
Escola Padre Marques
Nome _______________________
Professor Clemilton de Sousa Dias
Atividade de História  Independências na África.
1 .  Cite as principais características da África Central?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Sobre a África francesa marque a opção correta. P.203
a )  a independência do Congo foi decidida em uma conferência realizada na cidade de
Bruxelas na Bélgica em janeiro de 1960.
b ) o sistema de administração Colonial era indireto ou seja um chefe nativo local
continuava no poder desde que colaborasse com as autoridades.
c ) 1 colônias como a Tunísia o Marrocos e a África Equatorial conquistaram sua
independência de maneira relativamente pacífica por meio de acordos e plebiscitos.
d )  Angola conquistou sua independência em 1975.

3. Sobre a retirada da  Bélgica da África marque a opção  CORRETA. P.203
a )  a independência do Congo foi decidida em uma conferência realizada na cidade de
Bruxelas na Bélgica em janeiro de 1960.
b ) o sistema de administração Colonial era indireto ou seja um chefe nativo local
continuava no poder desde que colaborasse com as autoridades.
c ) colônias como a Tunísia o Marrocos e a África Equatorial conquistaram sua
independência de maneira relativamente pacífica por meio de acordos e plebiscitos.
d )  Angola conquistou sua independência em 1975.

4. Sobre o fim do domínio em inglês , marque a opção correta. Pagina 203
a )  a independência do Congo foi decidida em uma conferência realizada na cidade de
Bruxelas na Bélgica em janeiro de 1960.
b ) o sistema de administração Colonial era indireto ou seja um chefe nativo local
continuava no poder desde que colaborasse com as autoridades.
c ) colônias como a Tunísia o Marrocos e a África Equatorial conquistaram sua
independência de maneira relativamente pacífica por meio de acordos e plebiscitos.
d )  Angola conquistou sua independência em 1975.

5.  leia as proposições sobre os países africanos independentes.
I -  o continente africano é habitado por uma grande diversidade de grupos étnicos.
II-  os grupos existentes no continente africano são bastante homogêneos no aspecto
cultural.
III - as fronteiras criadas pelos europeus desrespeitavam,  a distribuição tradicional dos
povos no continente.
a ) Todas estão  corretas
b ) todas estão  Erradas
c ) Somente I e II corretas.
d ) Somente  I e III Corretas.



6.  nessa região, os países são bastante integrados, pois a maioria da sua população segue
a tradição cultural muçulmana. As cidades e as indústrias,  se desenvolveram
principalmente nas regiões ricas em petróleo e também às margens do rio Nilo.
a ) Norte da África
b ) África Central
c ) África Oriental
d ) África Ocidental

7. Nessa região habitam,  além de etnias africanas,  asiáticos e descendentes de
colonizadores europeus. Atualmente os países dessa região,  tem sofrido com a chamada
guerra pela água uma disputa de diversos países pelo domínio de nascentes rios e Poços.
a ) Norte da África
b ) África Central
c ) África Oriental
d ) África Ocidental

8. Região bastante rica em diamante, além de cobre, urânio,  manganês e petróleo.  As
vegetações predominantes são as Savanas e as florestas tropicais.
a ) Norte da África
b ) África Central
c ) África Oriental
d ) África Ocidental

9. Movimento elaborado por intelectuais negros estadunidenses e antilhanos espalhando-se
depois entre intelectuais africanos na Europa e difundidos por eles na África. Defendiam a
união dos países do continente africano, divulgando suas ideias principalmente por meio da
literatura, de conferências e de congressos.
a) pangermanismo b ) pan africanismo c ) pan-arabismo d) panamericanismo

10. Corrente que teve maior influência no Norte da África, entre os países de tradição
muçulmana. Defendia a união dos povos árabe-muçulmana.
a) pangermanismo b ) pan africanismo c ) pan-arabismo d) panamericanismo


