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Atividades para sala

01  D
 No século XVIII, várias revoltas emancipacionistas ocor-

reram em diversas colônias americanas, lideradas em sua 
maioria pelos criollos. Eles eram fi lhos de espanhóis nas-
cidos na América e viam na independência uma forma de 
obtenção de poder político. Muitos desses criollos eram 
comerciantes e, após a independência, poderiam obter 
liberdade para seus negócios, aumentando seus lucros. 
Vale lembrar também que muitos criollos estudaram na 
Europa, onde entraram em contato com os ideais de liber-
dade propagados pelos iluministas.

02  C

 O Protocolo de Ushuaia é um protocolo assinado em 24 de 
julho de 1998 na cidade argentina de Ushuaia pelos quatro 
Estados-membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai) e dois Estados-associados (Bolívia e Chile), rea-
fi rmando o compromisso democrático entre os Estados.

03  C

 A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) é um bloco 
que visa integrar doze nações da América do Sul –  Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, 
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Esse projeto foi pro-
posto em 2004, durante uma reunião de chefes de Estado e 
de governo realizada em Cuzco, no Peru.

04  C

 Ao longo de um território de 30,1 milhões de quilômetros 
quadrados, a África é o terceiro maior continente do mundo 
e um dos mais pobres, no qual cerca de dois terços da 
população está abaixo do limiar da pobreza. Dessa forma, 
o continente africano apresenta indicadores socioeconômi-
cos desfavoráveis, como baixo IDH, elevadas taxas de mor-
talidade infantil, baixa expectativa de vida e subnutrição.

05  A

 A palavra Sahel vem do árabe e signifi ca “fronteira”. O 
Sahel é uma região que se situa logo abaixo do Deserto 
do Saara, e ao longo dos anos tem sido palco de revoltas e 
guerras civis. Essa região apresenta alguns dos mais baixos 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo e 
uma elevada taxa de contaminação pela aids.

06  C

 A África Setentrional é formada por Argélia, Egito, Líbia, 
Marrocos, Mauritânia, Saara Ocidental e Tunísia. Essa 
região, na qual há o predomínio da religião islâmica, repre-
senta uma continuação do Oriente Médio. Os países tem 
em comum: população de origem árabe, o islamismo, a 
elevada produção de petróleo e intensos confl itos.

Atividades propostas

01  A

 Em 26 de maio de 1969, pelo Acordo de Cartagena, 
 Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia e Chile cria-
ram o Pacto Andino, que é uma união aduaneira e econô-
mica com restrições à entrada de capital estrangeiro criada 
com base em estudos da Comissão Econômica para a 
América Latina (CEPAL), órgão da ONU. Em 1976, o Gene-
ral Augusto Pinochet retirou o Chile do Pacto, abrindo sua 
economia ao mercado externo, principalmente ao norte-a-
mericano.

02  C

 O general Augusto Pinochet governou o Chile entre 1973 
e 1990, caracterizando uma das mais cruéis ditaduras do 
continente. Em seu regime, teriam desaparecido mais de 
3 mil pessoas, segundo estimativas de entidades de direi-
tos humanos. No Chile, há um consenso de que a ditadura 
tenha sido algo ruim. Enquanto a Argentina realiza julga-
mentos em massa de militares envolvidos, muitas pessoas 
no Chile defendem o pinochetismo abertamente.

03  D

 O Mercosul foi criado após a assinatura do Tratado de Assun-
ção, em 1991, com quatro países-membros:  Brasil, Paraguai, 
Uruguai e Argentina. Em 1994, por meio do  Protocolo de 
Ouro Preto, o bloco chegou à fase de união aduaneira, na 
qual foi adotada a Tarifa Externa Comum (TEC). O objetivo 
do bloco de chegar à fase de mercado comum ainda não 
foi alcançado. A Venezuela só entrou no  Mercosul em 2012, 
quando o Paraguai foi suspenso do grupo por cometer uma 
infração ao Protocolo de Ushuaia, que defi niu princípios 
democráticos para os países-membros.

04  D

 A formação do bloco por meio de uma união aduaneira 
tende a ampliar as trocas entre os países-membros, con-
forme se verifi ca na relação Brasil-Argentina, e, ao mesmo 
tempo, tende a criar uma política protecionista para os 
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membros do bloco, de modo que torna difícil as relações 
comerciais com os países de fora.

05  E

 Após a eleição de Hugo Chávez na Venezuela, ocorreu 
uma nova “onda vermelha” na América Latina, na qual um 
grupo de países adotou o antiamericanismo, defendendo 
uma integração para superar o imperialismo dos Estados 
Unidos e promover melhor distribuição de renda para a 
população. Essa política é denominada bolivarianismo.

06  A

 As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) 
foram criadas nos anos 1960, quando o mundo testemu-
nhou a divisão entre capitalismo e socialismo, sendo os 
guerrilheiros considerados de esquerda. O conflito his-
tórico entre a organização guerrilheira e o Estado colom-
biano gerou grandes problemas sociais, estruturais e eco-
nômicos. Desde os anos 1990, as FARC estão associadas a 
grupos de narcotraficantes que dominam parte do territó-
rio colombiano.

07  E

 Como o Sahel situa-se em uma região entre o Deserto do 
Saara, de clima árido, e a savana, de clima tropical típico 
ou semiúmido, é comum encontrar a vegetação de estepe, 
que apresenta vegetação herbácea menos desenvolvida 
devido à falta de chuvas.

08  B

 Ao longo do século XIX, as disputas neocolonialistas leva-
ram as potências europeias a buscar territórios na África e 
na Ásia, gerando tensões. De 1884 a 1885, foi realizada a 
Conferência de Berlim, na qual houve a partilha da África 
entre as potências, constituindo um espaço artificial e 
voltado aos interesses europeus. Em 1914, a crise nacio-
nalista sérvia, o conflito nos Bálcãs e a crise no  Marrocos 
foram alguns dos fatores responsáveis pela  Primeira 
Guerra Mundial.

09  E

 A política do apartheid foi adotada, constitucionalmente, 
na África do Sul a fim de manter a minoria branca afri-
cânder (descendente dos colonizadores holandeses) no 
poder. Assim, mesmo com a independência, a situação 
dos negros no país continuou extremamente desigual, 
fato que inspirou Nelson Mandela a lutar pelo fim dessa 
política segregacionista; em 1994, quando foi eleito presi-
dente, Mandela extinguiu o apartheid. No entanto, o fim 
dessa política não foi suficiente para resolver os problemas 
sociais e humanos da população sul-africana, que ainda é 
obrigada a conviver com sérias dificuldades estruturais e 
disparidades econômicas.

10  D

 O Boko Haram, grupo fundamentalista criado em 2004 e 
liderado por Mohammed Yusuf, age, principalmente, na 
porção norte da Nigéria, e de forma violenta. Dominado 
pelos muçulmanos radicais, o norte da  Nigéria utiliza a 
sharia como princípio político lutando contra os católicos, 
que representam a maioria no sul do país, e contra toda a 
influência ocidental na região.

11  C

 A questão retrata a histórica luta sul-africana para  vencer a 
segregação racial institucionalizada em 1948 e que, durante 
46 anos, foi responsável por um dos mais  humilhantes 
regimes estabelecidos no país. A política do  apartheid foi 
abolida definitivamente no governo de  Nelson  Mandela, 
eleito o primeiro presidente da África do Sul, em 1994.

12  D

 A China passou a injetar cada vez mais recursos na África, 
a fim de garantir recursos minerais e mercado consumi-
dor, chegando a exercer forte pressão política em algu-
mas regiões e a subordinar a economia africana aos 
 investimentos e interesses asiáticos.


