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01. A manutenção da fragmentação política, que era própria do Segundo Reich feudal, Sacro Império Romano Germânico, impossibilitava 
a implantação de um efi ciente capitalismo industrial porque não gerava um poderoso mercado consumidor interno, pois a existência 
de inúmeros reinos isolados difi cultava o deslocamento de mercadorias. Para prejudicar os interesses econômicos burgueses, as 
revoluções liberais e nacionalistas do início do século XIX fracassaram em solo germânico porque a burguesia fi cou receosa de uma 
unifi cação radical, onde as camadas humildes poderiam tomar o poder, consequentemente a mentalidade nobiliárquica dos “junkers” 
de fragmentação se manteve viva durante a “Primavera dos Povos”.

 Resposta: A

02. A unifi cação italiana gerou um grave problema na Itália, que foi a situação política do Papa. Já que ele não aceitou perder territórios 
e infl uência política para o próprio Estado italiano, consequentemente o sumo pontífi ce enclausurou-se na área do atual Vaticano e 
passou a questionar a autoridade do rei. Essa crise institucional foi resolvida quando o governo fascista de Benito Mussolini convenceu 
o Papa Pio XI a aceitar a existência da Itália para em troca receber a soberania do Estado do Vaticano.

 Resposta: C

03. Devido à herança do reino franco da Alta Idade Média quando os reis Clóvis e Carlos Magno entregaram grande parte da península 
itálica aos pontífi ces católicos criando os estados papais, o povo italiano não possuia uma unifi cação política e como consequência 
suas forças produtivas fi caram fragmentadas e inefi cientes. Essa realidade se mostrou desastrosa quando, no século XIX, países como 
Inglaterra e França utilizaram o liberalismo econômico e a centralização política para consolidarem o capitalismo com a Segunda 
Revolução Industrial, nesse momento a burguesia italiana se mostrou raquítica porque nem mercado consumidor unifi cado possuia, 
além do fato de que a baixa produtividade não permitia ao povo maior acesso a empregos, a supostas oportunidades de crescimento. 
O movimento Risorgimento, contrário ao poder papal, buscou implementar a centralização (unifi cação) na península para resolver os 
problemas acima, contudo era heterogênea porque tinha composição que ia de pensamentos ligados à classe média, como a de Mazzini 
no início do século XIX, a de republicanos radicais como a de Garibaldi, ou de socialistas com maior teor esquerdista, entretanto o grupo 
que dominou o Estado italiano após a sua unifi cação foi o dos liberais monarquistas idealizado pelo conservador conde Cavour que 
propiciou a criação do trono unifi cado em torno da casa nortista do rei Vitor Emanuel que se aproximou da burguesia implementando 
a sua Segunda Revolução Industrial tardiamente no segundo quartel do século XIX.

 Resposta: C

04. A unifi cação italiana gerou um grave problema na Itália, que foi a situação política do Papa. Já que ele não aceitou perder territórios 
e infl uência política para o próprio Estado italiano, consequentemente o sumo pontífi ce enclausurou-se na área do atual Vaticano e 
passou a questionar a autoridade do rei. Essa crise institucional foi resolvida quando o governo fascista de Benito Mussolini convenceu 
o Papa Pio XI a aceitar a existência da Itália para, em troca, receber a soberania do Estado do Vaticano.

 Resposta: D

05. A questão é singular porque situa o aluno no século XIX na perspectiva nacionalista buscando a resposta em torno de duas imagens 
de líderes. Como as gravuras não possuem identifi cação nelas mesmas, se deve buscar essas identifi cações na leitura das opções que 
levam à unifi cação italiana e alemã. Diante dessa constatação, sabe-se que Garibaldi, liderando os radicais camisas vermelhas, teve 
participação decisiva na unifi cação italiana propondo uma popular república, mas sendo isolado pelas forças burguesas ligadas ao 
trono de Vitor Emanuel; Já a unifi cação do II Reich se deu sob a liderança de Bismarck que fortaleceu os Junkers centralizando o poder 
num autoritarismo em Berlim após derrotar a França em 1871, criando a base de um conservadorismo industrializante.

 Resposta: D
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