
HISTÓRIAKEURI
CAMPELO

... IMPERIALISMO
(QUESTÕES –ENEM) 

... 07/04/2020



IMPERIALISMO

• Processo de expansão das grandes potências 

industrializadas, em busca de colônias e áreas 

de exploração econômica, impulsionadas 

pelos interesses do capital financeiro e 

industrial, a partir da segunda metade do 

século XIX. 
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infoescola.com/historia/imperialismo/



IMPERIALISMO ou 
NEOCOLONIALISMO
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• FATORES RESPONSÁVEIS:
• SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

-Busca de matéria prima 
-Forte aceleração industrial;
-Descobertas aplicadas ao transporte e às comunicações;
-Desenvolvimento do capitalismo;
-Fabricação do aço (1856)
-Aproveitamento do petróleo e seus derivados
-Principais potências: Inglaterra e França.
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COLONIALISMO NEOCOLONIALISMO

SÉC. XV - XVIII SÉC. XIX

AMÉRICA ÁFRICA e ÁSIA 

MERCANTILISMO ESTATAL MONOPÓLIO CAPITALISTAS AOPIADOS 
PELO ESTADO 

MONOPÓLIO COMERCIAL EXPORTAÇÃO DE CAPITAIS

EXPANSÃO DA FÉ CRISTÃ “MISSÃO CIVILIZADORA”

CAPITALISMO COMERCIAL CAPITALISMO FINANCEIRO OU 
MONOPOLISTA 

ATENÇÃO!
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ENEM 2014

1. Três décadas — de 1884 a 1914 — separam o século XIX — que terminou com a 

corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos 

de unificação nacional na Europa — do século XX, que começou com a Primeira 

Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude estagnante na Europa 

e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África.

ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. das Letras, 2012.
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O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na 
medida em que:

A) difundiu as teorias socialistas.

B) acirrou as disputas territoriais.

C) superou as crises econômicas.

D) multiplicou os conflitos religiosos.

E) conteve os sentimentos xenófobos.
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02. "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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03. 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:

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.
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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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04. A expansão imperialista das potências 
europeias sobre o continente africano, entre a 
segunda metade do século XIX e o início do 
século XX, alterou as estruturas das várias 
nações e territórios nos quais se manifestou. 

Sobre o imperialismo europeu na África, nesse 
contexto, é correto afirmar que:

A) justificou sua dominação na ideologia que 
defendia a ação europeia como uma missão 
civilizadora capaz de conduzir os povos do 
continente a melhores condições de vida sob a 
tutela europeia.
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B) buscou a integração econômica das áreas dominadas como produtoras de 
manufaturados e exportadoras de capitais excedentes que atendessem às 
demandas de consumo geradas pela expansão demográfica europeia.

C) instituiu a dominação política e territorial sobre as áreas litorâneas e as 
antigas feitorias coloniais, tendo em vista o desenvolvimento do rico comércio 
das rotas marítimas da África oriental.

D) promoveu os conflitos culturais no continente, ao privilegiar as culturas 
tradicionais nas funções administrativas locais em detrimento das etnias 
europeizadas.

E) fortaleceu as lideranças tribais e o provincianismo como forma de controle 
social dos contingentes demográficos nativos majoritários frente aos europeus.



12

05. A partir da segunda metade do século XIX, as potências europeias começaram a 
disputar áreas coloniais na África, na Ásia e na Oceania. Seus objetivos eram a busca 
por fontes de matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra e oportunidades 
para investimento. As justificativas morais para essa colonização, no entanto, estavam 
relacionadas com o que se chamava de darwinismo social, cujo significado é:

A) O homem branco tinha a tarefa de cristianizar as populações pagãs de outros 
continentes, resgatando-as de religiões animistas e de práticas antropofágicas.

B)  Estudar, segundo uma perspectiva antropológica, a organização das sociedades 
colonizadas, conhecer seus princípios religiosos, políticos, culturais e sociais, com o 
objetivo de ajudar a preservá-los.

C) Os colonizadores europeus tinham a tarefa de ensinar os princípios fundamentais 
da democracia, ensinando aos povos colonizados o processo de governo 
democrático, permitindo-lhes se afastar de governos tirânicos e autocratas.
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D) A colonização tinha como tarefa repassar aos povos colonizados os 
fundamentos da economia capitalista, para que eles mesmos pudessem 
gerenciar as riquezas de seus territórios e, com isso, possibilitar o 
desenvolvimento social de seu país.

E) O homem branco de origem europeia estava imbuído de uma missão 
civilizadora, através da qual deveria levar para seus irmãos de outras cores, 
incapazes de fazer isso por si mesmos, as vantagens da civilização e do 
progresso, resgatando-os da barbárie e do atraso aos quais estavam 
submetidos.
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•Explique a diferença fundamental entre o 

colonialismo europeu exercido no século XVI e o 

neocolonialismo exercido no século XIX.
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PRIMEIRA GUERRA 
MUNDIAL 

(1914-1918) 

https://www.google.com/search?q=PRIMEIRA+GUERRA+MUNDIAL
@keuricampelo
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GABARITO:
1. B
2. B
3. A
4. A
5. E
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