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Capítulo 3 O mundo desigual

1  A
 a) (V)  A exploração do território nesses processos his‑

tóricos não teve como objetivo fixar a população 
e promover o desenvolvimento da nação, mas 
sim explorar suas riquezas. 

 b) (F)  No início da colonização, as técnicas utilizadas para 
o cultivo de solos em ambientes tropicais não eram 
as mais adequadas, deveriam ser diferentes daque‑
las utilizadas em países temperados. Entretanto, 
isso é uma consequência do processo de coloniza‑
ção exploratória, e não sua causa estrutural.

 c) (F)  Somente alguns países atualmente subdesenvol‑
vidos eram formados por tribos rivais em cons‑
tante estado de guerra.

 d) (F)  Muitos países hoje subdesenvolvidos possuíam, 
antes da colonização, avançados sistemas de 
organização social, como os astecas e os incas, 
por exemplo.

2  Latifúndio é uma grande propriedade rural ou uma vasta 
extensão de terra, em que, geralmente, por não haver 
utilização, exploração ou cultivo, praticam‑se atividades 
sem grandes investimentos. Em muitos países subde‑
senvolvidos, essas grandes propriedades são origina‑
das da forma como ocorreu a ocupação e a colonização 
do território. O latifúndio contribui para a concentração 
de terras nas mãos de poucas pessoas (acúmulo de 
riqueza, dos meios de produção etc.) e não favorece o 
desenvolvimento e a fixação de pequenos proprietários 
no campo, sendo que muitos migram para as cidades. 
Além disso, os latifúndios improdutivos deixam de gerar 
trabalho, riqueza, matéria‑prima e alimentos para o país.

3  O PIB é a soma de todos os produtos finais fabricados em 
um país e de todos os serviços consumidos por sua popula‑
ção ao longo de determinado período. O IDH é um índice, 
resultante da composição de três indicadores: renda per 
capita (econômico), grau de escolaridade (educação) e 
expectativa de vida (saúde). São indicadores utilizados para 
avaliar o nível de desenvolvimento dos países.

4  D
 a) (F)  A expressão ”pegada ecológica” refere‑se à 

quantidade de recursos naturais necessária para 
sustentar cada indivíduo, povo ou país.

 b) (F)  A dimensão ambiental desse índice não é avaliada 
apenas pelo percentual de áreas preservadas.

 c) (F)  A concentração de renda está relacionada ao 
coeficiente de Gini.

 d) (V)  O IRI considera três dimensões: capital humano 
(mede o nível de educação e de saúde da popu‑
lação); capital produtivo (mede a capacidade de 

produção industrial e de serviços do país); capital 
natural (mede as condições de preservação dos 
recursos naturais dos países).

5  Sugestão de resposta: Os países mais distorcidos pelo 
aumento da área original são os EUA e os países da UE. 
Dessa forma, é possível afirmar que há mais McDonald's 
nesses territórios. Quanto ao poder econômico, por sua 
vez, é nessa região que há alguma das maiores economias 
do mundo, como EUA, Alemanha, França e Reino Unido, 
ou seja, é possível relacionar a presença de restaurantes 
dessa rede ao poder econômico do país.

6  B

 a) (F)  As técnicas compreendem o uso de instrumentos 
variados. E o principal fator para caracterizar a 
tecnologia é a utilização do conhecimento cientí‑
fico para o desenvolvimento de técnicas.

 b) (V)
 c) (F)  As técnicas são o conjunto de saberes acumulados 

pelas sociedades, mas não estão associadas a um 
período histórico. 

 d) (F)  Técnica também compreende saberes e ações 
sem a mediação de equipamentos. E tecnologia 
não está limitada à informática.

7  Apenas grandes empresas e os governos dos países mais 
ricos têm condições de investir em pesquisas e desenvol‑
vimento tecnológico, que requer grande volume finan‑
ceiro. E a implantação de novos modelos produtivos no 
território dos países pobres pode gerar desemprego e 
concentração dos lucros.

8  C

 a) Os indicadores sociais da América Anglo‑Saxônica são 
bem mais elevados em qualidade que os da América 
Latina.

 b) América Anglo‑Saxônica foi povoada, enquanto a 
América Latina foi explorada.

 d) Os níveis de desenvolvimento dos países são maio‑
res na América Anglo‑Saxônica.

9  Os países da América Latina foram colônias de explora‑
ção. A metrópole extraía as riquezas agrícolas e minerais 
das colônias para enriquecimento próprio. Na América 
 Anglo‑Saxônica, a colonização predominante foi de 
povoamento, com caráter ocupacional.
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10  Como consequência da reorganização territorial, a  
economia de autoconsumo, outrora existente, foi total‑
mente desestruturada. Em vez de produzir seus próprios 
alimentos, os camponeses tornaram‑se empregados das 
plantações exportadoras. A África se transformou em 
um centro exportador de minérios e produtos agrícolas 
tropicais, ao mesmo tempo em que passou a importar 
alimentos e outros produtos para atender à sua pró‑
pria população. Por serem exportadores de produtos 
de baixo valor e dependentes de bens industrializados 
importados, a balança comercial da maioria dos países 
africanos é desfavorável, levando a um endividamento 
externo.

11  Resposta pessoal. O aluno poderá escolher os fatos 
sobre Ruanda, Sudão ou Nigéria (resumidos a seguir).

 Ruanda: conflitos entre a etnia dos hutus e a mino‑
ria étnica tutsi levaram à morte cerca de 1 milhão de 
pessoas, em 1994. O conflito se estendeu por países 
vizinhos, como a República Democrática do Congo, 
Uganda e Burundi, alimentado por disputas por ouro, 
diamante e outras riquezas minerais.

 Sudão: convive com inúmeras guerras desde sua inde‑
pendência, em 1956. O norte do país era habitado por 
população de origem árabe com religião predominan‑
temente muçulmana, enquanto os povos do Sul eram 
negros e católicos. Dominados pelo Norte, os sudane‑
ses do Sul criaram movimentos separatistas, mas foram 
violentamente reprimidos. Os conflitos mataram mais 
de 2 milhões de sudaneses e deixaram outros milhares 
em situação de fome e miséria. Em 2011, por meio de 
um referendo, o país foi finalmente dividido entre Sudão 
(ao norte) e Sudão do Sul, mas os problemas sociais e 
econômicos permaneceram.

 Nigéria: apresenta conflitos étnico‑religiosos, especial‑
mente entre o norte muçulmano e o sul cristão. A insta‑
bilidade proporcionada pelo grande número de etnias 
favoreceu o surgimento, no país, de grupos fundamen‑
talistas, como o Boko Haram, que significa “a educação 
ocidental é pecado”. O objetivo do grupo é impor uma 
lei islâmica e erradicar a cultura ocidental do país, o 
que inclui impedir as mulheres de estudar. Geralmente, 
esses grupos atuam promovendo sequestros, atentados 
e extermínios e são, por isso, chamados de terroristas.


