
 

África, o terceiro maior continente em extensa, ocupa uma área de 30.227.467 km
2
. Cerca de 75% de seu 

território está localizado na faixa inter-tropical do globo, ou seja, entre os dois trópicos: o de Câncer, ao norte, e 

o de Capricórnio, ao sul. Essa característica faz com que a África seja o continente mais tropical do mundo, 

apresentando temperaturas muito elevadas. 

O continente é ainda cortado pelo Equador em sua parte central, ficando com terras igualmente distribuídas 

pelos hemisférios norte e sul. Em seu lado ocidental é atravessado pelo meridiano de Greenwich, que, ao cruzar 

a linha do Equador, determina o centro referencial da superfície da Terra. Todo este território representa cerca 

de 20,3% das terras emersas do planeta. 

Com base no texto acima, responda as questões 1 a 5. 

1) Quais são os limites físicos do continente Africano e porque podemos afirmar que este continente situa-se 

nos quatro quadrantes do planeta? (1,0) 

 

2) Resumidamente, escreva sobre o relevo do continente africano, citando as principais cadeias e os principais 

maciços, suas localizações (com relação ao norte, sul, centro, leste e oeste do continente) e características 

principais. (1,0) 

 

3) Escreva sobre os dois principais lagos do continente africano: Vitória e Tanganica e sobre o principal rio 

deste continente: Nilo; descrevendo a localização, características principais, importância ambiental, social e 

econômica de cada um deles. (1,0) 

 

4) Como é o clima do Continente Africano? Cite pelo menos 05 (cinco) tipos diferentes e explique-os. (1,0) 

 

5) Relacione a vegetação do continente africano com o seu clima e relevo, explicando pelo menos 6 diferentes 

tipos de vegetação. (1,0) 

 

A luta pela independência e as disputas por território no continente africano, em alguns casos, ocorreu 

pacificamente, como na maioria das colônias inglesas. Em outros, porém, houve muito derramamento de 

sangue, como na Argélia, por exemplo, que, para conseguir se libertar da França, foi palco de uma guerra civil 

que se estendeu de 1954 a 1962.  

O modelo colonial imposto por muitos países europeus baseava-se me ações político-econômicas, cuja 

essência era a dominação total, justificada pela ideologia difundida com a Revolução Industrial. 

Com base no texto assim, responda: 

6) O que foram os processos de Descolonização? Quais as conseqüências desses processos para a população e 

características sociais da região? (1,5) 

 

7) Três quartos dos africanos são negros de diversas origens que vivem na porção subsaariana. Como se sabe, a 

África possui mais de 50 países, dos quais 46 atualmente estão nessa grande região, que reúne quase 600 



milhões de habitantes, que vivem em uma densidade demográfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado. 

Sabendo disso, quais os principais motivos das guerras no continente africano? Explique (1,0) 

 

8) Quais as principais características adaptativas da fauna e da flora dos desertos africanos? (1,0) 

 

9) Leia atentamente o texto abaixo e, com base no que foi dado em aula, explique os motivos para as 

desigualdades apontadas no texto: (1,5) 

“Os transportes na África são ainda hoje uma herança do período colonial, As ferrovias existentes no 

continente foram construídas para ligar os centros de produção de matérias-primas aos portos. Por 

isso, a distribuição das ferrovias se fez de maneira periférica no continente. O centro praticamente não 

tinha meios de comunicação, contando apenas com algumas trilhas abertas pelos nativos em suas 

atividades de coleta, pastoreio e produção de subsistência.” 


