
 
 

3ª Série 
 

História – Professor Admilson 

 
QUESTÃO 01 
"Sob esse disfarce, uma enxurrada de propaganda antilbertária emana das principais cidades do Ocidente, dirigida contra a China, 
Vietnã, Indonésia, Argélia, Gana e todas as nações que desbravam o próprio caminho rumo à independência. O preconceito domina. 
Por exemplo, onde quer que haja luta armada contra as forças de reação, os nacionalistas são chamados de rebeldes, terroristas ou 
freqüentemente terroristas comunistas."  

(Kwame N'Krumah. Neocolonialismo - Último estágio do imperialismo) . 
 
A análise do autor, presidente deposto de Gana em 1966, refere-se ao período 
 
a) do Colonialismo Pan-Africano. 
b) da Guerra Fria. 
c) do imperialismo Asiático. 
d) da Grande Depressão. 
e) do Neoliberalismo. 
 
QUESTÃO 02 
Um homem que tira a liberdade do outro é um prisioneiro do ódio, ele está trancado atrás da barreira do preconceito e da 
intolerância. O oprimido e o opressor, igualmente, têm sua humanidade roubada.  

MANDELA, Nelson. Longo ca- 
minho para a liberdade, 1994. In. 

 COTRIM, G. História Global: Bra- 
sil e geral 3. São Paulo: Saraiva, 

 2013. p. 158.  
 
O texto citado é um trecho de um livro de Nelson Mandela, uma das personalidades icônicas do século XX. A importância cultural de 
Nelson Mandela reside no fato de ele ser um  
 
a) líder do processo de independência da África do Sul contra o Reino Unido.  
b) formulador do pan-africanismo, ideologia que postula a valorização da cultura africana.  
c) símbolo das conquistas dos direitos civis norte-americanos por meio da desobediência civil.  
d) preso político que lutou contra o apartheid na África do Sul, garantindo direitos políticos aos negros.  
e) guerrilheiro marxista responsável por espalhar o comunismo no continente africano.  
 
QUESTÃO 03 
Mahatma Gandhi leva a cabo uma jornada conhecida como ‘‘Marcha do Sal’’, primeira aplicação concreta de sua doutrina de não 
violência. Depois de percorrer a pé cerca de 300 quilômetros, chega no dia 6 de abril às margens do Oceano Índico. Avança pelas 
águas do mar e recolhe em suas mãos um pouco de sal. Na praia, a multidão, engrossada por dezenas de milhares de 
simpatizantes, passou a imitar o Mahatma. O exemplo se expandiu rapidamente, em todo o país. 

(Max Altman. Hoje na História: 1930 – Mahatma Gandhi inicia a Marcha do Sal. http://operamundi.uol.com.br/conteudo/historia/27746/hoje+na+ 
historia+1930+-+mahatma+gandhi+inicia+a+marcha+do+sal.shtml. 12.03.2013. Adaptado) 

 
O evento mencionado no texto teve como uma de suas finalidades principais 
 
a) derrubar a legislação que proibia o hinduísmo e a liberdade religiosa na Índia. 
b) reivindicar a separação da Índia e do Paquistão, que haviam sido unificados pela Inglaterra. 
c) lutar contra o domínio britânico, que controlava diversos setores econômicos da Índia. 
d) preservar o sistema de castas, ameaçado pelo controle político britânico. 
e) exigir melhores condições de trabalho para a população muçulmana que vivia na Índia. 
 
QUESTÃO 04 
Após a II Guerra Mundial, aproveitando-se da instabilidade propiciada pela Guerra Fria, desencadeou-se um processo de lutas em 
que um conjunto de países, intitulados “Terceiro Mundo”, passou a lutar por sua libertação contra as grandes potências do capital 
monopolista internacional. 
Tal processo ficou grafado para a história do mundo contemporânea como 
 
a) Neocolonialismo 
b) “Primavera dos Povos” 
c) Independência das Colônias Americanas 
d) Revolução Chinesa 
e) Descolonização Afro-Asiática. 
 
QUESTÃO 05 
Primeiro os pretos foram subordinados: “uns idiotas e brutos”, diziam. Em seguida, dirigiam a eles um olhar mais indulgente; 
diziam: “eles não são tão ruins como parecem”, e tentaram formá-los; eles foram assimilados: eles foram à escola dos senhores. 
“As crianças grandes”, diziam, pois apenas uma criança fica eternamente na escola dos mestres. Os jovens pretos de hoje não 
querem nem a subordinação, nem a assimilação. Eles querem a emancipação.  

CÉSAIRE, Aimé. Apud: LEVY, Miriam de Andrade. Palavras ao vento: os novos ares da crioulidade diante do turbilhão da negritude. Dissertação de 
mestrado em Letras Neolatinas apresentado na Universidade Federal do  

Rio de Janeiro, 2009. 121 f. p. 16. Disponível em: < http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/media/bancoteses/miriamdandradelvymestrado.pdf> 
Acesso em 14 maio 2017. 

 
No contexto das descolonizações africanas, Aimé Césaire, autor do texto, Léopard Senghor e Léon Damas fundaram a revista O 
estudante negro, na qual formularam o conceito de  
 
 
 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/historia/27746/hoje+na
http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/media/bancoteses/miriamdandra


a) eugenia, num período de emancipações nacionais.  
b) pan-africanismo, num período de ascensão do colonialismo.  
c) negritude, num período de rupturas políticas.  
d) racismo científico, num período de dependência econômica.  
e) crioulidade, num período de crescimento do imperialismo neocolonial. 
 
QUESTÃO 06 
Em seus inflamados discursos, Martin Luther King, o líder e mártir da causa da emancipação civil dos negros norte-americanos, a 
partir da década de 50, costumava dizer que Cristo havia lhe dado a mensagem e Gandhi, o método. Esse método de luta que 
Gandhi utilizou para libertar a Índia da dominação inglesa ficou conhecido como 
 
a) Apartheid. 
b) Guerra de Guerrilhas. 
c) Foquismo. 
d) Terrorismo. 
e) Não-violência. 
 
QUESTÃO 07 
Gandhi (1869-1948) conseguiu mobilizar milhões de indianos na luta para tornar o país independente da dominação britânica, 
recorrendo ao 
 
a) socialismo, à denúncia do sistema de castas e à guerra revolucionária. 
b) nacionalismo, à modernização social e à ação coletiva não violenta. 
c) tradicionalismo, à defesa das castas e à luta armada. 
d) capitalismo, à cooperação com o imperialismo e à negociação. 
e) fascismo, à aliança com os paquistaneses e ao fundamentalismo religioso. 
 
QUESTÃO 08 
 “Gandhi pregava a resistência à dominação e a luta contra os britânicos por meio da não-violência e da desobediência civil, métodos 
que já havia empregado contra o Apartheid, na África do Sul, onde vivera. 
 
A ação de Gandhi consistia em desobedecer as leis inglesas sem se importar em sofrer as consequências do ato, em boicotar os 
produtos ingleses, em fazer greves de fome para que hindus e muçulmanos deixassem de lado as divergências religiosas e se 
unissem em favor da causa comum: a independência. Sua figura acabou por conquistar admiradores no mundo todo, inclusive na 
Inglaterra, e o gandhismo inspira até hoje os movimentos pacifistas.” 

http://educacao.uol.com.br/historia/independenciadaindianaoviolenciaedesobedienciacivildeghandi. jhtm. Acesso em 27 out. 2012 
 
O surgimento de novas nações na Ásia foi consequência da Segunda Guerra Mundial, e um dos momentos mais importantes desse 
contexto histórico foi a Independência da Índia. Analise e assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A Índia era a principal colônia britânica da Inglaterra, já que era uma fonte econômica considerável. 
b) A Índia, que era a principal fonte de lucros para os ingleses, lutou e obteve sua independência através de lutas sangrentas e 
boicote à Inglaterra. 
c) A Índia obteve sua independência com o enfraquecimento da Inglaterra pela 2ª Guerra Mundial e com o princípio da não 
violência. 
d) A Índia adquiriu sua independência pela união dos grupos islâmicos e induístas que se mobilizaram deixando de lado as 
divergências religiosas. 
e) A Índia conquistou sua independência através da obediência civil e pelos conflitos ocasionados por cidadãos islâmicos e induístas. 
 
QUESTÃO 09 
Após a Segunda Guerra Mundial, povos africanos e asiáticos, até então colonizados pelos antigos impérios europeus, viveram um 
período de lutas nacionalistas pela independência em um processo que ficou conhecido como descolonização. Na Índia, a 
independência foi conquistada em 1947, sob a liderança de Mahatma Gandhi, através 
 
a) da luta armada por meio de guerrilhas contra os ingleses no processo de independência. 
b) da desobediência civil e da resistência pacífica organizada. 
c) de acordos com os ingleses que atuaram na pacificação do país após a independência. 
d) de guerras internas movidas por grupos aliados da Inglaterra. 
e) da ação da antiga URSS em um cenário de disputas políticas na nova divisão da geopolítica mundial. 
 
QUESTÃO 10 
No panorama das lutas pela descolonização de regiões da África e da Ásia, a presença de alguns líderes foi decisiva na condução do 
processo. A imagem a seguir refere-se a Nelson Mandela, nome fundamental no movimento 
 

 
 
a) de desobediência civil na luta pela independência da Índia. 
b) pela libertação do Congo e seu alinhamento junto à URSS. 
c) contra a segregação racial existente na África do Sul.  
d) nacional argelino contra a dominação francesa.  
e) guerrilheiro angolano contra o domínio português salazarista. 
 
 
 
 
 


