Imperialismo
1- (UERJ-95) Entre as alternativas abaixo , aquela que não apresenta um fundamento da poli ́tica
imperialista européia (1870-1914) é:
a) progressiva superação do chamado capitalismo monopolista ou financeiro pelo capitalismo livre
- concorrencial ou liberal;
b) busca de novos mercados consumidores como um mecanismo para superar a crise de super produção
(1873) das economias capitalistas européias.
c) a utilização do argumento da necessidade de levar a civilização européia aos povos considerados como
incultos e atrasados, embasando, portanto, o direito à exploração.
d) incorporação de áreas em que fosse possível a apli cação de excedentes de capitais propiciados pelo
processo de industrialização europeu.
e) procura de mercados fornecedores de matérias -primas (minérios, petróleo, borracha, entre outras),
para suprir as necessidades de expansão da indú stria européia.

2 - O colonialismo europeu do século XIX diverge do tipo de colonialismo desenvolvido principalmente por
Portugal e Espanha no século XVI. Dentre os objetivos principais desse novo colonialismo do século XIX,
temos:
a) busca de metais preciosos, principalmente nas Américas e formação de grandes contingentes
populacionais nas colônias;
b) necessidade de mercados produtores de açúcar e fumo para abastecer as metrópoles;
c) busca de mercados consumidores de bens de produção europeus, para desenvolver o parque industrial
colonial;
d) busca de mercados consumidores de produtos industrializados, com possibilidade de receber rentáveis
investimentos de capitais;

3 – (UFF) “Quando o século XIX estava por terminar o século XX apenas começava, o mundo viveu um
desses momentos em que o ponteiros do relógio da História parecem andar mais depressa.”
NEVES ,Margarida e HEIZER, Ada. A ordem é o progresso. SP: Atual, 1992,p.13.
Assinale a alternativa que melhor exprime as transformações mundiais no final do século XIX:
(A) A difusão de novas tecnologias, a exemplo do automóvel, que revolucionaria os sistemas de
transportes em escala mundial.
(B) A expansão imperialista e a disputa colonialista da Ásia e da África pelos países europeus, pelos
Estados Unidos e pelo Japão.
(C) A decadência alemã, na Europa, processo que geraria com rapidez as crises políticas responsáveis pela
I Guerra Mundial.
(D) A abolição da escravidão no Brasil, nos Estados Unidos e em Cuba, apagando de vez os resquícios do
colonialismo mercantilista do mundo ocidental.

4- O Imperador Guilherme II da Alemanha assim se referiu, em 1901, aos sublevados chineses
massacrados por um exército organizado por várias potências: "Tal como os Hunos, há mil anos sob
comando de Átila, ganharam uma reputação que ainda hoje vive na história, assim também possa o nome
Alemanha tornar-se de tal modo conhecido na China que nenhum chinês jamais ouse novamente olhar
com desdém um alemão." (Kaiser Guilherme II, imperador da Alemanha de 1888 a 1918.) A partir do
texto:
a) Indique o nome da rebelião que se contrapôs à intromissão estrangeira na China em 1900.

b) Discorra sobre o processo histórico que resultou no estabelecimento de "zonas de influência" na China,
ao final do século XIX.

5 - Assinale a alternativa correta a respeito da expansão imperialista na Ásia e na África, na segunda
metade do século XIX.
a) Ela derivou da necessidade de substituir os mercados dos novos países americanos, uma vez que a
constituição de Estados nacionais foi acompanhada de políticas protecionistas.
b) Ela foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas e de novos mercados consumidores,
fundamentais para a expansão capitalista dos países europeus.
c) Ela foi conseqüência direta da formação do Segundo Império alemão e da ampliação de suas rivalidades
em relação ao governo da França.
d) Ela atendeu, primordialmente, às necessidades da expansão demográfica em diversos países europeus,
decorrente de políticas médicas preventivas e programas de saneamento básico.
e) Ela viabilizou a integração econômica mundial, favorecendo a circulação de riquezas, tecnologia e
conhecimentos entre povos e regiões envolvidos.

Gabarito
1) Letra A
2) Letra D
3) Letra B
4) a) Revolta dos Boxers
b) As Guerras do Ópio, tratados foram lentamente obtendo portos e áreas de influência.
5) Letra B

