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01. A expansão da exploração elaborada pela Europa, a partir do século XV, encontrou culturas diversifi cadas na América Latina, África 
e Ásia, então o poder dirigente europeu, seja o Estado absolutista mercantilista da Idade Moderna ou o parlamento liberal burguês 
da Idade Contemporânea, promoveu adaptações de apropriação de riquezas, seja na destruição da estrutura inca e asteca nos Andes 
e planície mexicana, na divisão das tribos africanas negras; já na Ásia, ao encontrar civilizações seculares, o vitorianismo inglês e 
o republicanismo francês desarticularam os movimentos nacionalistas e conseguiram tornar a Ásia e o norte da África mercados 
consumidores, seja com o neocolonialismo puro ou protetorato.

 Resposta: B

02. A Inglaterra foi pioneira na Primeira Revolução Industrial e quando a Segunda começou a se esboçar na Europa, pioneiramente, ela, 
Inglaterra, começou a buscar mercado consumidor e matéria-prima para sua superprodução gerada pelos seus monopólios industriais-
fi nanceiros. Como consequência, o neocolonialismo imperialista surgiu e a África e a Ásia tiveram seus territórios invadidos e suas 
riquezas usurpadas pela burguesia da Entente, pois junto com o Reino Unido, a França, Bélgica e a Holanda também passaram a ter 
gigantescas fábricas monopolistas. A Índia foi a região que sofreu contundentemente com o ataque britânico no reinado liberal da 
rainha Vitória. Entretanto, essa exploração europeia teve o apoio de uma minoria indiana, que após a derrota da Índia na revolta dos 
Cipaios, ao buscar participar do lucro britânico ajudando na administração. O domínio inglês possuiu alta intensidade e somente chegou 
ao seu fi nal quando Londres fi cou enfraquecida com a Segunda Guerra Mundial e as colônias passaram a lutar pela descolonização 
a partir da década de 50 do século XX.

 Resposta: D

03. A Segunda Revolução Industrial europeia, principalmente a britânica, no reinado da rainha Vitória, gerou um excedente que implantou 
uma corrida por mercado consumidor. Dentro dessa realidade, os interesses ingleses penetraram na Ásia e na África sem medir limite 
para atingir seus objetivos imperialistas, criando inclusive ideologias racistas baseadas no Positivismo, como o darwinismo social. 
Geralmente, os ingleses buscavam uma aliança com a elite ou outro grupo que defendesse seu imperialismo, repassando a maior 
parte do lucro para Londres, mas repassando a esse grupo de nativos parte do lucro como dividendo pela aliança. Caso não houvesse 
defesa nativa dos interesses imperialistas, a Inglaterra utilizaria força de sua formidável arma de guerra e destruiria os insurgentes. 
Seja defendendo o pequeno grupo que o apoiou ou por intermédio de uma guerra franca, a Inglaterra destruiu a ordem vigente e a 
economia de populações tribais ou até mesmo de civilizações seculares implantando o genocídio e o aculturamento.

 Resposta: E

04. O imperialismo é fruto da Segunda Revolução Industrial que ocorreu no século XIX e que destruiu a livre concorrência entre médias e 
pequenas indústrias que existiam na Inglaterra. Nessa nova ordem mundial, o capitalismo monopolista industrial fi nanceiro imperou 
com o surgimento de gigantescos conglomerados intitulados de “truste”, “cartel” e “holding” que, apesar do liberalismo parlamentar 
decretar o estado mínimo, decidia preços e circulação de mercadorias. Como consequência, África e Ásia foram invadidas e surgiu o 
neocolonialismo que legalizava bolsões de mercado consumidor e de fontes de matérias-primas paras suas metrópoles europeias. É 
importante ressaltar que a independência da América Latina está inserida nesse processo, já que o mercantilismo ibérico estava em 
franca decadência.

 Resposta: C

05. O imperialismo europeu pode ser simbolizado pela Conferência de Berlim onde as principais nações imperialistas fatiaram o continente 
Africano entre seus interesses neocoloniais sem se preocuparem em respeitar os interesses dos próprios africanos. Os países europeus 
que tiveram preferência na divisão foram os pioneiros (Entente) na Segunda Revolução como o Reino Unido vitoriano, a França da 
Belle Époque, a Bélgica e a Holanda. Os países que se unifi caram tardiamente como a Alemanha do II Reich e a Itália do rei Vítor 
Emanuel, também, tiveram “partes” da África. Junto com o domínio econômico, o cultural e político também se fi zeram presentes 
como se pode observar na atualidade quando as fronteiras dos países contemporâneos são, praticamente, as mesmas impostas pela 
Europa imperialista no século XIX, bem como a língua ofi cial que, em geral, é o inglês ou o francês e não as línguas nativas. Essa 
realidade, também, se deve ao fato de que inúmeros líderes locais passaram a apoiar o imperialismo representando os interesses 
europeus, participando do lucro mesmo que seu povo estivesse sofrendo, e grande parte dos atuais grupos dominantes da África 
descende desses exploradores nativos, em geral com características tribais.

 Resposta: E
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