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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
8º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - GEOGRAFIA 

 

PROF. NAYRIANA 

1- A imagem abaixo nos mostra algumas doenças típicas da África, inclusive “epidemias” que atingiram o país. 
 

 
 
As epidemias podem ser consideradas um de muitos problemas enfrentados pela população africana. Além desse problema, quais 
outros foram estudados em sala de aula em relação ao continente?  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

2- O termo desertificação está relacionado ao SAHEL. Sobre o termo destacado, responda: 
a) O que é Sahel?  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
b) Explique o seria desertificação.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

3-(Mackenzie 2017)   

 
 
A respeito da área destacada no mapa da África Setentrional, julgue as afirmações a seguir:  
 
I. Corresponde à região do Sahel. Apresenta baixos níveis pluviométricos anuais e vegetações típicas de Estepes. 
II. Essa extensa faixa territorial enfrenta conflitos tribais históricos e pobreza extrema. As populações locais dedicam-se à 
economia primário-extrativista e agropecuária de subsistência. 
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III. Atualmente passa por um processo de desertificação devido ao mau uso do solo, prolongadas estiagens e ao intenso 
desmatamento. 
 
IV. Nas últimas décadas, é possível verificar considerável recuperação nos índices de Desenvolvimento Humano nos países que 
compõem o Chifre da África como: Etiópia, Somália, Chade, Gabão, Malauí e Djibuti. 
 
 
Estão corretas  
a) I e II, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 

4- Considere a regionalização africana adotada em nossos estudos para responder os itens a seguir: 
a) Quantas regiões ela apresenta? Quais são essas regiões?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
b) Qual critério foi adotado para elaboração dessa regionalização? 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

5- Observe a imagem a seguir para responder o que se pede nos itens a e b: 
 

 
 

a) A qual problema africano estudado a imagem acima está relacionada?  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Apresente pelo menos 2 consequências percebidas no continente em relação ao problema apresentado.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

6- (Puccamp 2016)  "Após o processo de independência da África, defendeu-se a tese de que as diferenças de desenvolvimento entre 
os países africanos e os países ricos eram quantitativas e era necessário reduzi-las para que esses países recém independentes 
ascendessem aos padrões europeus".  
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A leitura do texto e seus conhecimentos sobre o continente africano permitem afirmar que essa tese estava  
a) errada, porque as diferenças de desenvolvimento eram qualitativas e a solução seria inserir a população nativa, que vivia em 
uma economia de subsistência, na economia mundial.  
b) errada, porque as diferenças de desenvolvimento eram qualitativas e a solução seria priorizar o atendimento às necessidades 
da população e, posteriormente, desenvolver atividades ligadas ao comércio internacional.  
c) correta, e a solução seria priorizar produtos de aceitação no mercado mundial e produzi-los em larga escala para financiar 
obras de modernização da sociedade.  
d) correta, e a solução seria desviar a economia desses países de seu curso natural e inseri-la na economia mundial, como 
fornecedora de matérias-primas agrícolas e minerais.  
e) correta, e a solução seria incentivar o aumento da produção agrícola ou mineral para exportação e modernizar os processos 
produtivos.  
 

7- ( SAS – Caderno 2)Leia com atenção o texto a seguir para responder o que se pede nos itens abaixo: 

 

(...)O Magrebe está limitado pelo Mar Mediterrâneo a norte, pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Golfo de Gabes a leste, e pelo 
deserto do Saara a sul. A grande cordilheira do Atlas, com as suas ramificações separadas por planaltos com cerca de 1000 
metros de altitude, estende-se na sua parte ocidental. O restante do território é deserto, interrompido por oásis e cordilheiras 
montanhosas solitárias.  

Ao longo da costa do Mediterrâneo e do Atlântico existe uma faixa fértil onde vive a maioria da população. É uma zona de clima 
mediterrânico, com precipitações escassas, salvo em zonas montanhosas viradas para a zona litoral. Ao longo da maior parte da 
costa e nas terras altas os verões são quentes e secos e os invernos amenos e úmidos. A temperatura diurna média no deserto é 
cerca de 38 °C, mas à noite é baixa. A pluviosidade no deserto pode ser de apenas 25 mm por ano e é irregular. (...) 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre/ adpatado – PROF.NAYRIANA 
 
a) O que é Magreb? Apresente os países que dele fazem parte.  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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b) Qual a relação com o termo “desertificação” e o conteúdo do texto?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

8- (Fgv 2015) Sobretudo, a partir da década de 60, o continente africano tem passado por um processo de descolonização, isto é, de 
independência política formal que  
a) tem permitido às jovens nações superar o atraso econômico motivado pela exploração das antigas metrópoles.  
b) desacompanhada da respectiva independência econômica e financeira não conseguiu alterar de forma efetiva as precárias 
condições de vida da população.  
c) reestruturou economicamente as novas nações, uma vez que elas deixaram de produzir para os mercados externos e voltaram-
se para as necessidades da população local.  
d) alterou sensivelmente o papel das antigas colônias na divisão internacional de trabalho uma vez que estas passaram a ter 
autonomia econômica.  
e) possibilitou a superação das relações de subordinação econômica das antigas colônias através do desenvolvimento de 
atividades industriais modernas.  
 
 

9- Considere o formato das pirâmides para responder os itens a seguir: 
 
 
 

 
 
 
a) Qual das pirâmides demonstra o melhor desenvolvimento?  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Todas elas apresentam uma baixa natalidade e um bom desenvolvimento. Mas, ao observar o ápice uma delas se destaca. 
Qual?  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

10-  Considere a pirâmide a seguir para responder os itens: 
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a) O formato triangular demonstra características sociais típicas da África. Quais são elas?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Quais os principais problemas enfrentados pelo continente?  
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


