
 

 

Professor Rodrigo – Tarefa 09 
Imperialismo 

 
01. "O imperialismo é filho da industrialização. Nos países ricos, onde o capital abunda e se acumula rápido, 

onde a indústria se expande de forma constante (...), onde a agricultura inclusive deve mecanizar-se para 
sobreviver, as exportações constituem um fator essencial para a prosperidade pública e as oportunidades 
para o capital e a demanda de mão de obra refletem a magnitude do mercado externo".  

Jules Ferry, primeiro ministro da França na década de 1880 
 

O trecho acima de Jules Ferry, antigo primeiro ministro francês, trata sobre um fenômeno ocorrido no 
século XIX, o Imperialismo que significou a: 
a)  política expansionista europeia marcado por desrespeito e arbitrariedade. 
b)  necessidade da Ásia e África receber cultura proveniente do continente europeu. 
c)  consequência do pós Primeira Guerra Mundial e o bipolaridade ideológica mundial. 
d)  ideia de que os europeus necessitavam aprender e respeitar a cultura africana. 
e)  projeção militar africana e asiática sobre o continente americano em busca de metais. 
 

02.  
Chanceler alemão Otto Von Bismarck 

<http://pegadashistoricas.blogspot.com.br/> 
 

A imagem acima retrata o chanceler alemão Otto Von Bismarck com outros ministros europeus, realizado a 
repartição da África na chamada Conferência de Berlim. Uma das consequências da partilha da África para 
o próprio continente foi a (o): 
a)  intensificação de conflitos intertribais. 
b) crise da produção de marfim e ouro. 
c)  ausência de desenvolvimento cultural. 
d)  processo de modernização industrial. 
e)  diminuição de lutas anti-imperialistas. 
 

03. Movimento Negritude 
 

“Segundo o site 14 minionu, a negritude é um movimento cultural e literário com fortes implicações 
ideológicas e políticas. Surgiu entre os descendentes de escravos das Antilhas Francesas, de onde atingiu 
os estudantes das colônias africanas na Europa, tendo como ponto central a recuperação da identidade, da 
humanidade e negar a política de assimilação da cultura europeia. No campo ideológico, negritude pode ser 
entendida como processo de aquisição de uma consciência racial. Já na esfera cultural, negritude é a 
tendência de valorização de toda manifestação cultural de matriz africana.” 
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(http://afrosoulcem03.blogspot.com.br/2015/11/movimento-negritude.html) 

 
Nos últimos anos têm crescido no Brasil os movimentos que buscam recuperar uma identidade negra e 
lutar por representatividade. Esses movimentos são muito importantes no cenário mundial e brasileiro já 
que por séculos africanos foram submetidos a um processo de dominação cultural. No século XIX, o 
imperialismo buscou uma justificativa pautada na inferioridade racial dos negros para submetê-los a esse 
processo. Essa ideologia ficou conhecida como: 
a) Apartheid 
b)  Darwinismo Social. 
c) Fardo do Homem Branco. 
d)  Multiculturalismo. 
e)  Segregacionismo Branco. 

 
04. Observe a imagem abaixo: 
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A charge faz referência a(o): 
a)  Colonialismo do século XVI que buscava uma expansão pelo novo mundo, expandindo a fé cristã e 

conquistando matérias primas e metais preciosos. 
b)  Emigração europeia no século XIX em decorrência das guerras de unificação, representando os países 

afetados por esses conflitos. 
c)  Integração cultural entre os países africanos e europeus proporcionada pelo intercâmbio ideológico no 

século XIX. 
d)  Neocolonialismo do século XIX em que os povos africanos foram submetidos a um processo de 

dominação política, econômica e cultural. 
e)  Segunda Revolução industrial, marcada pelo desenvolvimento industrial e econômico de regiões como 

a África, América e Ásia. 
 
05. Observe o mapa abaixo: 

 
 

A partir do mapa acima, podemos considerar que uma das características da expansão imperialista sobre o 
território africano foi: 
a) Desenvolvimento econômico do continente. 
b) Divisão política do território desrespeitando aspectos culturais. 
c) Predomínio de Estados americanos na colonização Africana. 
d) Respeito às tradições e culturas africanas. 
e) Soberania dos povos africanos no processo de colonização. 

 

06.  
A charge acima faz uma crítica a partilha da África, desse modo podemos entender que: 
a)  A conferência de Berlim organizou a divisão da África considerando as suas fronteiras geográficas. 
b)  a organização justa da partilha da África só foi possível graças a conferência de Berlim. 
c)  A França foi a maior nação colonizadora da África. 
d)  as nações europeias não respeitaram os critérios geográficos e culturais para a partilha da África 
e)  não houve uma corrida para a domínio da África, caracterizando o imperialismo nesse continente como 

totalmente sem disputas 
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07.  
A charge acima retrata a partilha da China pelos povos europeus. Com base na charge e seus 
conhecimentos podemos entender que: 
a)  a partilha foi feita de forma justa uma vez que reuniu as principais nações para decidirem com quem 

ficaria cada parte 
b)  a reação eufórica do chinês demonstra como a partilha da China foi benéfica para os chineses. 
c)  A partilha pode ser considerada como uma invasão, passando por cima da tradição e interesses dos 

chineses 
d)  somente os produtos referentes a massa eram de interesse dos europeus, uma vez que china é 

retratada como uma pizza. 
e)  demonstra que os chineses estavam liderando a divisão de regiões que não fossem tão vantajosas. 
 

 

08.  
“Tarzan é um personagem de ficção criado pelo escritor estadunidense Edgar Rice Burroughs na revista 
pulp All-Story Magazine em 1912 e publicado em formato livro em 1914. O personagem apareceu em mais 
vinte e quatro livros e em diversos contos avulsos. 
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Tarzan é filho de aristocratas ingleses que desembarcam em uma selva africana após um motim. Com a 
morte de seus pais, Tarzan é criado por macacos ("manganis", na linguagem dos símios, criada por 
Burroughs) na África. Seu verdadeiro nome é John Clayton III, Lorde Greystoke. Tarzan é o nome dado a 
ele pelos macacos e significa "Pele Branca". “ 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarzan) 
Assim como Tarzan, vários outros livros do período entre o final do século XIX e início do XX trataram 
sobre aventuras de personagens brancos/europeus em meio a territórios desconhecidos da África ou Ásia. 
Estes personagens, caracterizados na plenitude dos valores culturais e éticos ocidentais, eram contrapostos 
pelos nativos dos cenários das aventuras, quase sempre retratados como selvagens ignorantes. 
Este tipo de visão sobre os nativos das regiões colonizadas por europeus demonstra o seguinte aspecto do 
processo imperialista: 
a)  Missão civilizatória 
b)  Expansão da fé cristã 
c)  Adoção do multiculturalismo 
d)  Defesa da autodeterminação dos povos 
e)  Nativismo 

 
09. A expansão colonial tornou-se a solução para todos os problemas internos. Na colônia, o funcionário 

público ou o colono proclamavam-se, acima de tudo, franceses – ou ingleses –, e nem de esquerda nem de 
direita. Era realmente a raça que os definia e não sua atividade ou sua função social. Era ela que definia a 
elite e justificava a opressão. 

FERRO, Marc. História das Civilizações. São Paulo, Companhia das Letras: 2001. 
 

A justificativa para a imposição europeia, ao longo do século XIX, sob a África e Ásia esteve diretamente 
ligada a ideia de: 
a)  respeito cultural-étnico. 
b)  hierarquização racial. 
c)  exploração comercial. 
d)  salvaguarda ambiental. 
e)  cooperação econômica. 
 

10.  

 
Na década de 1930, foi publicada a primeira edição da história em quadrinhos em que o personagem 
Tintim, um jovem repórter belga, faz uma expedição ao Congo, colônia do seu país na época. 
Com base nas imagens e nos diálogos apresentados, nota-se que Tintim simbolizava as práticas de 
colonização europeia na África, associadas à política de:  
a)  integração étnica 
b) ação civilizadora 
c)  cooperação militar 
d)  proteção ambiental 
e)  respeito aos direitos humanos 


