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01. De fato, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra foram marcadas pela defesa do nacionalismo em diversos países. E tanto 
o texto quanto a imagem fazem alusão ao nacionalismo ao destacar a bandeira francesa. 

Resposta: C

02. Somente a proposição E está correta. A questão remete ao processo da Unificação política da Itália, que foi tardia, sendo concluída 
somente em 1871. O sonho de unidade política da Itália, defendido pelo pensador Maquiavel no início do século XVI, só foi realizado 
no século XIX. Havia na Itália uma forte diferença entre o norte bem mais desenvolvido em relação ao sul bem mais agrário e atrasado. 
Daí que ao longo do processo de unificação política surgiram dois projetos: o norte (mais rico e desenvolvido, Piemonte Sardenha) 
defendia uma Monarquia Constitucional (Cavour e Vítor Emanuel II) e o sul (mais agrário e atrasado) defendia uma República (Mazini 
e Garibaldi). Em 1871, quando foi concluída a unificação venceu o projeto do norte. O sul permaneceu pobre e agrário. Então, em 
1871 surgiu o Estado. Agora falta construir uma nação. 

Resposta: E

03. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os movimentos de independência se intensificaram, aproveitando a crise que se abateu sobre as 
principais metrópoles e ainda os novos interesses de Estados Unidos e União Soviética, que buscaram ampliar suas áreas de influência.

 Em grande parte dos países africanos, o processo de exploração agravou as condições econômicas e aprofundou as diferenças étnicas, 
fazendo com que em muitas das novas nações livres, as lutas tribais ou étnicas se tornassem o maior problema social. 

Resposta: A

04. Somente a proposição D está correta. A questão remete ao conceito de “Nação” de Eric Hobsbawm. A partir de 1929, com a criação da 
“Escola dos Annales” e depois com “História Nova” muitos historiadores elaboraram diferentes conceitos de “Nação”. O historiador 
marxista inglês Eric Hobsbawm também elaborou seu conceito de nação: …”as nações são, do meu ponto de vista, fenômenos duais, 
construídos essencialmente pelo alto, mas que, no entanto, não podem ser compreendidas sem ser analisadas de baixo, ou seja, 
em termos de suposições, esperanças, necessidades, aspirações e interesses das pessoas comuns, as quais não são necessariamente 
nacionais e menos ainda nacionalistas.” Desta forma, a alternativa D é a única que está de acordo com o texto. 

Resposta: D

05. No século XIX a Europa foi palco de vários movimentos que tiveram como base ideológica o liberalismo e o nacionalismo. De modo 
geral esses movimentos foram conduzidos pelas elites econômicas e políticas, que utilizaram diversos meios para promover a unidade 
nacional visando fortalecer suas economias, como nos casos das unificações tardias na Itália e Alemanha na segunda metade do século 
XIX. 

Resposta: D
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