativas.

7. A maior parte dos países latino-americanos depende da exportação de produtos primários. Essa
situação difere muito do período em que essas nações eram colônias europeias? Quais são os
riscos de um país ter sua economia dependente do setor primário?

