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QUESTÕES UFU 
Q.01-Considere as afirmações sobre o Imperialismo e o 
Neocolonialismo na segunda metade do século XIX e princípio do 
século XX.  
 

I. A chamada Segunda Revolução Industrial é o fenômeno econômico 
condicionante do neocolonialismo, à medida que amplia, nos 
países industrializados, a necessidade de fontes externas de 
matérias-primas, bem como de novas áreas fornecedoras de mão 
de obra escrava em larga escala.  

II. A descoberta de diamantes no Transvaal (1867) e de ouro e cobre 
na Rodésia (1889) motivaram os países industrializados da Europa a 
tentar garantir domínio exclusivo sobre parcelas do continente 
africano.  

III. A Conferência de Berlim (1885-1887), convocada por Otto Von 
Bismarck, fixou regras para a chamada partilha da África, as quais 
favoreceram a Alemanha e a Itália recém-unificadas, que assim 
compensaram seu ingresso tardio na corrida imperialista.  

IV. O Japão e os Estados Unidos, como potências não europeias, 
participaram ativamente da corrida imperialista, buscando 
estabelecer áreas de influência colonial ou semicolonial, em 
guerras contra a Rússia e a Espanha, respectivamente.   

 
Estão corretas somente as afirmativas  
 
A) I e II.  
B) I e III.  
C) II e III.  
D) II e IV.  
 
Q.02-O mapa a seguir representa a África em 1914: 
 

 

 
História geral da África, VII: África sob dominação colonial, 

 1880-1935 / editado por Albert Adu Boahen. – 2.ed. rev. – Brasília : UNESCO, 2010, p. 77. 
Adaptado. 

 
No final do século XIX, na Conferência de Berlim, os europeus definiram 
a partilha da África entre as potências europeias, conforme mostra o 
mapa. 
 
De acordo com esse mapa e sua relação com a história do continente 
africano nos séculos XX/XXI, é CORRETO afirmar: 
 

A) A divisão política imposta à África pelos países europeus no período 
do imperialismo foi completamente desfeita pelos movimentos de 
independência e pelas consequentes guerras civis que tomaram o 
continente no século XX. 

B) As constantes guerras civis e os conflitos por fronteiras na África 
contemporânea são consequência da manutenção de 
descendentes de europeus nos mais altos cargos políticos dos 
países africanos. 

C) A organizada colonização inglesa e holandesa possibilitou que a 
África do Sul se desenvolvesse; como resultado dessa colonização, 
hoje o país tem baixíssimos índices de violência e de pobreza.  

D) As fronteiras políticas impostas pela dominação europeia 
desconsideraram a divisão étnica da África, o que levou, no período 
pós-independência, ao acirramento dos ânimos e, em últimas 
consequências, a conflitos de diversas ordens. 

 
Q.03-No período entre a segunda metade do século XIX e o início do 
século XX, ocorreu a expansão imperialista nos continentes asiático e 
africano, bem como no subcontinente latino-americano. Sobre esse 
processo imperialista, é correto afirmar que: 
 
A) derivou da necessidade de substituir os mercados dos países 

africanos e asiáticos, uma vez que a constituição de novos Estados 
nacionais latino-americanos foi acompanhada de políticas 
econômicas protecionistas. 

B) foi consequência direta da formação dos regimes fascistas e da 
ampliação de suas rivalidades econômicas em relação aos governos 
liberais europeus. 

C) atendeu, primordialmente, aos interesses das sociedades africanas, 
asiáticas e latino-americanas em ter acesso ao desenvolvimento 
técnico-científico da época. 

D) foi motivado pela busca de novas fontes de matérias-primas e de 
novos mercados consumidores, fundamentais para a expansão 
capitalista dos países mais industrializados da época. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 4     
Entre 1860 e 1920 a rede do comércio internacional assumiu suas 
características modernas. Das novas terras do mundo provinha um 
fluxo cada vez mais abundante de víveres e matérias-primas para 
sustentar as crescentes populações industriais e alimentar os fornos e 
estabelecimentos fabris. Em troca, seguiam os produtos 
manufaturados e semimanufaturados dos países industriais, dentre os 
quais se destacavam a Grã-Bretanha, a Alemanha e os Estados Unidos. 
(Ross M. Robertson. História da economia americana, 1967.) 
 
Q.04-A partir do texto, é correto afirmar que havia, entre 1860 e 1920, 
entre os principais países industrializados 
 
A) fusões de capitais com constituições de empresas multinacionais 

para facilitar a exploração capitalista conjunta da África e da Ásia. 
B) acordos multilaterais no sentido da manutenção de um clima 

mútuo de harmonia e ausência de conflitos armados. 
C) competições por mercados e corrida pela ocupação de territórios 

de acordo com seus interesses políticos e econômicos. 
D) cisões ideológicas acentuadas entre nações desenvolvidas 

capitalistas e nações industrializadas socialistas. 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 5     
"No início do século XIX, o que a França e a Inglaterra, os dois países 
que estavam à frente da construção do moderno sistema capitalista, 
queriam da África era basicamente matérias-primas e mercados 
consumidores para os produtos que sua indústria produzia." 
Marina de Mello e Souza. África e Brasil africano.  
São Paulo: Ática, 2007, p. 148 
 
Q.05-O efeito do interesse de países europeus, como França e 
Inglaterra, em relação à África originou 
 

A) uma nova rede de comércio entre os dois continentes, que envolvia 
mercadorias como algodão e tinturas, e, posteriormente, a 
colonização europeia da África. 

B) o abandono das possessões coloniais europeias no Sul e Sudoeste 
da Ásia e a imediata independência das colônias portuguesas e 
espanholas remanescentes no litoral atlântico da África. 

C) a ocupação militar por tropas europeias do Oriente Médio e do 
Norte da África, áreas de exploração de petróleo, e, 
posteriormente, o domínio franco-britânico sobre as rotas de 
especiarias. 

D) uma agressiva política de conquista de terras no Centro da África e 
a imediata descolonização dos territórios do litoral atlântico do 
continente. 

 
 
Q.06-A charge a seguir faz referência ao capitalista Cecil Rhodes, que 
investiu no expansionismo imperialista inglês. 
 

 
Disponível em: http://pos-aula.blogspot.com.br/2012/02/vozes-do-

imperialismo.html 
 
Com base na charge e nos conteúdos referentes ao neocolonialismo, 
analise as seguintes afirmações: 
 

I. Podemos afirmar que os pés do capitalista estão assentados sobre 
as duas únicas possessões inglesas na África: Egito e África do Sul. 

II. A projeção do personagem em relação ao continente expressa 
também a dimensão do interesse da Inglaterra pelos territórios 
africanos. 

III. Os países europeus dividiram a África entre si, respeitando suas 
especificidades étnicas, religiosas e linguísticas. 

IV. O Canal de Suez pode ser considerado uma consequência da 
presença inglesa na África. 

V. O preconceito dos ingleses com os africanos foi de tal monta que 
deixou marcas até o presente, como o Apartheid na África do Sul. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II e III. 
B) I, II e V. 
C) II, IV e V. 
D) III, IV e V. 
 
 
 
 

Q.07- 

 
Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/. Acesso em: 9 dez. 2013. 
 
A charge se refere ao processo de partilha da África, realizada na 
Conferência de Berlim (1884-1885). Esse processo foi responsável por 
diversos conflitos no continente, pois 
 
A) atendeu aos interesses Imperialistas europeus e destinou a maior 

parte do Saara aos povos africanos. 
B) não levou em consideração as diferenças étnicas e culturais e os 

interesses dos povos locais. 
C) destinou aos EUA as terras mais ao sul do continente, ricas em ouro 

e diamantes. 
D) não atendeu aos interesses da Turquia, berço do Império Otomano, 

deflagrando vários conflitos no norte do continente. 
 
Q.08-A Conferência de Berlim (1884-1885) é o grande marco da 
expansão do processo de “roedura” do continente iniciado por volta de 
1430 com a entrada portuguesa na África. 
Adaptado de HERNANDES, Leila L. A África na sala de aula. São Paulo: 
Selo Negro, 2005. 
 
O chamado processo de “roedura” é uma metáfora utilizada para 
compreender as relações de dominação entre a Europa e a África. Essas 
relações estavam ligadas 
 
A) à expansão marítima e comercial europeia que levou os europeus a 

conquistarem a América e a África no século XV, estabelecendo 
grandes colônias nesses continentes.  

B) a um processo de longa duração, iniciado por volta de 1430 por 
meio de contatos comerciais, que se tornaram dominação 
territorial efetiva somente depois de 1885 com a ocupação do 
continente pelas potências europeias.  

C) à longa permanência de colônias européias na África, colônias essas 
que se mantiveram mesmo depois das independências da América 
e foram legalmente reconhecidas pela Conferência de Berlim.  

D) à conquista portuguesa do Congo em 1430, o que marcou o início 
do processo de colonização desse continente pelas potências 
europeias e levou os europeus a darem continuidade ao processo 
de expansão marítima e comercial.  
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Q.09-Observe o mapa. 
O Mapa da África em 1914 

 
A partir da análise do mapa, é correto concluir que 
 
A) na partilha da África, foram levados em consideração os laços 

culturais e étnicos dos nativos, sem a necessidade de uma 
reorganização da identidade dos africanos. 

B) o imperialismo europeu, desde o século XV, civilizou todos os povos 
do continente africano, além de proporcionar um desenvolvimento 
econômico sustentável. 

C) os países imperialistas dominaram quase toda a África entre os 
séculos XIX e XX; para isso, utilizaram-se das guerras, de acordos 
diplomáticos ou do controle dos chefes locais. 

D) as nações orientais, mesmo em guerras entre si, também 
participaram do neocolonialismo, dividindo parte do continente 
africano e explorando suas riquezas. 

 
Q.10-O aumento acelerado da produção, impulsionado pelos avanços 
técnicos, gerou uma grande depressão, que se estendeu de 1873 a 
1896. 
Uma das medidas adotadas pelas empresas para combater os efeitos 
da crise econômica foi criar mecanismos de associação com outras 
empresas do mesmo ramo. Os governos de alguns países recorreram a 
medidas protecionistas. Outra medida adotada pelos países 
industrializados foi sair em busca de novos mercados. 
O aumento da população europeia também exigiu novas terras que 
pudessem absorver a mão de obra excedente. Nos campos, as 
dificuldades da crise econômica e a crescente mecanização geraram 
tensões sociais. No meio urbano, as pressões exercidas por uma classe 
operária cada dia mais numerosa e organizada levaram os governos 
europeus a buscarem uma saída para afastar a ameaça de uma 
revolução social. 

(Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira. 
Conexões com a História, 2010. Adaptado.) 

Esse contexto está relacionado 
A) ao neocolonialismo na África e na Ásia e aos processos migratórios 

intercontinentais. 
B) à expansão napoleônica na Europa e ao controle italiano do 

comércio oriental. 
C) à fundação de feitorias na África e ao apogeu dos Impérios 

Português e Espanhol. 
D) aos movimentos de independência na América e ao auge da 

escravidão negra. 

QUESTÕES ENEM 
 
Q.11-“Os europeus estavam convencidos de que a África seria um 
grande mercado para os produtos de sua indústria a partir do momento 
que se civilizasse, isto é, que adotasse as crenças, os valores e os modos 
de vida dominantes na Europa.” 
Alberto da Costa e Silva. A África explicada aos  
meus filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2008, p. 95. 
 
O conceito de civilização utilizado pelos europeus e apresentado no 
texto é 
 
A) universal, pois representa a inevitável diferença dos estágios de 

avanço cultural e político dos povos. 
B) histórico, pois é construído a partir da experiência vivida por um 

povo na sua relação com outros povos. 
C) natural, pois os povos economicamente mais desenvolvidos são 

sempre mais organizados e civilizados. 
D) determinista, pois permite reconhecer as diferenças culturais e 

sociais que marcaram a trajetórias dos povos. 
E) negacionista do processo de evolução apresentado por Darwin 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 12     
Os modernistas produziram manifestos e profissões de fé, fundaram 
revistas, formaram grupos, mesmo depois de estarem evidentes as 
diferenças dentro do grande grupo inicial. Os escritores de 30 não 
produziram um único manifesto estético. (...) Para entender essas 
diferenças pode ser útil voltar um pouco a algo apenas esboçado 
acima: aquela diferença entre as gerações formadas antes e depois da 
Primeira Guerra, articulada à dinâmica do funcionamento dos projetos 
de vanguarda. (...) O modernismo nasceu em São Paulo e não há quem 
deixe de apontar o quanto do desenvolvimento industrial da cidade 
alimentou a esperança de que a modernização do país, quando 
generalizada, poderia até mesmo tirar da marginalidade as massas 
miseráveis. 

(BUENO, Luís. Uma história do Romance de 30. São Paulo: Edusp.  
Campinas: Editora da Unicamp, 2006, p. 66-67) 

Q.12-Considere o texto abaixo. 
 
“O mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo 
dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à 
noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria 
os planetas, se pudesse; penso sempre nisso. Entristece-me vê-los tão 
claramente e ao mesmo tempo tão distantes.” (Cecil Rodes). 
 
Ao mesmo tempo, essas palavras refletem e, em última instância, 
remetem ao fator determinante, para muitos historiadores 
especialistas no tema, da Primeira Guerra Mundial: o Imperialismo. 
(In: BERUTTI, Flavio. Tempo, Espaço & História. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 404) 
 
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a Guerra de 1914 
 
A) estabeleceu os fundamentos do armamentismo na geopolítica de 

conquista territorial. 
B) resultou da emergência das revoluções socialistas que 

desajustaram os países capitalistas. 
C) marcou o início de uma nova era na história da sociedade e um 

desafio à ordem burguesa. 
D) foi o desdobramento previsível e inevitável das contradições 

próprias do capitalismo. 
E) representou o fim da política de compensação territorial adotada 

pelas nações imperialistas. 
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Q.13-O neocolonialismo se fez presente, com suas ambições 
territoriais, atingindo nações da África e da Ásia. Com relação à 
ocupação da China, houve: 
 
A) a presença marcante das tropas francesas e italianas, interessadas 

no comércio com o Oriente. 
B) a participação de exércitos de vários países, inclusive de norte-

americanos e russos. 
C) a falta de reação da sociedade tradicional, sendo a China 

amplamente dominada. 
D) o monopólio dos interesses dos ingleses na busca de riquezas 

minerais e agrícolas. 
E) a reação dos comunistas com suas guerrilhas vitoriosas na luta 

contra as forças estrangeiras. 
 
Q.14-O termo imperialismo foi empregado para designar a expansão 
política e econômica das potências do hemisfério norte sobre os 
continentes africanos e asiáticos a partir do final do século XIX. Uma 
justificativa de destaque para a implantação do Imperialismo foi: 
 
A) a necessidade de obtenção de mão-de-obra africana e asiática para 

o mercado europeu;  
B) a proposta da missão civilizadora dos europeus sobre os 

continentes africano e asiático;  
C) a urgência na aquisição de terras para os países centrais em função 

do sistema socialista;  
D) a luta ideológica entre os mundos árabe e o ocidental pela disputa 

de novos mercados;  
E) a consolidação do modelo mercantil europeu causando a 

necessidade de novos mercados. 
 
Q.15-Assinale a alternativa que apresenta fatores que explicam as 
práticas imperialistas, a partir da segunda metade do século XIX, pelas 
potências capitalistas. 
 
A) Buscava-se controlar as regiões fornecedoras de mão de obra 

escrava e ampliava-se a exploração de regiões mais afastadas com 
o objetivo de descobrir novas fontes energéticas e comprar metais 
preciosos. 

B) Precisava-se de mão de obra da África e da Ásia para trabalhar 
como colonos na zona rural das potências europeias e realizar 
investimentos em áreas de urbanização, como transporte, 
saneamento e ferrovias. 

C) Diante da existência de capitais excedentes na Europa, 
procuravam-se novos mercados consumidores, buscava-se 
controlar regiões produtoras de matérias-primas e direcionar para 
as áreas coloniais excedentes populacionais europeus. 

D) Em função de um crescimento econômico sem precedentes na 
Europa, os capitais excedentes precisavam ser aplicados em áreas 
que necessitavam de investimentos humanitários, daí a escolha da 
África e da Ásia. 

E) A Europa necessitava com urgência de metais preciosos, 
abundantes na África, e conflitos religiosos obrigaram os governos 
da França e da Inglaterra a mandarem para a Ásia parte dos 
religiosos mais radicais. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-D Q.03-D Q.04-C Q.05-A 
Q.06-C Q.07-B Q.08-B Q.09-C Q.10-A 
Q.11-B Q.12-D Q.13-B Q.14-B Q.15-C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


