
 

 

HISTÓRIA III
AULA 24:

ÁFRICA

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
ANUAL

VOLUME 5

OSG.: 102179/16

01. A luta da etnia negra sul-africana, bem como dos brancos que possuíam uma visão humanista, liderada pelo xhosa Nelson Mandela para 
acabar com a política segregacionista e estatal do Apartheid, foi longa e sangrenta. Contudo, com a posse de Mandela na presidência 
da república na África do Sul em 1994, o Apatheid fi nalmente foi extinto. No entanto, se o racismo foi legalmente proibido, a miséria 
continua reinando entre a população negra de tal maneira que grande parte da população se pergunta a causa da pobreza que, 
obviamente, não é somente por questões racistas. Apesar do Brasil não possuir o Apartheid, a herança da escravidão é tão evidente 
e marcante que grande parte dos negros possui um padrão de vida sofrível. Tanto o Brasil como a África do Sul são países do Terceiro 
Mundo, onde as mazelas coloniais se somam à péssima distribuição de renda.

Resposta: A

02. O Apartheid foi uma política racista constitucional criada em 1948 como instrumento de domínio da minoria branca, ligada aos 
antigos bôeres e ingleses, sobre a população não branca. A maioria da população era, obviamente, formada por várias etnias negras, 
bem como imigrantes da colônia britânica da Índia. Os negros sofreram grande intensidade de segregação e, ofi cialmente, perderam 
acesso às riquezas e fi caram retidos nos miseráveis batustões. Devido ao Apartheid, era praticamente inviável ao negro o acesso à 
educação, moradia digna e respeito humano.

Resposta: D

03. A Somália é um país de extrema miséria nascida por intermédio de confl itos no “chifre africano” num desmembramento da Etiópia. 
As guerras tribais, a luta pelo poder por grupos ligados à infl uência externa, além da fome e da falta de perspectiva para os jovens 
desmoronam a economia e a família somali. A estrutura produtiva somali estava organizada em torno da agricultura que entrou 
numa espiral decadente devido às inúmeras crises climáticas como seca e às inúmeras rebeliões internas, ou fato importante quanto à 
alimentação da população é o de que os artesanais navios de pesca somalis não conseguiram competir com os modernos e industriais 
embarcações de pesca europeias que depredaram os cardumes de peixe da costa elevando mais ainda a miséria e a busca por novas 
regiões que poderiam gerar uma esperança por uma vida melhor fortalecendo a onda de emigrantes para Europa ou para áreas menos 
afetadas pelas guerrilhas.

Resposta: C

04. O texto se relaciona com o efetivo processo de descolonização africana, precisamente, o argelino onde a França era a metrópole 
debilitada pela II guerra mundial. Nos momentos fi nais da II guerra mundial, a França libertada organizou a quarta república que tinha 
a tarefa de reestruturar o país que tinha sido devastado pelas forças nazistas, como, também, buscar manter a exploração neocolonial, 
entretanto a Argélia tinha acumulado forças militar e política durante a grande guerra realçando o nacionalismo e não mais aceitou o 
imperialismo de Paris perpetrando guerrilhas que tinham como maior expoente Ahmed Bem Bella. A independência argelina possuiu 
um viés para a esquerda, contudo alguns da elite nacional ou do imperialismo francês continuaram controlando setores da economia 
prejudicando o avanço econômico, como, também, as lutas internas pelo poder entre os próprios argelinos. Essa realidade manteve 
a Argélia na situação e miséria e, obviamente, a população não obteve a melhoria de vida esperada, mantendo a Argélia no patamar 
de terceiro mundo.

Resposta: B

05. O Tratado de Berlim dividiu a África no século XIX, principalmente, entre os países da entente, consequentemente Inglaterra e França 
tiveram os melhores acessos ao mercado consumidor africano. O imperialismo se deu de maneira brutal por intermédio de invasões 
que provocavam genocídio e que não respeitavam a estrutura tribal da maioria da população negra. É importante ressaltar que a 
infl uência norte-americana ocorreu com a descolonização no pós-Segunda Guerra Mundial, quando o neocolonialismo inglês e francês 
se encontrava em franca bancarrota. 

Resposta: C
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