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QUESTÕES UFU – 1ª FASE 

 
Q.01- 
 

 
 
Tintim no Congo. Versão original (1930) 
 

Tradução livre 
Milu: Tintim, há dois, lá atrás, conversando. 
Tintim: Meus queridos amigos, hoje vou falar sobre seu país: a Bélgica!.... 
 

O processo histórico que possibilitou a fala de Tintim 
 
A) denomina-se colonialismo clássico e foi marcado pela conquista de 

territórios africanos e asiáticos por potências europeias, em busca de 
mercados consumidores, matérias-primas estratégicas e imposição de 

valores culturais. 
B) refere-se à conquista do Congo pela Bélgica, no contexto da disputa 

por territórios africanos e latino-americanos, denominado de 
liberalismo clássico, o que resultou em conflitos que contribuiriam 

para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. 
C) denomina-se imperialismo neocolonialista e foi marcado pela disputa 

e conquista de territórios africanos e asiáticos por potências 
europeias, contribuindo para os conflitos que resultariam na eclosão 

da Grande Guerra. 
D) esteve na origem dos conflitos que resultaram na Segunda Guerra 

Mundial, uma vez que não levou em conta as diferenças nacionalistas 
entre congoleses e belgas, conflitos esses não concluídos até a 
contemporaneidade. 

 
Q.02-Em 1884 teve início a Conferência de Berlim, que objetivava resolver 
disputas entre os países europeus pelo controle do continente africano. 
Dentre as consequências das decisões tomadas, pode-se citar 

 
A) a preocupação com o nível de consumo das populações do continente 

africano, que deveriam ser capazes de comprar produtos europeus. 
B) a imposição de fronteiras, sem levar em conta etnias, culturas e 

tradições, que apartaram grupos coerentes e mesclaram povos 
distintos. 

C) o desenvolvimento de vacinas e o estudo de doenças típicas da região, 
com o objetivo de proteger a saúde dos exploradores europeus. 

D) a restituição do poder aos chefes políticos locais, desde que 
concordassem em fornecer as matérias-primas que os europeus 
necessitavam. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Q.03-A partir da Conferência [de Berlim, em 1885], a corrida ao continente 

africano foi acelerada, num gesto inequívoco de violência geográfica por 
meio da qual quase todo o espaço recortado ganhou um mapa para ser 
explorado e submetido a controle. A demarcação das fronteiras prosseguiu, 
estendendo-se até depois da Primeira Grande Guerra. 

 
(Divisão da África, 1885 in H. L. Wesseling. Dividir para dominar: 

a partilha da África (1880-1914). Rio de Janeiro: UFRJ/Revan, 1998.) 
 (Leila Leite Hernandez. A África na sala de aula. 

São Paulo: Selo Negro Edições, 2005.) 

 
O mapa e o texto tratam do expansionismo europeu na África e da partilha 

do continente. Relacione 
 
A) o expansionismo europeu no século XIX e seus objetivos na 

colonização da África. 

B) a forma como se deu a divisão da África e sua ligação com problemas 
étnicos e nacionais que o continente enfrenta atualmente. 

 
Q.04-     

 
 
A partir da análise da charge e dos conhecimentos sobre as relações entre o 
Ocidente e o Oriente, no decorrer do século XIX, pode-se afirmar: 
 
A) A expansão marítima e comercial europeia foi incentivada pela China, 

objetivando a dinamização das relações econômicas entre as duas 
regiões. 

B) A Guerra do Ópio, promovida pela Grã-Bretanha, contribuiu para a 
transformação da China em área de influência das potências 

imperialistas, abrindo sua economia ao capital estrangeiro. 
C) O fornecimento de mão de obra barata para as indústrias europeias e 

a exportação de especiarias foram os principais focos de interesse dos 
tratados de cooperação entre a China e o Ocidente. 

D) A disputa pela colonização da China acirrou a rivalidade entre a 
Inglaterra e a França, contribuindo para eclosão da Primeira Guerra 
Mundial. 
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Q.05-A expansão imperialista entre o final do século XIX e a primeira 

metade do século XX engendrou processos socioculturais e econômicos de 
grande impacto e muita dramaticidade em todo o mundo. Sobre tais 
processos assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

A) As crises vividas na Europa, a partir dos anos 1870, provocaram 
dinâmicas emigratórias para outros continentes. Estima-se que em 
torno de 70 milhões de europeus procuravam novos países para viver, 
entre os quais o Brasil. Em geral, eram pobres, analfabetos e sem 
qualificação profissional. 

B) Exceto a África, que já era colonizada pelos britânicos desde o século 
XVI, a partir de 1870, com exceção de algumas poucas colônias 
litorâneas como Angola, Moçambique e Guiné, de Portugal; Argélia e 
Marrocos, da França; e o extremo Sul, da Grã-Bretanha, 

paradoxalmente tiveram suas terras devolvidas aos seus reis, rainhas 
e chefes de clã. 

C) A Índia era a maior e a mais importante colônia da Grã-Bretanha, 
fornecendo algodão, cânhamo, chá, ferro e carvão. Os britânicos, 

todavia, no final do século XVIII já obtinham altos lucros com a venda 
ilegal de ópio indiano aos chineses. 

D) A Grã-Bretanha também constituiu interesses imperialistas nos países 
sul-americanos, oferecendo-lhes enormes empréstimos, por sua vez 
muito acima da capacidade de pagamento dos países devedores. 

Endividados, os governos acabavam se sujeitando aos bancos e 
empréstimos britânicos, cujos interesses se pautavam na venda 
produtos industrializados e na compra de matérias-primas a baixo 
custo. 

 
Q.06-O Neocolonialismo europeu do século XIX se caracteriza: 
 
I. Pela necessidade de novas fontes de matérias-primas e de outros 

mercados consumidores para a crescente produção industrial; 
II. Pelo crescimento demográfico europeu e a conseqüente necessidade 

de novas regiões para receber o excedente populacional; 
III. Pela necessidade de aplicação dos capitais excedentes da economia 

industrial; 
IV. Nova pressão dos países da América do Sul e africanos para que a 

Europa aplicasse seus capitais em suas riquezas locais; 
V. Pela ajuda européia ao fortalecimento do Império do Japão na Malásia; 
 

Diante do exposto, marque a alternativa correta: 
 
A) Somente os itens IV e V estão corretos; 
B) Somente os itens I, II e III estão corretos; 

C) Somente os itens I e V estão corretos; 
D) Somente os itens I e IV estão corretos; 
 
Q.07-Podemos considerar que o neocolonialismo do século XIX sujeitou os 

países da África a essa miséria, justificado no princípio do(da)  

 

O caos e a violência no Zimbábue podem ser examinados como uma 

metáfora dos flagelos que fazem da África o continente com a maior 
concentração de países miseráveis. 
(Revista Veja, 2 de julho, 2008, p. 97) 
 

A) Darwinismo social, que foi utilizado para fortalecer as idéias do 
imperialismo, do racismo, do nacionalismo e do militarismo. 

B) Conferência Internacional de Berlim que mantinha a escravidão e o 
comércio de escravo na África. 

C) Marxismo que determinava os arranjos sociais e políticos da 

sociedade em geral e as perspectivas intelectuais. 
D) Internacionalismo que defendia o rompimento de todas as fronteiras 

nacionais. 
 

Q.08-O imperialismo colonial europeu do final do século XIX e início do 
século XX mudou a geopolítica do continente africano, fragmentando-o em 
fronteiras representadas pelo aparecimento de novos espaços linguísticos e 
novas dinâmicas espaciais e econômicas. 

 Observe a figura. 

 
(Marc Ferro, História das Colonizações, 1996. Adaptado.) 
 
Analisando o mapa, pode-se afirmar que 
 
A) em 1895, França, Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália 

fizeram um acordo de divisão da totalidade do continente africano. 
B) os impérios coloniais, a partir da Conferência de Berlim, dominaram a 

África para instalar indústrias, visto que era algo inexistente na 
Europa. 

C) o imperialismo apoiou-se também nas rivalidades nacionalistas 
britânica, francesa e alemã, que originaram novos espaços linguísticos 
na África. 

D) a repartição da África foi um projeto civilizador europeu, que, para ser 

estabelecido, exigiu a destruição social das oligarquias locais. 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 9     
 Na virada dos séculos XIX e XX, apesar das ameaças de guerra, as 
sociedades europeias e as elites coloniais viviam um clima de otimismo. A 

tecnologia, a urbanização e as riquezas produzidas em todo mundo eram 
usufruídas em Paris, Londres, Bruxelas e Berlim. A indústria europeia de 
bens de consumo de luxo, de vinhos e diversão atraia visitantes de todo o 
mundo. 

 As elites descobriram a pintura dos franceses, como os 
impressionistas Claude Monet (1840-1926), Pierre-Auguste Renoir (1841-
1919) e Edgar Degas (1834-1917), os pós-impressionistas Paul Cézanne 
(1839-1906) e Paul Gauguin (1848-1903) e o pontilhismo de Georges Seurat 

(1859-1891) e o holandês Vincent van Gogh (1853-1890). 
 Em 1874, Monet expunha seu quadro Impressão, o nascer do sol 
numa mostra coletiva. Essa obra daria nome ao impressionismo, 
movimento que revolucionou a técnica pictórica. 

(...) 
(Heródoto Barbeiro, Bruna R. Cantele e Carlos A. Schneeberger. 

História: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 
2004, p. 373) 
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Q.09-Pode-se associar ao contexto histórico a que o texto de Heródoto 

Barbeiro descreve, 
 
A) a redução do crédito e a diminuição do poder de compra das nações 

europeias, que impulsionaram a produção industrial e a conquista de 

colônias fornecedoras de matérias-primas. 
B) o nazismo que, ao utilizar métodos racionais de desenvolvimento 

industrial do país, estimulou importantes setores da economia 
europeia e a competição por mercados afro-asiáticos. 

C) o estado de tensão internacional causado pela política de hostilidade 

entre as nações europeias que, ao impedir um conflito armado direto 
na região, promoveu o crescimento econômico. 

D) a expansão econômica e o desenvolvimento dos nacionalismos, que 
geraram um clima de rivalidade entre as nações europeias e levaram à 

disputas por territórios e mercados consumidores. 
 
Q.10-Nem o imperialismo nem o colonialismo são um simples ato de 
acumulação e aquisição. Ambos são sustentados e talvez impelidos por 

potentes formações ideológicas que incluem a noção de que certos 
territórios e povos precisam e imploram pela dominação.  
SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998, p. 40.  
 

O texto acima faz referência a um conjunto de ideias que legitimou a 
dominação dos povos africanos e asiáticos no século XIX, dentre as quais 
podemos destacar  
 

A) o capitalismo, que afirmava a necessidade de novos mercados 
consumidores para a produção industrial europeia.  

B) a ideia de “destino manifesto”, empregada para justificar a ocupação 
do território norte-americano.  

C) a noção, defendida pela Igreja, de salvação das almas de homens 
considerados pagãos, infiéis e pecadores.  

D) o etnocentrismo e a noção de missão civilizadora dos povos brancos, 
considerados “avançados”, sobre os demais povos, considerados 

“atrasados”.  
 
QUESTÕES ENEM   
Q.11-Observe com atenção o mapa a seguir: 
 

 
Fonte: AQUINO, R S.L. et al. História das  

Sociedades Americanas. São Paulo:  
Record, 2000, p. 346 

Os Estados Unidos impuseram seu imperialismo sobre a América Latina, 
definindo uma “política de portas fechadas”. 
 

Considerando os períodos de intervenções apontados no mapa, pode-se 

afirmar que essa política imperialista teve por características: 
 
A) Expansionismo territorial; isolacionismo interno; política da boa 

vizinhança; concentração e centralização de capitais. 

B) Supremacia militar; concessões para exploração econômica; 
construção de bases navais; diplomacia do dólar; crença na missão 
civilizatória. 

C) Acúmulo de metais preciosos; protecionismo interno; exportação de 

manufaturas; intervenção do Estado na economia; colonialismo. 
D) Intervenção militar; centralização de capitais; expansionismo interno; 

mercantilismo comercial; neocolonialismo. 
E)  Expansionismo externo; livre-comércio; solidariedade continental; 

desenvolvimento industrial; não-intervenção política. 

Q.12-Combatentes hoje vitoriosos da independência, Eu vos saúdo em 

nome do governo congolês. 
(...) 
Pois esta independência do Congo, se hoje é proclamada com a 
concordância da Bélgica, país amigo com quem tratamos de igual para 

igual, nenhum congolês digno deste nome jamais poderá esquecer, foi 
conquistada pela luta, uma luta de todos os dias, uma luta ardente e 
idealista, uma luta na qual não poupamos nem nossas forças, nem nossas 
privações, nossos sofrimentos, nem nosso sangue. 
(...) 

Qual foi a nossa sorte durante 80 anos de regime colonial, as nossas feridas 
estão ainda muito frescas e muito dolorosas para que nós possamos 
removê-las da nossa memória; nós conhecemos o trabalho exaustivo, 
exigido em troca de salários que não nos permitiam nem comer para matar 

a nossa fome, nem nos vestir ou morar decentemente, nem criar nossos 
filhos como seres amados. Nós conhecemos as ironias, os insultos, as 
pancadas que devíamos suportar, de manhã, de tarde e de noite, porque 
éramos negros. 

Quem esquecerá que a um negro se dizia “tu”, certamente não como se diz 
a um amigo, mas porque o respeitável “vous” era reservado somente aos 
brancos? 

Discurso do primeiro presidente congolês Patrice Emery Lumumba.  
Movimento para a Paz e a Democracia em Angola.  

Disponível em: www.mpdangola.com, acesso em 09/10/2013. 
 
O discurso do presidente da recém independente República Democrática 
do Congo e um dos líderes do movimento africano de descolonização 

assinalou um momento histórico importante de transformação da ordem 
geopolítica mundial pós-Segunda Guerra. Mas quando da sua vigência, o 
regime colonialista europeu, adotado na África ao longo do século XIX e das 
primeiras décadas do século XX, tinha como característica: 

 
A) a exploração da mão de obra de escravos africanos empregados na 

exploração de minas e nas grandes obras de infraestrutura realizadas 
para o escoamento de riquezas minerais das colônias africanas. 

B) a criação de ligas internacionais de países como a Commonwealth 
Britânica, que constituía uma expansão da ordem política, econômica 
e social da Grã-Bretanha para uma escala mundial. 

C) um regime de dominação racial pelo qual os brancos europeus 
garantiam e demonstravam sua pretensa superioridade física e 

intelectual, tendo em vista a transferência dos territórios africanos ao 
assentamento de populações europeias, mais aptas. 

D) a exploração de recursos naturais e de mão de obra nos territórios 
coloniais, constituindo a população nativa contingente em condições 

sociopolíticas inferiores aos cidadãos das metrópoles. 
E) a ação coordenada das potências europeias colonialistas na divisão de 

territórios e na exploração de recursos naturais, o que resultou numa 
partilha equilibrada dos espaços coloniais, de seus mercados e de suas 

reservas de mão de obra. 
 
Q.13-A expansão imperialista sobre a África e a Ásia começou a sofrer 
resistência mais sistemática e duradoura a partir do início do século XX. 
Um evento que precedeu a Segunda Guerra Mundial e fomentou 

movimentos nacionalistas ou anti-imperialistas na Ásia foi a 
 
A) conquista pacífica da independência da Índia (1947), que conseguiu 

frustrar os planos ingleses para a autonomia de sua maior colônia. 

B) efetivação do apoio norte-americano à libertação das colônias, com 
base nos Quatorze Pontos de Wilson (1918). 

C) derrubada do regime czarista, na Revolução Russa de 1905. 
D) derrota da direita fascista na Espanha, com o término da Guerra Civil 

Espanhola (1936-1939). 
E) vitória do Japão, potência asiática emergente, na Guerra Russo-

Japonesa (1904-1905). 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 14     

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.14-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. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 15     
Engana-se quem acredita que as teorias da Evolução e da Seleção Natural 
limitaram-se à área da Biologia. Alguns pensadores do século XIX, como o 

inglês Herbert Spencer, recorreram às ideias de Darwin para elaborar 
esquemas filosóficos que acabaram sendo utilizados para classificar as 
sociedades humanas em atrasadas e avançadas; primitivas e modernas; 
bárbaras e civilizadas. Eles defendiam a tese de que existiam raças 

superiores e inferiores, a qual foi amplamente utilizada por alguns governos 
europeus para justificar seus domínios na Ásia e na África no período do 
Imperialismo, contribuindo para o aumento do preconceito contra os povos 
desses continentes. Mas é necessário destacar que essas concepções 

jamais foram criadas ou aceitas por Darwin, que, aliás, era um 
antiescravocrata declarado. 

Disponível em: <http://www.educacional.com.br/reportagens/ 
Darwin>. Acesso em: 20 ago. 16. (Adaptado.) 

Q.15-O Darwinismo social, no contexto histórico dos séculos XIX e XX, foi 

largamente utilizado para legitimar fenômenos sociológicos, tais como 
 
A) a apropriação da religiosidade oriental – o chamado movimento New 

Age – pelos jovens norte-americanos dos anos 60 do século XX. 

B) a organização sindical brasileira, nos anos 30 do século XX, que levava 
em conta não só as categorias trabalhistas, mas também as diferenças 
de classes sociais. 

C) a aculturação entre europeus e africanos que levou à emergência de 

uma cultura homogênea, principalmente na África do Sul, a partir do 
século XIX. 

D) a abolição de um padrão estético universal, conhecido por 
ocidentalização, como modelo a ser seguido por homens e mulheres 
no início do século XX. 

E) o surgimento de formas de controle racial, como, por exemplo, a 
proibição de casamentos inter-raciais ocorrida na Alemanha Nazista 
no século XX. 

RESPOSTAS 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


