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01. A unificação alemã não foi concretizada em 1848 porque a burguesia alemã não acumulou força suficiente para controlar o povo 
e implantar um liberalismo parlamentar elitista. Por isso, a unificação só foi possível porque a forte nobreza dos “junkers” resolveu 
distanciar-se da fragmentação e, com a orientação de Bismarck, passou a defender a centralização. Contudo, devido às pressões da 
Áustria, bem como da nobreza alemã do norte, a unificação foi adiada para 1871, mas esta precedida pela criação de uma relativa 
integração econômica, chamada de “Zollverein”, que favoreceu um maior intercâmbio econômico burguês entre os vários estados 
germânicos. A burguesia passaria a se locomover livremente entre os espaços alemães, praticamente, sem pagar impostos alfandegários, 
iniciando um pronto mercado consumidor.

 Resposta: A

02. A questão aborda inúmeros assuntos nascidos no século XIX. O primeiro se relaciona com o socialismo que é a Comuna de Paris, o 
nacionalismo se relaciona com a unificação alemã e a guerra contra o imperialismo europeu é a revolta dos boxers na China. Vale salientar 
que o  ludismo e o cartismo não possuíam ideologia socialista. A Revolução do Porto ocorreu na década de 20 e a independência da 
Bélgica ocorreu em 1830 e o enunciado da questão situa o momento histórico a partir da de 1848.

 Resposta: A

03. A unificação política da Alemanha foi precedida pela criação do “Zollverein”, que, ao integrar economicamente vários estados alemães, 
notou o aumento da riqueza. Essa realidade incentivou o espírito nacionalista, que culminou com a verdadeira unificação em forma 
de II Reich, tendo como capital Berlim, dando suporte para o nascimento da Segunda Revolução Industrial.

 Resposta: D

04. A unificação alemã foi tardia, ocorrendo somente no final do século XIX o que provocou problemas imperialistas, pois ao acelerar 
sua industrialização teve que constatar que os parques industriais da Entente já estavam amadurecidos e tinham o acesso à África e 
Ásia. Vale salientar que o II Reich nasceu, orientado pelo “junker” Bismarck, através de guerras, enaltecendo no próprio povo alemão 
o espírito bélicos que Hitler, posteriormente, vai propagar juntamente com o racismo e a crítica ao comunismo. O nazismo chegou 
ao poder por intermédio da via eleitoral quando o Estado alemão estava humilhado e empobrecido pelo Tratado de Versalhes e pela 
Crise de 29.

 Resposta: D

05. O surgimento do Estado centralizado alemão (II Reich) ocorreu sob a orientação da nobreza, principalmente a prussiana, que idealizou 
uma unificação militarizada, conservadora e com grande espírito patriótico, que incentivou também a economia fabril. Esse espírito 
belicoso e capitalista deu suporte para o surgimento do imperialismo germânico, o que provocaria a deflagração das guerras mundiais.

 Resposta: E

06. O “Risorgimento” nasceu como um movimento nacionalista que objetivava a unificação italiana que estava fragmentada desde o 
império franco da Alta Idade Média, por isso o item I. Apesar de ser considerado correto, precisa ter a ressalva de que o Congresso de 
Viena manteve a descentralização que já existia.  A confirmação da cidade de Roma como principal cidade política ocorreu em 1870 
quando as forças unificadoras, lideradas pelo liberal nortista Cavour, defensor do rei Vítor Emanuel II, penetraram na cidade derrotando 
definitivamente as forças do papado que não tinha mais a proteção francesa do imperador Napoleão III. Em 1929, a discórdia com a 
Igreja Católica, que tinha perdido inúmeros territórios com a unificação, foi resolvida quando o governo fascista de Mussolini negocia 
a entrega do Vaticano como um estado para o papa Pio XI.

 Resposta: B

07. O processo de unificação da Itália e da Alemanha ocorreu no final do século XIX, quando países como Inglaterra e França já tinham 
um avançado parque industrial e tinham inserido a Ásia e a África como mercado consumidor. As unificações surgiram de conflitos 
militares, o italiano com as províncias do norte e do sul se unindo contra as do centro, já o alemão ocorreu pela via prussiana se baseava 
na união do povo germânico em guerras contra Dinamarca, Áustria e França. Esse fato provocou a expansão do espírito belicista, 
principalmente entre os alemães que passaram a buscar mercado consumidor por intermédio da violência, como a Primeira Guerra 
Mundial.

 Resposta: D

08. O segundo quartel do século XIX viu o nascimento da Alemanha que se confirmou quando as forças germânicas, centralizadas por 
Bismarck, derrotaram a França de Napoleão III e criaram o Tratado de Versalhes, confirmado em Frankfurt, onde  a classe conservadora 
dos kaisers concordou em defenestrar a fragmentação política em inúmeros pequenos para homologar uma centralização tardia em 
torno do antigo reino militarista da Prússia com a entronização do Kaiser Guilherme, levando a Alemanha (II Reich) a uma estupenda 
industrialização. Já a história Sul-Americana sentiu no Brasil, após a Guerra do Paraguai, um fortalecimento da ideologia republicana 
propagandeada pelos cafeicultores do oeste paulista, mas implantada pelo golpe militar liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca 
com a filosofia positivista em 1889.

 Resposta: D
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09. A Europa estava dividida entre os países capitalistas da Entente e os conservadores e arcaicos como Áustria, Prússia e Rússia. Contudo, 
as unificações da Itália e da Alemanha mudaram essa realidade, já que o crescimento acelerado industrial desses dois últimos países 
aumentou a concorrência por mercado consumidor, prejudicando o domínio imperialista capitalista, principalmente da Inglaterra e da 
França, o que gerou a animosidade própria das guerras mundiais. A unificação italiana prejudicou os interesses políticos do alto clero 
católico, pois a igreja perdeu os estados papais. Esse conflito só foi solucionado com o Tratado de Latrão, ocorrido no século XX, entre 
o fascista Mussolini e o papa Pio XI, quando foi criado o Estado do Vaticano. É importante ressaltar que, no processo de unificação, 
ocorreram inúmeros conflitos militares, o que gerou um êxodo, principalmente, de camponeses empobrecidos para a América.

 Resposta: B

10. A unificação da Itália ocorreu sob a orientação da elite do norte, que introduziu seus interesses sem respeitar os dos outros segmentos 
sociais numa guerra civil, então havia a necessidade dos dirigentes sardopiemonteses valorizarem o folclore como unidade cultural, 
bem como disseminar seus valores como se fossem de todos os italianos. Já a Alemanha foi criada a partir do militarismo prussiano, 
que se baseava na liderança conservadora dos “Junkers” berlinenses.

 Resposta: C
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