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ESTUDO EM CASA – DISTANCIAMENTO SOCIAL – COVID 19 

 2º Semestre - 8ª Série EJA       4 AULAS.  

2ª SEMANA: DE 08/09/2020 a 18/09/2020 

                                                          Professora Elisângela  

                                             ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

Nome______________________________________________________________8ªSérie 

Orientações: 

Faça correção das atividades anteriores. 

Leia o texto sobre o apartheid e responda as questões. 

Envie fotos das atividades corrigidas até dia 18/09. 

                                                               CORREÇÃO 

Texto 1 - África 

1-Quais os problemas sociais encontrados na África? 

O continente africano convive com grandes problemas de ordem social. Muitos países 
apresentam baixos Índices de Desenvolvimento Humano. Grande parte da população de 
alguns países convive com baixa qualidade de vida, fome e miséria. As taxas de natalidade e 
mortalidade são muito altas, enquanto a expectativa de vida é baixa. 

2-Por que a África é considerada o berço da humanidade?  

Há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. 

3-O continente africano foi colonizado por quais povos europeus? 

Colonizado por povos europeus, como os espanhóis, portugueses e franceses. 

4-Quais os idiomas falados pelos africanos? 

Francês, Inglês e Português. 

5-Como são os climas e as vegetações do continente africano? 

Podemos encontrar áreas com predomínio do clima equatorial, outras de clima tropical, assim 
como há também regiões de clima desértico e mediterrâneo. 

6-Como é baseada a economia africana? 

A economia africana é baseada, principalmente, no setor primário, com o extrativismo e a 
agropecuária. 

                                   Texto 2 – Continente Asiático 

1-Qual a localização do continente asiático? 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taxa-natalidade-mortalidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taxa-natalidade-mortalidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/africa-do-sul/economia-africa-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/setor-primario.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/atividade-extrativista.htm
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A maior parte localiza-se no Hemisfério Norte, fazendo fronteira com os continentes: africano, 
europeu, americano, (pelo Estreito de Bering) e Oceania. 

2-O continente asiático é berço das mais antigas civilizações datadas a cerca de 4000 anos e 
também é o lugar onde nasceram diversas religiões. Quais são essas religiões? 

Cristianismo e o islamismo. 

3-Qual é o maior país do continente asiático? 

China 

4-Como é baseada a economia do continente asiático? 

Mineração, agropecuária e indústrias. 

5-Quais os tipos de clima existentes no continente asiático? 

 Ao norte, há predomínio do clima polar; ao centro, predomínio do clima temperado; ao sul, 
predomínio do clima árido e semiárido (região dos desertos); na Ásia Ocidental, predomínio do 
clima mediterrânico e, nas proximidades da Linha do Equador, há faixas de clima equatorial e 
tropical. 

____________________________________________________________________________ 

                                    ATIVIDADES DA SEMANA 08/09 A 18/09 

                                          Apartheid na África do Sul 

O Apartheid foi uma rigorosa legislação separatista implantada durante anos na África 
do Sul. 

O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo 
com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo poder político e 
econômico no país, enquanto à imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer 
rigorosamente à legislação separatista. 

A política de segregação racial foi oficializada em 1948, com a chegada do Novo Partido 
Nacional (NNP) ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia 
de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais 
segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre 
pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. 

A oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o 
Congresso Nacional Africano (CNA), organização negra criada em 1912, lançou uma 
desobediência civil. Em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma 
manifestação. O Massacre de Sharpeville, como ficou conhecido, provocou protestos em 
diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder, Nelson 
Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. 

 

                                                        Nelson Mandela 
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Com o fim do império português na África (1975) e a queda do governo de minoria 
branca na Rodésia, atual Zimbábue (1980), o domínio branco na África do Sul entrou em crise. 
Esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. A Organização das 
Nações Unidas (ONU) tentou dar fim à política praticada no país. O presidente Piter Botha 
promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista. 

Com a posse de Frederick de Klerk na presidência, em 1989, ocorreram várias 
mudanças. Em 1990, Mandela foi libertado e o CNA recuperou a legalidade. Klerk revogou as 
leis raciais e iniciou o diálogo com o CNA. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para 
brancos, em 1992, no qual 69% dos eleitores (brancos) votaram pelo fim do apartheid. 

Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em abril de 1994, Nelson 
Mandela foi eleito presidente da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. 

O Parlamento aprovou a Lei de Direitos Sobre a Terra, restituindo propriedades às 
famílias negras atingidas pela lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. 

As eleições parlamentares de 1999 foram vencidas pelo candidato indicado por Nelson 
Mandela, Thabo Mbeki, descartando qualquer tentativa de retorno a uma política 
segregacionista no país. 

                                                  Exercícios 

1- O que foi o regime do apartheid? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2- O que se refere o termo apartheid? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3- Quem foi Nelson Mandela? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


