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1) O continente africano possui, em média, altas temperaturas. Isso ocorre 

principalmente: 

A) Pelo continente possuir altitudes elevadas, planálticas, o que contribui para as massas 

de ar frias não adentrarem o continente.  

B) Pela grande extensão do litoral africano, o que faz com que o continente receba massas 

de ar quentes e úmidas dos oceanos Atlântico e Índico. 

C) Pelo fato de o continente estar situado próximo do meridiano de Greenwich. 

D) Pela localização do continente africano, já que grande parte do seu território está 

situado entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio, possuindo baixas latitudes.  

E) Pela influência da Corrente de Benguela, que por se tratar de uma corrente marítima 

quente, influencia o clima no continente africano.  

 

2) O sul do continente africano tem seu clima influenciado por duas correntes marítimas. 

São elas:  

A) Corrente de Benguela e corrente de Humboldt. 

B) Corrente das Agulhas e corrente de Benguela.  

C) Corrente do Golfo e Corrente de Darwin. 

D) Corrente das Canárias e corrente de Humboldt. 

E) Corrente do Atlântico Norte e corrente Índica.  

 

3) O continente africano possui grandes desertos. Entre eles, podemos destacar um 

deserto ao Sul e outro ao norte. São estes desertos, respectivamente:  

A) Deserto do Kalahari e deserto do Atacama. 

B) Deserto de Gobi e deserto da Arábia. 

C) Deserto do Saara e deserto do Mojave. 

D) Deserto do Kalahari e deserto de Ulan Bator. 

E) Deserto do Kalahari e deserto do Saara.  

 

4) Associada ao clima tropical na África, encontramos uma vegetação muito semelhante 

ao Cerrado brasileiro. Trata-se:  

A) De floresta latifoliada. 

B) Savanas. 

C) Estepes. 

D) Tundra. 

E) Vegetação mediterrânea.  

 

5) Observe a figura abaixo 

 



A figura mostra um oásis na Tunísia. A respeito dos oásis, podemos considerar verdadeira 

a seguinte alternativa:  

A) São regiões das florestas equatoriais, que em função do desmatamento, se 

desertificaram rapidamente.  

B) São áreas de plantações nos desertos, irrigadas artificialmente pelo homem, que 

permitem razoável produção agropecuária. 

C) São locais no deserto onde emergem águas subterrâneas, permitindo o aparecimento 

de gramíneas, herbáceas e palmeiras.  

D) São regiões de antigos leitos marinhos, onde há depósitos de sal e terrenos férteis, 

permitindo o aparecimento de vegetação em meio ao deserto. 

E) São áreas de plantações de palmeiras e árvores nativas do deserto, que impedem que 

os ventos – muito fortes no deserto – avancem sobre as cidades destas regiões.  

 

6) O Sahel é uma região da África. Uma das características do quadro natural do Sahel é:  

A) O clima predominante do Sahel é o semiárido. 

B) A região conta com muitos rios caudalosos. 

C) O Sahel possui uma vegetação de floresta de coníferas. 

D) O clima do Sahel varia:  na porção norte é temperado e na porção sul, mediterrâneo. 

E) A vegetação predominante no Sahel é a floresta tropical, infelizmente hoje, em grande 

parte desmatada.  

 

7) Um dos principais problemas ambientais que atinge o Sahel atualmente é:  

A) Poluição do ar, em função das queimadas. 

B) A região conheceu – em função de investimentos chineses – uma intensa 

industrialização, o que poluiu os rios da região. 

C) O Sahel enfrenta – por causas naturais, secas cada vez mais prolongadas – e 

principalmente pela ação humana, uma grave escassez de água. 

D) A poluição sonora. A instalação de cataventos para obtenção de energia eólica, como 

alternativa energética para a região muito pobre, tem contribuído para o aumento da 

poluição sonora.  

E) Os constantes derramamentos de petróleo na região, uma das maiores produtoras de 

petróleo mundial.  

 

 

8) Uma das principais atividades econômicas da África é a mineração. No entanto, esta 

atividade econômica tem alguns problemas, que a impedem de crescer e ser mais rentável. 

Um destes problemas é: 

A) O continente africano é escasso em recursos minerais de alto valor, o que torna a 

mineração deste continente pouco competitiva a nível internacional. 

B) Uma das maiores riquezas minerais da África eram os diamantes, que hoje são raros.  

C) A mineração na África é carente de investimentos, o que tornaria esta atividade 

econômica mais moderna e eficiente para competir no mercado internacional. 

D) As rígidas regras ambientais na África impedem que a atividade de mineração possa 

se expandir.  

E) O clima árido de boa parte do continente dificulta a exploração de minerais.  

 

 

 

 

 



9) Observe a pirâmide etária da Etiópia. 

 
A pirâmide etária deste país nos permite entender que:  

A) A Etiópia possui muito mais mulheres que homens, que falecem antes em função dos 

constantes conflitos armados na região.  

B) A Etiópia possui maior população idosa que adulta, pois as condições de vida neste 

país melhoraram significativamente nos últimos anos. 

C) O número de nascimentos vem caindo, o que vemos claramente na pirâmide etária, 

pois a população adulta é maior que a de jovens e crianças.  

D) O número de nascimentos continua alto e a qualidade de vida é baixa, com pequeno 

número de idosos. 

E) A Etiópia já conseguiu a fase da transição demográfica, tendo número igual de crianças 

e jovens; população adulta e de idosos.  

 

10) O mapa abaixo mostra as áreas de maior concentração populacional na África.  

 
Quais são as regiões representadas como A e B, respectivamente?  

A) Sahel e Magreb. 

B) Golfo de Angola e Saara. 

C) Vale do rio Nilo e Magreb. 

D) Planalto dos Grandes Lagos e vale do rio Níger. 

E) Golfo da Guiné e vale do rio Nilo.  

 

 

 

 



11) Uma das formas de produção agrícola praticadas na África é a agricultura de 

subsistência. Este tipo de agricultura caracteriza-se por:  

A) Pequenas propriedades, com mão-de-obra familiar, para consumo da família, 

policultora e pouco mecanizada.  

B) Grandes propriedades, com mão-de-obra assalariada, para exportação, monocultora e 

muito mecanizada. 

C) Pequenas propriedades, com uso de tecnologia e mecanização, para exportação. 

D) Grandes propriedades, altamente mecanizadas que produzem alimentos para consumo 

nos próprios países.  

E) São propriedades coletivas, cujas terras são de propriedade do governo, onde 

trabalhadores recebem como salários parte de sua produção.  

 

12) As chamadas “plantations” foram introduzidas no continente africano pelos 

colonizadores europeus. Uma das características das plantations é:  

A) Pequenas propriedades, com uso de tecnologia e mecanização, para exportação. 

B) Grandes propriedades, altamente mecanizadas que produzem alimentos para consumo 

nos próprios países. 

C) São propriedades coletivas, cujas terras são de propriedade do governo, onde 

trabalhadores recebem como salários parte de sua produção.  

D) Pequenas propriedades, com mão-de-obra familiar, para consumo da família, 

policultora e pouco mecanizada. 

E) Grandes propriedades, com mão-de-obra assalariada, para exportação, monocultora e 

muito mecanizada. 

 

13) A industrialização africana ainda é precária. Para desenvolver mais seu setor 

industrial os países da África precisam resolver alguns problemas, entre os quais podemos 

citar, com exceção: 

A) A falta de mão-de-obra especializada e com melhor nível de escolarização. 

B) As precárias instalações de transportes e portuárias. 

C) A escassez de energia. 

D) A alta renda per capita que mostra o alto poder de consumo dos africanos. 

E) A falta de investimentos estrangeiros e o baixo nível tecnológico.  

 

14) Antes de o sol começar a esquentar as terras da faixa ao sul do Saara conhecida como 

Sahel, duas dezenas de mulheres da aldeia de Widou, no norte do Senegal, regam a horta 

cujas frutas e verduras alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do 

céu, forma uma mancha verde — um dos primeiros pedaços da “Grande Muralha Verde”, 

barreira vegetal que se estenderá por 7 000 km do Senegal ao Djibuti, e é parte de um 

plano conjunto de vinte países africanos. 
GIORGI, J. Muralha verde. Folha de S. Paulo, 20 maio 2013 (adaptado). 

O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata: 

A) Facilita as trocas comerciais. 

B) Soluciona os conflitos fundiários. 

C) Restringe a diversidade biológica. 

D) Fomenta a atividade de pastoreio. 

E) Evita a expansão da desertificação. 

 

 

 

 



15) A partilha do continente africano no final do século XIX pelos colonizadores europeus 

criou as chamadas fronteiras artificiais. Grande parte destas fronteiras foi mantida após o 

processo de independência dos países africanos. Com base nesse contexto e nos 

conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar. 

a) A definição de fronteiras artificiais refere-se ao fato de que diversas nações e grupos 

étnicos, muitos deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, não 

respeitando as suas diferenças. 

b) Com o processo de descolonização da África e a manutenção das fronteiras artificiais, 

intensificaram-se os conflitos pela disputa entre os países mais industrializados e os 

menos desenvolvidos. 

c) Dentro dessas fronteiras artificiais, no período entre as Grandes Guerras Mundiais, os 

Estados Unidos e a União Soviética, interessados em aumentar sua influência no 

continente africano, financiaram e estimularam os conflitos. 

d) Além das fronteiras artificiais, outros fatores que têm motivado os conflitos dentro do 

território africano são os de ordem socioeconômica (pobreza e epidemias) e ambiental 

(desertificação e estresse hídrico). 

e) As fronteiras artificiais foram traçadas pelos Homens, que sempre fizeram a maior 

justiça possível. Após o processo de independência dos países africanos, essas fronteiras 

foram mantidas. 

 

     

 

      GABARITO  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A                

B                

C                

D                

E                

 


