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01. Apesar da origem socialista do Anarquismo, essa teoria critica a Ditadura do Proletariado, negando qualquer forma de nacionalismo 
ou de governo. De acordo com o texto, o autor defende que mesmo no esporte existem hierarquização ou luta de classes, cabendo 
ao proletariado notar a manipulação e alienação da burguesia sobre a mentalidade em geral.

 Resposta: B

02. O crescimento do processo industrial tornou a Europa um mercado restrito para a absorção da produção. Esse fenômeno de 
recrudescimento industrial exigiu das nações europeias a busca de novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. 
A concorrência daí estabelecida produziu a necessidade de um acordo mundial: a Conferência de Berlim, que confi gurou a “Partilha 
da África”.

 Resposta: B

03. O neocolonialismo foi uma política imperialista, caracterizada pela expansão no sentido amplo, militar, econômico e cultural, 
representando um processo de dominação de países europeus e do Japão sobre toda África e grande parte da Ásia. A política imperialista 
dos Estados Unidos teve características diferenciadas, principalmente na América Central e Caribe, denominada de Big Stick.

 Resposta: D

04. O enunciado já expõe o caráter imperialista das alegorias e o momento em que foram utilizadas - o século XIX. No caso dos Estados 
Unidos refere-se à “conquista do oeste”, baseada na doutrina do “Destino Manifesto”, de origem calvinista (a maioria dos estadunidenses 
têm religião de origem calvinista) que considera que o povo americano foi escolhido por Deus, representa o progresso e deve levá-lo 
à frente. Na França, e na Europa de forma geral, a ideia de “fardo do homem branco” baseia-se um cientifi cismo da época, numa 
adaptação da teoria darwinista, e defende a ideia de que os mais desenvolvidos devem levar o progresso para os outros povos que, 
sozinhos, nunca conseguirão se desenvolver, representando essa tarefa um árduo sacrifício em nome da civilização.

 Resposta: E

05. Durante grande parte do século XIX a monarquia inglesa foi representada pela Rainha Vitória que, apesar de não governar efetivamente, 
tornou-se símbolo da nação, do ponto de vista das tradições e da moral, mas, também, do ponto de vista material, numa época 
marcada pelo progresso advindo da Segunda Revolução Industrial e da conquista e exploração de diversos mercados, tanto como 
investimentos na América, como pela dominação e colonização, e em regiões de África e Ásia.

 Resposta: D

06. A teoria anarquista se desenvolveu no século XIX, em ruptura com o marxismo (socialismo científi co). Os anarquistas se consideravam 
comunistas, defendiam uma sociedade igualitária, porém, negavam a necessidade de um partido político para comandar a revolução 
e um novo Estado. Os anarquistas defendiam a supressão do Estado e a “autogestão” das sociedades.

 Resposta: C

07. O imperialismo colonial europeu do fi nal do século XIX e início do século XX, promoveu o aparecimento de novos espaços linguísticos e 
novas dinâmicas espaciais, concentrando diferentes grupos étnicos nativos em territórios defi nidos pelas principais potências invasoras e 
sobre os quais, além da exploração econômica, por motivações nacionalistas, foi imposto o padrão linguístico e cultural do colonizador.

 Resposta: E

08. A primeira luta do movimento de unifi cação da Itália teve início depois da decisão do Congresso de Viena ceder territórios italianos à 
Áustria. As primeiras tentativas de libertação do território italiano, foram conduzidas por uma organização revolucionária chamada de 
Jovem Itália liderada por Giuseppe Mazzini, que defendia a independência e a transformação da Itália numa república democrática.
Em 1848, os seguidores de Mazzini promoveram uma manifestação contra a dominação austríaca em territórios italianos, mas foram 
vencidos pelo poderoso exército austríaco. Apesar da derrota, o ideal nacionalista permaneceu e a partir dessa época, a luta pela 
unifi cação passou a ser liderada pelo Reino do Piemoste-Sardenha na fi gura de Camilo Benso (Conde de Cavour), um dos líderes do 
Risorgimento, movimento que pretendia fazer a Itália reviver seus tempos de glória. Para alcançar tal objetivo, Cavour teve o apoio 
da burguesia e dos proprietários rurais e colocou em prática um plano de modernização da economia e do exército do Piemonte. 
Aproximou-se da França e conseguiu ajuda militar para enfrentar a Áustria.

 Resposta: D
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09. No fi nal do século XIX diversas nações europeias ocuparam territórios na África e Ásia no processo imperialista. No caso da China, a 
derrota na Guerra dos Boxers teve como consequência a divisão do Império em áreas de infl uência estrangeira, dos diversos países 
que participaram do confl ito. A dinastia Qing, de Manchu, manteve seu poder no país –apesar de enfraquecido pela derrota – até 
1912, quando foi proclamada a República, iniciando um período de grandes convulsões internas no país.

 Resposta: B

10. O “darwinismo social” foi o elemento cultural ideológico, que justifi cou a colonização europeia na África e Ásia na segunda metade 
do século XIX. Governantes, empresários e a população em geral utilizaram um discurso de aparência científi ca, apoiado nas ideias de 
Darwin de evolução das espécies e criaram o argumento de que os povos da África, sozinhos, não se desenvolveriam, necessitando, 
portanto da ajuda de nações já desenvolvidas.

 Resposta: A
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