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2. Ocupação do Oriente e da África Ocidental 
 

Continente Africano 
Desenvolver e Aplicar 
1. Complete as frases abaixo com as palavras disponíveis no quadro. 

Metalurgia – sal – nômade - Índico 
a) O ________________ era um dos produtos mais importantes nas relações comerciais africanas, 
sendo utilizado como moeda de troca. 
b) Ao norte do continente, viviam os berberes, povo___________ que se deslocava para 
sobreviver, estabelecendo relações comerciais com diferentes etnias. 
c) Na costa leste africana, voltada ao oceano__________, existiam também importantes polos 
comerciais, como Quíloa, Mombaça, Melinde e Pate. 
d) No congo, às vésperas da chegada dos portugueses, a _______________ do ferro e do cobre 
era bastante desenvolvida, sendo uma atividade muito valorizada. 
 
2. Leia o que Alberto da Costa e Silva, um especialista em história da África, nos conta a respeito 
dos berberes. 
         Deixava o Saara de ser uma espécie de terra de ninguém para ver-se apossado pelas tribos 
nômades que conheciam seus caminhos – marcados pela existência de poços d’água e de oásis – e 
deles cuidavam. [...] O deserto tornava-se, assim, um mar interior, um mar de aridez que, graças ao 
dromedário [camelo com uma corcova], podia ser percorrido pelo homem. A partir de então, [o deserto] 
ligaria também o mundo mediterrâneo ao país dos negros, em vez de apenas separá-los. É verdade que 
os berberes continuaram a morar em tendas e a levar de estepe em estepe seus rebanhos. Mas 
passaram a ter na pilhagem [saque], na proteção das caravanas e no comércio novos meios de 
aquisição de riqueza. 

SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1996, p. 267.  

Segundo o texto, a posse de camelos e dromedários trouxe transformações na vida das 
comunidades berberes do norte da África. Quais foram essas mudanças? 
 
3. O fenômeno que a partir do século VII mudou a história do norte da África e sua relação com as 
demais regiões do continente foi: 
a) o início das Cruzadas. 
b) o fim do Império Romano e a formação de reinos bárbaros. 
c) a conquista de Ceuta pelos portugueses. 
d) a expansão árabe-muçulmana. 
e) a chegada de Vasco da Gama a Calicute. 
 
4. Dois importantes reinos que se formaram por volta do século XIII, na África subsaariana ou 
África negra, e mantiveram um intenso comércio com regiões do mar Mediterrâneo, 
especialmente de ouro foram: 
a) o reino do Magreb e o do Madagascar. 
b) o reino de Quíloa e o do Níger. 
c) o reino do Mali e o do Congo. 
d) o reino do Melinde e o de Zanzibar. 
e) o reino do Mogadixo e o de Mombaça. 

  
 


