
Tema/ objeto de conhecimento: Diferentes tipos de mapas 

África 

Com a Conferência de Berlim iniciou-se o imperialismo europeu na África. Os reinos africanos se 
dissolveram com a introdução do capitalismo no continente. A Europa precisava abastecer suas indústrias (já 
na segunda revolução industrial) e para isso precisava de matéria-prima. A África serviu a esses interesses e 
pagou um preço muito alto: sua cultura, sua história, sua população, foram duramente reprimidos e submetidos 
a um longo regime de exploração. 

 

1. Observe o mapa sobre os domínios europeus na África e responda. 

a) Que país europeu colonizou a Argélia, Camarões 
e o Marrocos? 
b) Qual país colonizou Angola e Moçambique? 
c) O Congo estava sob o domínio colonial de que 
país? 

d) Quais territórios africanos foram dominados pela 
Grã-Bretanha? Cite dois. 
e) A Líbia esteve sob o domínio de qual país 
europeu?  
f) Quais países eram independentes em 1937? 
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América do Sul 

A América do Sul faz parte da América, que é o segundo maior continente do mundo. (O maior é a Ásia.) 
Como parte do continente americano, a América do Sul é considerada um subcontinente. Os outros dois 
subcontinentes da América são a América do Norte e a América Central. A América do Sul tem doze países: 
Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e 
Suriname. Além deles, há um território dependente da França, a Guiana Francesa. As ilhas Falkland, ao largo 
da América do Sul, pertencem a um país de fora das Américas, o Reino Unido, embora a Argentina reivindique 
o arquipélago (os argentinos chamam o local de ilhas Malvinas). A América do Sul também faz parte de uma 
região cultural maior, conhecida como América Latina. 

Disponível em: https://escola.britannica.com.br/artigo/América-do-Sul/482546 Acesso em: 09 de set de 2020. 
 

2. Observa o mapa da América do sul e 
responda: 

a) quais são os países que fazem 
fronteira (vizinhos) com o Brasil? 

 
b) quais países da América do Sul não 

fazem fronteira com o Brasil? 

 

c) quais oceanos “banham” a América 

do Sul? 

 

d) que oceano “banha” o Brasil? 

 

e) quais países da América do Sul não 

são banhados por oceano? 

 

f) qual é o maior país em extensão 

territorial da América do Sul? 

 

g) qual é a capital do Suriname? 

 

h) cite, de acordo com o mapa, os dois 

países que aparentemente são os 

menores da América do Sul. 

 

i) quais países fazem fronteira com a Argentina? 

 

j) cite quatro países que estão no extremo norte da América do Sul. 

 

k) cite três países que estão na região sul da América do Sul. 

 
 

Mapa Político da América do 
Sul, sendo este um 
subcontinente do continente 
americano. 
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