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1. Quais as razões levaram ao imperialismo do séc. XIX?
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2. É difícil acreditar na guerra terrível, mas silenciosa, que os seres orgânicos travam 
em meio aos bosques serenos e campos risonhos".

('C. Darwin, anotação no Diário de 1839'.)

Na segunda metade do século XIX, a doutrina sobre a seleção natural das espécies,
elaborada pelo naturalista inglês Charles Darwin, foi transferida para as relações
humanas, numa situação histórica marcada

A) pela concórdia universal entre povos de diferentes continentes.
B) pela noção de domínio, supremacia e hierarquia racial.
C) pelos tratados favoráveis aos povos colonizados.
D) pelas concepções de unificação europeia e de paz armada.
E) pela fundação de instituições destinadas a promover a paz.
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3. As nações imperialistas tiveram enormes lucros na expansão colonialista
do século XIX, solucionando parcialmente suas crises de mercado e de
superpopulação, e propiciando a intensificação de seu desenvolvimento.
Nesse processo, acirraram-se as divergências e disputas entre as potências
coloniais, estimulando o armamentismo e a formação de blocos de países
rivais, o que resultou numa conjuntura propícia à confrontação em larga
escala.

Em relação ao imperialismo, assinale a alternativa CORRETA:



5

A) A politica imperialista era justificada com base na ideia de que os europeus levavam o
progresso e, consequentemente, melhores condições de vida para onde se dirigiam.
Nesse sentido, o ideal de expansão da fé cristã do século XVI foi substituído pela ideia de
"missão civilizadora" do século XIX.
B) Para as regiões colonizadas. o imperialismo representou a sua desestruturação política
e cultural e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento socioeconômico expressado na
educação e industrialização.
C) A dominação imperialista era realizada de forma direta, com a ocupação dos principais
cargos governamentais por agentes metropolitanas que deveriam respeitar as tradições
locais. Dessa forma, verificaram-se avanços sociais nos países coloniais.
D) A unificação da Alemanha e da Itália favoreceu um relativo equilíbrio nas disputas
imperiais, uma vez que alemães e italianos propunham a incorporação efetiva dos
nativos das colônias como cidadãos plenos.
E) De forma semelhante ao colonialismo do século XVI, o imperialismo do século XIX
tinha como meta a abertura de novos mercados consumidores através da difusão do
trabalho assalariado e das práticas mercantilistas.
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4. Quais as principais áreas de
dominação do neocolonialismo?

5. QUAIS MEDIDAS FORAM USADAS
COMO JUSTIFICATIVAS PARA A
EXPLORAÇÃO EXERCIDA DURANTE O
IMPERIALISMO?
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6. Qual das alternativas abaixo apresenta uma das principais
causas da Primeira Guerra Mundial?

A - A influência dos Estados Unidos na política econômica
europeia no início do século XX.
B - O descontentamento da Itália e Alemanha com a divisão de
territórios na África e Ásia no processo de Neocolonialismo
(século XIX).
C - A união política, econômica e militar entre Alemanha e Grã-
Bretanha.
D - O processo de globalização econômica e a formação da
União Europeia no final do século XIX.
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7. Qual alternativa descreve de forma correta a participação do
Brasil na Primeira Guerra Mundial?

A - O Brasil participou enviando medicamentos e equipes de
assistência médica para ajudar os feridos da Tríplice
Entente. Também realizou missões de patrulhamento no Oceano
Atlântico, utilizando embarcações militares.
B - O Brasil enviou soldados, veículos militares, armamentos e
munições, atuando diretamente nos campos de batalha da Europa.
C - O Brasil ficou neutro durante todo o conflito.
D - O Brasil enviou soldados para ajudar na composição das forças
militares da Tríplice Aliança.
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8. Sobre a República Oligárquica, responda:

A) Foi um período compreendido entre a Proclamação da República, em 1889, e
a eclosão da revolução de 1930.
B)Foi dividida em dois momentos: a República da Espada e a República Velha.
C)Foi um período marcado por crises econômicas, como a do Encilhamento, e
por conflitos entre as elites brasileiras, como a Revolução Federalista e a Revolta
Armada.
D) Foi marcada pelo controle público exercido sobre o governo federal pela
oligarquia cafeeira paulista e pela elite rural mineira, na conhecida "Política do
café com leite".
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9. Explique como estavam divididas as relações de poder que marcaram o 
período compreendido como República Velha. 

NÍVEL FEDERAL
POLÍTICA DO “CAFÉ com LEITE”

NÍVEL ESTADUAL
POLÍTICA DOS GOVERNADORES

NÍVEL LOCAL 
CORONELISMO
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ESTUDAR AS REVOLTAS QUE OCORRERAM DURANTE A 
REPÚBLICA VELHA


