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Exercícios de exploração e povoamento: América e África - 
Geografia 8º ano  

 

1)As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram na 

América, no início da colonização, foram, respectivamente: 

 

a) Cacau na América portuguesa e a mineração da prata e do ouro na América 

espanhola. 

b) A mineração na América Portuguesa e a monocultura do tabaco na América 

espanhola. 

c) A monocultura da cana de açúcar na América portuguesa e a pecuária na América 

espanhola. 

d) A monocultura da cana de açúcar na América portuguesa e a mineração de ouro e de 

prata na América espanhola. 

e) A monocultura do algodão na América portuguesa e a pecuária na América 

espanhola. 

 

2)Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492, com o navegador genovês 

Cristóvão Colombo no comando das naus. Entretanto, a colonização só tomou fôlego 

com a descoberta dos metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-

colombianas, principalmente depois das expedições de Hernán Cortéz. A ação deste 

conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em qual região do continente 

americano: 

 

a) Sobre os incas, na região andina. 

b) Sobre os Astecas, nos territórios onde hoje se localiza o México. 

c) Sobre os maias, na região amazônica. 

d) Sobre os tupis-guaranis, na bacia do Prata. 

 

3)Um evento considerado definidor para a ocupação neocolonialista do continente 

africano foi a Conferência de Berlim, organizada em 1884 e 1885. Essa conferência 

determinou algumas regras para a ocupação da África e foi organizada por: 

 

a) Leopoldo II 

b) Otto von Bismarck 

c) Leopoldo I 

d) Charles Darwin 

e) Luís I de Portugal 

 

4)O neocolonialismo no continente africano foi justificado pelos europeus como missão 

civilizatória para encobrir seus interesses econômicos nesse território. Além disso, o 

neocolonialismo era baseado em inúmeras teorias raciais do período, destacando-se 

entre elas o darwinismo social. Acerca do darwinismo social, podemos afirmar que: 

 

a) partindo de uma leitura incorreta e racista da Teoria da Evolução das Espécies, de 

Charles Darwin, o darwinismo social defendia a existência de raças humanas 

naturalmente superiores às outras. 
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b) o darwinismo social partia do princípio de que a adoção do cristianismo pelos 

europeus tornava-os superiores aos povos pagãos. 

c) partia de um determinismo geográfico, que afirmava que o clima típico dos trópicos 

justificava a “inferioridade” do desenvolvimento social dos povos da África. 

d) reforçava a visão fraternal da época que reforçava os laços de igualdade entre 

europeus e africanos. 

e) afirmava que um povo com o poder das armas modernas obrigatoriamente deveria 

impor seu domínio contra outros povos. 

 

5)As discussões sobre o povoamento do continente americano estão relacionadas 

também com questões políticas. Um dos problemas de ordem política e cultural que 

estariam relacionados com essas discussões é: 

 

a) a tese da superioridade do homem tropical, que se contrapõe à superioridade do 

homem africano. 

b) a tese da impossibilidade da travessia do Estreito de Bering. 

c) a tese da falsidade das pinturas arqueológicas da Serra da Capivara, no Piauí. 

d) a tese do eurocentrismo, que, entre outras coisas, advoga a expansão da humanidade 

pelo mundo a partir do continente europeu. 

e) a tese do povoamento reverso, que defende que o mundo todo foi povoado a partir 

dos povos americanos.  

https://azup.com.br/


https://azup.com.br/ 

GABARITO 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 
D B B A D 

 

https://azup.com.br/

