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01. Após a leitura do texto, percebe-se que a Inglaterra deveria implantar o imperialismo para resolver um grave problema interno de cunho 
social. A causa do problema do desemprego e da exploração proletária, que se relaciona com a concentração de renda do sistema 
capitalista imperialista, não é discutida no comentário de Cecil Rhodes, mas apenas a sua solução que seria a de dominar áreas da 
África, Ásia e América Latina em busca de mercado consumidor. Esse pensamento de Cecil Rhodes não leva em conta os interesses 
dos povos do futuro terceiro mundo numa clara ideologia neocolonialista eurocentrista.

 Resposta: A

02. No século XIX, a Europa ocidental, capitaneada pela Inglaterra e França, promoveu a Segunda Revolução Industrial com o capitalismo 
monopolista industrial-fi nanceiro e liberal, criando uma superprodução que deveria ser escoada para África, Ásia e América Latina, que 
seriam utilizadas como mercado consumidor. A Inglaterra vitoriana conseguiu superar a França na tecnologia industrial e no volume 
produtivo, contudo a França possuiu maior inserção artística no século devido a maior desenvoltura cultural através de boulevards, 
cafés, teatros e da alta costura, além de um maior romantismo musical ou na sutiliza e gigantismo na arquitetura como na construção 
da torre Eiffel em plena Paris reconstruída segundo o modelo racional e positivista.

 Resposta: C

03. A questão se refere a uma constatação observada pelo britânico Charles Trevelyan de que a ideologia do Destino Manifesto e do Fardo 
do Homem Branco já não mais fazia efeito sobre parte da população indiana, principalmente sobre os muçulmanos e que, por isso, o 
imperialismo estava em risco. Esse texto mostra que a política de exploração neocolonialista europeia não foi aceita passivamente pela 
Ásia e África como a fi losofi a positivista busca disseminar. A Índia, apesar de não conseguir sucesso, implementou inúmeras revoltas 
contra a exploração e a mais conhecida foi a dos Cipaios em 1857.

 Resposta: A

04. O imperialismo foi uma impactante busca por mercado consumidor, fruto da superprodução na Segunda Revolução Industrial 
iniciada no século XIX e capitaneada pela pioneira Inglaterra, em que os países da Europa dominaram África e Ásia. Na guerra 
dos Bôeres, a Inglaterra conseguiu dominar a África do Sul, que já possuía uma minoria branca holandesa racista, mas que não 
tinha ainda legalizado a segregação racial com o Apartheid. Como a industrialização entrava em choque com a escravidão, 
quando o MPLA tomou o governo, na segunda metade do século XX, a África e a América Latina já tinham a escravidão.
O Japão industrializou-se no fi nal do século XIX, através da Revolução Meiji, e buscou mercado consumidor nos territórios 
próximos a si, como a Manchúria chinesa e a Coreia.

 Resposta: C

05. O século XIX foi considerado pelo historiador Eric Hobsbawm como a era das revoluções tal foi a quantidade de rebeliões contra o 
conservadorismo do Antigo Regime, a implantação do liberalismo e as suas divergências com o nascente movimento da esquerda 
proletária e, como reação ao imperialismo da Segunda Revolução Industrial, as rebeliões contra o imperialismo europeu na Ásia e 
na África como a do Ópio, Boxers e Cipaios. A Comuna de Paris é considerada o primeiro movimento socialista a ser implantado na 
Europa contemporânea em 1971. É importante ressaltar que a Revolução do Porto ocorreu na década de 20 e a Revolução Praieira 
brasileira não genuinamente socialista, pois foi eclética possuindo, inclusive setores oligárquicos.

 Resposta: A

06. A Guerra do Ópio foi um confl ito militar vencido pela imperialista Inglaterra que estava sendo criticada pela população chinesa devido 
ao comércio britânico da droga alucinógena que estava corrompendo a juventude. A reação chinesa de destruir lotes da droga foi 
usada pelo governo vitoriano para reprimir os chineses e implantar uma dominação imperialista que seria legalizada por tratados 
comerciais e diplomáticos que destruiriam a soberania do povo chinês, além de adquirir maior mercado consumidor.

 Resposta: D

07. O imperialismo neocolonial europeu, no século XIX, baseava-se numa feroz luta internacional na busca de solucionar os problemas 
gerados pela superprodução própria do sistema capitalista na Segunda Revolução Industrial. Não havia a preocupação em respeitar o 
estilo de vida das comunidades da África, Ásia e América Latina. Na África, grande parte da população estava articulada nos aspectos 
culturais, sociais, políticos e territoriais em tribos, essa realidade não se adaptava à expansão de mercado consumidor europeu, já 
que, em geral, as tribos se deslocam por enormes áreas, difi cultando o rastreamento por parte do negociante europeu. A solução foi 
o confi namento das tribos em fronteiras coloniais criadas por documentos europeus, como o Tratado de Berlim, que desarticularia o 
milenar sistema tribal africano. O neocolonialismo foi criticado pelos negros, mas estes foram derrotados pelo poder bélico das armas 
de fogo dos brancos imperialistas.

 Resposta: A
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08. 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, tanto na destruição da estrutura incaica e asteca nos andes 
e planície mexicana, como 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

09. A China sofreu uma profunda exploração imperialista, após os revezes provocados pelas derrotas frente à dominação britânica nas 
Revoltas do Ópio e dos Boxers. A China teve seu território e economia repartidos, principalmente, com o Tratado de Nanquim, entre 
várias potências europeias que implantaram uma poderosa busca por mercado consumidor e extração de matéria-prima. Apesar da 
rivalidade entre a Inglaterra vitoriana e o II Reich alemão, a China também sofreu com a penetração do capital germânico.

 Resposta: B

10. As rebeliões ocorridas na África e na Ásia no século XIX tinham como objetivo destruir a estrutura neocolonial imperialista implantada 
pela Europa que buscava mercado consumidor para a sua superprodução da Segunda Revolução Industrial. Essa política imperialista 
não respeitava a cultura e a sobrevivência das etnias nativas. No século XIX, o capital monopolista criou uma série de expedições para 
conhecer, em larga escala, as áreas que estavam fora das fronteiras europeias com o discurso de espalhar o suposto desenvolvimento 
científi co onde a geografi a seria um pilar mestre, entretanto esse discurso não se mostrou pacífi co e as regiões que deveriam ser 
ludicamente e as comunidades estudadas passaram a ser, minuciosamente, desestruturadas em inúmeros genocídios.

 Resposta: D
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