
              COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                              ENSINO FUNDAMENTAL I e II e Ens. MÉDIO. 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825 -  Tel: (43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

 
 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 3º ANO. 
        

Atividade para sexta-feira (05 de junho de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 
 

 

 

1) Corresponde à extensa região do continente ao sul do Deserto do Saara, reúne a maioria da 

população negra “isolada”, concentra alguns dos maiores problemas sociais e econômicos 

do mundo acrescidos de grandes conflitos políticos originados de disputa étnica e problemas 

na organização pública dos estados. De qual região da África estamos falando? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tem a economia mais avançada e diversificada da África e dispõe de um parque industrial 

importante, apresenta regime democrático e estabilidade política pouco comum no 

continente. Estamos descrevendo qual pais africano? 

 

 

 

 

 

3) Que contradição se pode perceber no continente em relação à sociedade e natureza? 

 

a) A população é pobre, mas vive em situação adequada, contudo apresenta grandes reservas 

minerais. 

b) A população é pobre e vive em situação precária, contudo apresenta grandes reservas 

minerais. 

c) A população é pobre e vive em situação precária, e não dispõe de reservas minerais. 

d) A população é de renda média, vive em situação adequada e dispõe de reservas minerais. 

 

 

 

 

 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES – 3° EM 
Espaços da África 

 

 

 
Págs. 15 e 16. 



1) O mapa destaca as riquezas minerais, energia, infraestrutura e mortes em 

zonas de conflito na Rep. Democrática do Congo – o antigo Zaire. Entre as 

riquezas estão diamantes, ouro, urânio e coltan. O corredor chinês citado no 

título se refere à criação de rodovias e ferrovias ligando reservas do país a 

portos do Pacífico, via Tanzânia, e no Atlântico (Benguela, Angola). Tais 

ligações vêm sendo criadas para viabilizar a exportação de recursos naturais 

para a China. 

 

2) Os chineses vêm investindo fortemente no continente, em busca de minérios 

e petróleo para abastecer a sua produção industrial. 

 

3) O estudante deverá indicar que o corredor chinês e a intensificação da 

exploração das riquezas se dão em faixas de floresta tropical e savanas, o que 

pode gerar devastação e fortes impactos nos ambientes naturais. A 

intensificação da exploração traz o risco de superexploração do trabalho, 

incluindo o infantil e o realizado em condições análogas à escravidão, além de 

deslocar populações e exaurir riquezas do país sem beneficiar a sociedade 

congolesa. 

 

Pág. 18. 

1) Os mapas refletem a diversidade étnica existente no continente e a 

artificialidade das fronteiras estabelecidas pelos colonizadores, o que 

levou a lutas étnicas em consequência das rivalidades das tribos. 

 

2) Pessoal 

 

3) A África do Norte é composta de países com populações islamizadas e 

associadas ao comércio no Mediterrâneo e nas caravanas pelo deserto do 

Saara. De forma geral, têm hoje indicadores sociais melhores que os da 

África Subsaariana, mas alguns deles passaram por forte crise política, em 

meio à chamada Primavera Árabe. O Egito antigo foi o berço de uma 

extraordinária civilização, erguida às margens do rio Nilo. A África 

Subsaariana é composta pelo domínio de florestas e savanas e também foi 

palco de portentosos reinos e impérios, como o bantu, ioruba, Songai, 

Gana e Mali e outros. Foi afetada fortemente pelo escravismo dos séculos 

XVI ao XVIII e pela colonização europeia nos séculos XIX e XX. Após a 

descolonização, os países ainda lutam para superar o dilema entre 

crescimento econômico e combate à fome, pobreza e doenças. 

 

Págs. 19 a 22. 

1. D 4. A 7. E 10. E 

2. C 5. B 8. A 11. E 

3. C 6. B 9. E  

 
 

 

 


