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EXERCITANDO A MENTE 

 
CAPÍTULOS I E II 

 
1. A “Partilha da África” suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a 

“inferioridade” dos povos africanos e a “missão civilizatória” que a Europa desempenhava em seu processo de 
colonização. A corrente ideológica com bases cientificistas que mais se destacou nessa época foi: 
a) A microbiologia. 
b) A antropologia cultural. 
c) O existencialismo. 
d) O darwinismo social. 
e) A Sociobiologia. 

 
2. Assinale a alternativa correta a respeito da expansão imperialista na Ásia e na África, na segunda metade do século 

XIX. 
a) Ela derivou da necessidade de substituir os mercados dos novos países americanos, uma vez que a constituição 

de Estados nacionais foi acompanhada de políticas protecionistas. 
b) Ela foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas e de novos mercados consumidores, 

fundamentais para a expansão capitalista dos países europeus. 
c) Ela foi consequência direta da formação do Segundo Império alemão e da ampliação de suas rivalidades em 

relação ao governo da França. 
d) Ela atendeu, primordialmente, às necessidades da expansão demográfica em diversos países europeus, 

decorrente de políticas médicas preventivas e programas de saneamento básico. 
e) Ela viabilizou a integração econômica mundial, favorecendo a circulação de riquezas, tecnologia e 

conhecimentos entre povos e regiões envolvidos. 
 
3. Uma das alternativas a seguir não corresponde às diferenças entre o Colonialismo do século XVI e o 

Neocolonialismo do século XIX. 
a) A principal área de dominação do Colonialismo europeu foi a América e o Neocolonialismo voltava-se para a 

África e a Ásia. 
b) O Colonialismo teve como justificativa ideológica a expansão da fé cristã, enquanto que no Neocolonialismo, 

a missão civilizadora do homem branco foi espalhar o progresso.  
c) Os patrocinadores do Colonialismo foram a burguesia financeiro/industrial e os Estados da Europa, América e 

Ásia, enquanto que os do Neocolonialismo, o Estado metropolitano europeu e sua burguesia comercial. 
d) O Colonialismo buscava garantir o fornecimento de produtos tropicais e metais preciosos, enquanto que o 

Neocolonialismo, a reserva de mercados e o fornecimento de matérias-primas. 
e) A fase do capitalismo em que o Colonialismo se desenvolveu denominou-se Capitalismo Comercial e a do 

Neocolonialismo, Capitalismo Industrial e Financeiro. 
 
4. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como fator de peso na crise das sociedades liberais 

contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos todos corretos a favor de tal opinião. 
a) A economia de guerra levou a um intervencionismo de Estado sem precedentes; a “união sagrada” foi 

invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas e, em função da guerra recém-terminada, 
eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países liberais sobretudo através da 
inflação. 

b) Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar fortunas privadas 
e a fechar os Parlamentos, pondo assim em xeque os pilares básicos da sociedade liberal. 

c) Durante a guerra, foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antes liberais como a França 
e a Inglaterra, em um prenúncio do fascismo ainda por vir. 

d) A guerra transformou Estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada que utilizou de novo 
o trabalho servil para a confecção de armas e munições, em flagrante desrespeito às liberdades individuais. 



e) Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes potencias liberais foram, por tal razão, impotentes para 
conter, a seguir, o desafio comunista e o fascismo.  

 
5. Os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se m duas coligações de nações que se enfrentaram 

durante os anos de guerra, formadas inicialmente por seis países. Qual das alternativas indica corretamente as 
coligações de nações e os países participantes? 
a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e os Aliados, comporto por França, Inglaterra e Estados Unidos. 
b) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e a Tríplice Entente, formada pela França, 

Inglaterra e Rússia. 
c) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. 
d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, composto por França, 

Inglaterra e Estados Unidos. 
 
6. Assinale as afirmativas abaixo: 

I – A defesa da soberania de determinados grupos minoritários e nacionalistas lavou as grandes nações industriais 
a empreender pequenas guerras que potencializavam as diversas animosidades. Nesse aspecto, compreendemos 
a realização de uma corrida armamentista que alcançaria seu auge momentos antes da Grande Guerra, iniciada 
em 1914; 
II – Ao contrário do previsto, a Primeira Guerra Mundial não foi resolvida em um curto prazo de tempo. A 
fragilidade militar das nações envolvidas na guerra dificultou o aparecimento de um vencedor inconteste e fez 
com que as batalhas se arrastassem ao longo de quatro anos e três meses; 
III – Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa começou a sofrer uma verdadeira crise de valores. Em meio às 
desilusões de um continente destruído, as tendências comunistas e fascistas começaram a atrair boa parte da 
população. 
A partir da análise das afirmativas acima, assinale a alternativa: 
a) Se apenas a afirmativa I estiver incorreta. 
b) Se apenas a afirmativa II estiver incorreta. 
c) Se apenas a afirmativa III estiver incorreta. 
d) Se apenas as afirmativas I e II estiverem incorretas. 
e) Se apenas as afirmativas II e III estiverem incorretas. 
 

  


