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1. (Enem PPL)   

 
 
A figura representada por Charles Chaplin critica o modelo de produção do início do século XX, 
nos Estados Unidos da América, que se espalhou por diversos países e setores da economia e 
teve como resultado   
a) a subordinação do trabalhador à máquina, levando o homem a desenvolver um trabalho 

repetitivo.     
b) a ampliação da capacidade criativa e da polivalência funcional para cada homem em seu 

posto de trabalho.     
c) a organização do trabalho, que possibilitou ao trabalhador o controle sobre a mecanização 

do processo de produção.     
d) o rápido declínio do absenteísmo, o grande aumento da produção conjugado com a 

diminuição das áreas de estoque.     
e) as novas técnicas de produção, que provocaram ganhos de produtividade, repassados aos 

trabalhadores como forma de eliminar as greves.    
   
2. (Uerj)   
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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    
   
3. (Pucrj)  Visões eurocêntricas, a partir das ideias de superioridade racial e intolerância 
religiosa, acompanharam e justificaram a violência da dominação das potências ocidentais de 
fins do século XIX. Considerando os povos colonizados “pouco desenvolvidos” ou “em estado 
de barbárie”, os governantes dessas potências não raramente fizeram uso de um suposto 
“sentido de missão” para justificar as suas práticas de dominação. 
 
a) Cite duas áreas de influência (colônias ou não) das potências europeias nas Américas, no 

referido período, e identifique as potências que dominavam tais áreas. 
b) As elites locais, em sua maioria, também corroboraram, à época, as ideias de progresso e 

de civilização veiculadas pelas potências europeias. Medidas autoritárias e repressivas 
foram dirigidas ao elemento nativo, somadas a políticas de “branqueamento” de populações, 
pela via da imigração. 
Dê o exemplo de dois países latino-americanos que se destacaram no período pondo em 
execução essas práticas.  

   
4. (Pucrj)  “O movimento operário brasileiro viveu anos de fortalecimento entre 1917 e 1920, 
quando as principais cidades brasileiras foram sacudidas por greves. Vários grupos operários 
no Brasil e no mundo acreditavam que havia chegado o momento de colocar um fim à 
exploração capitalista e construir uma nova sociedade.” 
 

Movimento Operário In: www.cpdoc.fgv.br 
 
a) Identifique um acontecimento mundial, à época, que se relacione diretamente com o 

fortalecimento do movimento operário no Brasil. 
b) Caracterize duas propostas do movimento operário brasileiro, durante a Primeira República.  
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5. (Pucrj)   

 
 
A imagem acima é uma caricatura sobre a política imperialista europeia na África no final do 
século XIX e início do século XX. Nela, Cecil Rhodes, um dos mais conhecidos exploradores 
do continente, coloca sua botas sobre o mapa da África ao mesmo tempo em que segura uma 
linha que representa o sonho inglês de construir uma estrada de ferro entre o Egito e o sul da 
África. Usando-a como referência, é INCORRETO fazer a seguinte afirmação sobre o 
imperialismo:  
a) buscou-se a integração dos mercados coloniais para o desenvolvimento das potências 

europeias.    
b) o continente africano foi ocupado e seus territórios tornados domínios das principais 

potências.    
c) abandonou-se as ações militares em favor de uma política apoiada no uso da diplomacia 

internacional.    
d) o colonialismo foi apresentado como “missão” civilizadora e progressista das potências do 

Ocidente.    
e) os europeus foram exaltados como membros de uma sociedade tecnologicamente e 

militarmente superior às nações africanas.    
   
6. (Uerj)  O presidente Roosevelt, que governou os E.U.A. entre 1933 e 1945, solicitou a 
inclusão de Walt Disney na lista de visitas de celebridades hollywoodianas aos países sul-
americanos. Após a visita, 
Disney retornou aos Estados Unidos e produziu os desenhos animados “Alô, amigos” (1942) e 
“Os três cavaleiros” (1945), mais conhecido no Brasil como “Você já foi à Bahia?”. Essas 
criações de Disney pretendiam resumir, no plano simbólico, os laços de afeto e de cooperação 
que uniam os E.U.A. ao Brasil. 
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As artes são frequentemente utilizadas como instrumento de propaganda política e ideológica. 
Os desenhos da Disney, por exemplo, foram peça importante para a estratégia geopolítica dos 
E.U.A. para a América Latina, como se observa no texto acima. 
Essa estratégia geopolítica norte-americana foi concretizada na década de 1940 por meio de 
um conjunto de ações que fiou conhecido como:  
a) Aliança para o Progresso    
b) Política da Boa Vizinhança    
c) América para os Americanos    
d) Doutrina do Destino Manifesto    
   
7. (Enem)   

 
 
Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de 
organização fabril baseava-se na  
a) autonomia do produtor direto.    
b) adoção da divisão sexual do trabalho.    
c) exploração do trabalho repetitivo.    
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d) utilização de empregados qualificados.    
e) incentivo à criatividade dos funcionários.    
   
8. (Enem PPL)  Outro importante método de racionalização do trabalho industrial foi concebido 
graças aos estudos desenvolvidos pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor. 
Uma de suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade 
produtiva dos homens e das máquinas atingisse seu patamar máximo. Para tanto, ele 
acreditava que estudos científicos minuciosos deveriam combater os problemas que impediam 
o incremento da produção.  
 

TayIorismo e Fordismo. Disponível em www.brasilescola.com. Acesso em: 28 fev. 2012.  
 
O Taylorismo apresentou-se como um importante modelo produtivo ainda no inicio do século 
XX, produzindo transformações na organização da produção e, também, na organização da 
vida social. A inovação técnica trazida pelo seu método foi a   
a) utilização de estoques mínimos em plantas industriais de pequeno porte.     
b) cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar desperdícios.     
c) produção orientada pela demanda enxuta atendendo a específicos nichos de mercado.     
d) flexibilização da hierarquia no interior da fábrica para estreitar a relação entre os 

empregados.     
e) polivalência dos trabalhadores que passaram a realizar funções diversificadas numa mesma 

jornada.    
   
9. (Uerj)  A palavra “imperialismo”, no sentido moderno, desenvolveu-se primordialmente na 
língua inglesa, sobretudo depois de 1870. Seu significado sempre foi objeto de discussão, à 
medida que se propunham diferentes justificativas para formas de comércio e de governo 
organizados. Havia, por exemplo, uma campanha política sistemática para equiparar 
imperialismo e “missão civilizatória”. 
 

Adaptado de WILLIAMS, Raymond. Um vocabulário de cultura e sociedade.  
São Paulo: Boitempo, 2007. 

 
No final do século XIX, os europeus defendiam seus interesses imperialistas nas regiões 
africanas e asiáticas, justificando-os como missão civilizatória. 
Uma das ações empreendidas pelos europeus como missão civilizatória nessas regiões foi:  
a) aplicação do livre comércio    
b) qualificação da mão de obra    
c) padronização da estrutura produtiva    
d) modernização dos sistemas de circulação    
   
10. (Uerj)   
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A Exposição de Paris de 1889 centrava-se na “Torre de Gustave Eiffel” com 300 m de 

altura, mais de 7.000 toneladas e mais de um milhão de rebites. Tinha duas longas galerias 
devotadas às Belas-Artes e às artes decorativas; por detrás ficava o imponente “Palácio das 
Máquinas”. 
 

Adaptado de http://www.esec-josefa-obidos.rcts.pt 
 
As exposições internacionais iniciaram-se em Londres, em 1851. A Torre Eiffel, um dos 
símbolos da cidade de Paris, foi erguida para a exposição de 1889, comemorativa do 
centenário da Revolução Francesa. 
 
Durante a expansão capitalista europeia, no século XIX, essas exposições tiveram como 
principal objetivo ressaltar a importância da:  
a) cooperação financeira franco-britânica    
b) modernização tecnológica da produção    
c) consolidação das democracias burguesas    
d) uniformização dos padrões de desenvolvimento    
   
11. (Uerj)  Socialista surgiu como descrição filosófica em princípios do século XIX. Sua raiz 

linguística era o sentido desenvolvido de social. 

A distinção decisiva entre socialista e comunista, como em certo sentido esses termos são hoje 

comumente utilizados, veio com a mudança de nome, em 1918, do Partido Operário 

Socialdemocrata Russo para Partido Comunista Panrusso. Dessa época em diante, uma 

distinção entre socialista e comunista tornou-se amplamente vigente. 

RAYMOND WILLIAMS Adaptado de “Socialista”. In: Palavras-chave: um vocabulário de cultura 

e sociedade. São Paulo: Boitempo, 2007. 

 

Na história europeia, durante o século XX, estabeleceu-se uma diferença entre socialismo e 

comunismo relacionada ao seguinte aspecto:  

a) crítica dos valores liberais    
b) controle da indústria pelo Estado    
c) defesa da ditadura do proletariado    
d) importância do sentimento patriótico    
   
12. (Enem 2ª aplicação)  O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do 
homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a 
ambição de classe. Os pobres então se organizavam em uma classe específica, a classe 
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operária, diferente da classe dos patrões (ou capitalistas). A Revolução Francesa lhes deu 
confiança: a Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. 
 

HOBSBAWN, E. J. A era das revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 1977. 
 
No texto, analisa-se o impacto das Revoluções Francesa e Industrial para a organização da 
classe operária. Enquanto a “confiança” dada pela Revolução Francesa era originária do 
significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a “necessidade da 
mobilização permanente”, trazida pela Revolução Industrial, decorria da compreensão de que  
a) a competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o 

enfrentamento do desemprego.     
b) a completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação 

dos operários.    
c) a introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho 

material para os operários.     
d) o progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem 

adaptados aos novos tempos industriais.     
e) a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações 

coletivas em favor dos direitos trabalhistas.     
   
13. (Pucrj)  "... A natureza distribuiu desigualmente no planeta os depósitos e a abundância de 

suas matérias-primas; enquanto localizou o gênero inventivo das raças brancas e a ciência da 

utilização das riquezas naturais nesta extremidade continental que é a Europa, concentrou os 

mais vastos depósitos dessas matérias-primas nas Áfricas, Ásias tropicais, Oceanias 

equatoriais, para onde as necessidades de viver e de criar lançariam o clã dos países 

civilizados. Estas imensas extensões incultas, de onde poderiam ser tiradas tantas riquezas, 

deveriam ser deixadas virgens, abandonadas à ignorância ou à incapacidade?   (...) A 

humanidade total deve poder usufruir da riqueza total espalhada pelo planeta. Esta riqueza é o 

tesouro da humanidade ... " 

 (SARRAUT, A. "Grandeur et Servitude Coloniales". Paris, 1931, pp.18 e 19) 

 

O documento acima se refere à "Era do Imperialismo", ocorrida no final do século XIX e início 

do século XX, quando os países capitalistas conseguiram dominar a África e grande parte da 

Ásia. 

A partir do texto acima e de seus conhecimentos a respeito do assunto: 

a) INDIQUE a ideia central que o documento apresenta como justificativa para o Imperialismo 

europeu. 

b) INDIQUE uma característica comum ao imperialismo dos países europeus na África na Ásia 

e ao imperialismo inglês e norte-americano na América Latina, ao longo do século XIX.  

   
14. (Pucrj)  A caricatura a seguir representa de forma satírica a expansão imperialista na Ásia 

por parte dos Estados Unidos (tio Sam), da Grã Bretanha (leão), da França (galo), da 

Alemanha (águia imperial germânica) e da Rússia (urso siberiano). Com base em seus 

conhecimentos e a partir da imagem, é possível afirmar que ela se refere: 
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a) à disputa pela Coréia, na primeira guerra sino-japonesa (1894/95) e na guerra entre Japão e 

o Império Russo (1905).     
b) à divisão de parte da China em áreas de influência europeia, bem como à reivindicação 

americana de também se beneficiar com a abertura dos portos chineses.     
c) à Revolta dos Cipaios, sufocada pelas potências europeias e pelo Japão no século XIX, de 

modo a abrir caminho para a penetração imperialista na China.     
d) à imposição de tratados desiguais à China (como o Tratado de Nanquim) por meio de 

ameaça de bombardeio por parte do navio US Mississipi do Comodoro Perry (1853), com o 
objetivo de forçar a abertura dos portos daquele país.     

e) à força expedicionária de várias nações que sufoca o levante dos Boxers (1900/1901), 
derruba o governo Manchu e estabelece uma República.    

   
15. (Pucrj)  Leia, com atenção, os textos a seguir. 

 

Documento 1: 

 "Defendi por quarenta anos o mesmo princípio: liberdade em cada coisa, na religião, na 

filosofia, na literatura, na indústria, na política; e por liberdade entendo o triunfo da 

individualidade, seja sobre a autoridade que gostaria de governar de forma despótica, seja 

sobre as massas que reclamam o direito de sujeitar a minoria à maioria." 

 

Documento 2: 

 "Detesto a comunhão, porque é a negação da liberdade e porque não concebo a 

humanidade sem liberdade. Não sou comunista, porque o comunismo concentra e engole, em 

benefício do Estado, todas as forças da sociedade; porque conduz inevitavelmente à 

concepção da propriedade nas mãos do Estado, enquanto eu proponho (...) a extinção 

definitiva do princípio mesmo da autoridade e tutela, próprios do Estado, o qual, com o pretexto 

de moralizar e civilizar os homens, conseguiu (...) somente escravizá-los, persegui-los e 

corrompê-los." 

 

Nos documentos anteriores, estão expressas duas visões da realidade social elaboradas no 

século XIX representativas das ideias:  

a) do liberalismo e do socialismo utópico.     
b) da doutrina social da Igreja e do socialismo científico.    
c) do socialismo utópico e do anarquismo.     
d) do liberalismo e do anarquismo.    
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e) da doutrina social da Igreja e do socialismo utópico.    
   
16. (Pucrj)   "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." 

 Edward Said. "Cultura e Imperialismo", p. 40. 

 

Considerando o texto acima: 

a) Relacione as ideias de civilização e progresso que caracterizaram o desenvolvimento do 

capitalismo europeu do século XIX. 

b) Cite dois países africanos que, ao longo do século XX, conseguiram sua independência 

frente às metrópoles europeias.  

   
17. (Pucrj)  "...Nós conquistamos a África pelas armas... temos direito de nos glorificarmos, pois 

após ter destruído a pirataria no Mediterrâneo, cuja existência no século XIX é uma vergonha 

para a Europa inteira, agora temos outra missão não menos meritória, de fazer penetrar a 

civilização num continente que ficou para trás..." 

 ("Da influência civilizadora das ciências aplicadas às artes e às indústrias". Revue 

Scientifique, 1889) 

 

A partir da citação anterior e de seus conhecimentos acerca do tema, examine as afirmativas a 

seguir. 

I - A ideia de levar a civilização aos povos considerados bárbaros estava presente no discurso 

dos que defendiam a política imperialista. 

II - Aquela não era a primeira vez que o continente africano era alvo dos interesses europeus. 

III - Uma das preocupações dos países, como a França, que participavam da expansão 

imperialista, era justificar a ocupação dos territórios apresentando os melhoramentos materiais 

que beneficiariam as populações nativas. 

IV - Para os editores da Revue Scientifique (Revista Científica), civilizar consistia em retirar o 

continente africano da condição de atraso em relação à Europa. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a)  Somente a afirmativa IV está correta.    
b)  Somente as afirmativas II e IV estão corretas.    
c)  Somente as afirmativas I e III estão corretas.    
d)  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.    
e)  Todas as afirmativas estão corretas.    
   
18. (Enem)  William James Herschel, coletor do governo inglês, iniciou na Índia seus estudos 
sobre as impressões digitais que firmavam com o governo. Essas impressões serviam de 
assinatura. Aplicou-as, então, aos registros de falecimentos e usou esse processo nas prisões 
inglesas, na Índia, para reconhecimento dos fugitivos. Henry Faulds, outro inglês, médico de 
hospital em Tóquio, contribuiu para o estudo da datiloscopia. Examinando impressões digitais 
em peças de cerâmica pré-histórica japonesa, previu a possibilidade de se descobrir um 
criminoso pela identificação das linhas papilares e preconizou uma técnica para a tomada de 
impressões digitais, utilizando-se de uma placa de estanho e de tinta de imprensa. 
 

 Internet: <www.fo.usp.br> (com adaptações) 
 
Que tipo de relação orientava os esforços que levaram à descoberta das impressões digitais 
pelos ingleses e, posteriormente, à sua utilização nos dois países asiáticos?  
a) De fraternidade, já que ambos visavam os mesmos fins, ou seja, autenticar contratos.    
b) De dominação, já que os nativos puderam identificar os ingleses falecidos com mais 

facilidade.    
c) De controle cultural, já que Faulds usou a técnica para libertar os detidos nas prisões 

japonesas.    
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d) De colonizador-colonizado, já que na Índia, a invenção foi usada em favor dos interesses da 
coroa inglesa.    

e) De médico-paciente, já que Faulds trabalhava em um hospital de Tóquio.    
   
19. (Uerj)   

 

Por volta de 1860/70, a economia capitalista ganha ritmo acelerado, contribuindo para a 

superação do chamado capitalismo livre-concorrencial. Apesar do progresso, as grandes 

cidades europeias não estavam isentas de sérios problemas sociais. As cités (vilas), 

amontoados de barracos, eram as únicas moradias acessíveis para muitos trabalhadores 

parisienses. Essa situação influiu no significativo aumento da imigração europeia. 

Aponte um elemento característico das transformações verificadas nas economias capitalistas 

durante a segunda metade do século XIX e explique como esse processo influenciou o 

aumento da imigração europeia para a América em finais desse século.  

   
20. (Uerj)   

 

As imagens apresentam algumas mudanças ocorridas na vida urbana do Rio de Janeiro, na 

passagem do século XIX para o século XX, indicando reflexos do processo da Revolução 

Tecnológica e Científica na cidade. 

 

a) De acordo com a ilustração acima, um elemento foi fundamental para estabelecer a 

diferença entre a Revolução Industrial da Inglaterra no século XVIII e a Revolução 

Tecnológica e Científica do final do século XIX. 

Identifique esse elemento, descrevendo o papel que ele desempenhou na diferenciação 

entre esses dois processos. 
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b) Na passagem do século XIX para o XX, dizia-se pelos jornais: "O Rio civiliza-se". 

Cite um aspecto da vida urbana da capital brasileira nessa época que era considerado como 

um símbolo de atraso e a solução proposta por intelectuais e políticos para superá-lo.  

   
21. (Uerj)  O mapa apresenta a extensão territorial alcançada pelo expansionismo britânico, 

entre os séculos XVII e XX. 

 

 (Adaptado de SCALZARETTO, R. e MAGNOLI, D. "Atlas geopolítica". São Paulo: 

Scipione, 1996.) 

 

A contínua expansão de impérios coloniais, a exemplo do britânico, está associada à 

estruturação, consolidação e expansão do sistema capitalista. 

 

Considerando esse processo histórico, uma função assumida pelos territórios submetidos às 

potências expansionistas é:  

a) aquisição de material bélico    
b) produção de bens de consumo    
c) importação de gêneros alimentícios    
d) absorção de excedentes populacionais    
   
22. (Enem)  No início do século XIX, o naturalista alemão Carl Von Martius esteve no Brasil em 
missão científica para fazer observações sobre a flora e a fauna nativas e sobre a sociedade 
indígena. Referindo-se ao indígena, ele afirmou: 
 
"Permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente, ainda na infância, a civilização 
não o altera, nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona para um nobre desenvolvimento 
progressivo (...). Esse estranho e inexplicável estado do indígena americano, até o presente, 
tem feito fracassarem todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa vencedora 
e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz." 
 
 Carl Von Martius. O estado do direito entre os autóctones do Brasil. Belo Horizonte/São 

Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1982. 
 
Com base nessa descrição, conclui-se que o naturalista Von Martius  
a) apoiava a independência do Novo Mundo, acreditando que os índios, diferentemente do que 

fazia a missão europeia, respeitavam a flora e a fauna do país.    
b) discriminava preconceituosamente as populações originárias da América e advogava o 

extermínio dos índios.    
c) defendia uma posição progressista para o século XIX: a de tornar o indígena cidadão 

satisfeito e feliz.    
d) procurava impedir o processo de aculturação, ao descrever cientificamente a cultura das 

populações originárias da América.    
e) desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e reforçava a 

missão "civilizadora europeia", típica do século XIX.    
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23. (Pucrj)  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, ąs necessidades da expansćo demogrįfica em diversos paķses europeus, 

decorrente de polķticas médicas preventivas e programas de saneamento bįsico.    
e) Ela viabilizou a integração econômica mundial, favorecendo a circulação de riquezas, 

tecnologia e conhecimentos entre povos e regiões envolvidos.    
   
24. (Enem)  O consumo diário de energia pelo ser humano vem crescendo e se diversificando 
ao longo da História, de acordo com as formas de organização da vida social. O esquema 
apresenta o consumo típico de energia de um habitante de diferentes lugares e em diferentes 
épocas. 
 

 

 

Segundo esse esquema, do estágio primitivo ao tecnológico, o consumo de energia per capita 
no mundo cresceu mais de 100 vezes, variando muito as taxas de crescimento, ou seja, a 
razão entre o aumento do consumo e o intervalo de tempo em que esse aumento ocorreu. O 
período em que essa taxa de crescimento foi mais acentuada está associado à passagem  
a) do habitante das cavernas ao homem caçador.    
b) do homem caçador à utilização do transporte por tração animal.    
c) da introdução da agricultura ao crescimento das cidades.    
d) da Idade Média à máquina a vapor.    
e) da Segunda Revolução Industrial aos dias atuais.    
   
25. (Uerj)  Os anarquistas, senhores, são cidadãos que, em um século em que se prega por 

toda a parte a liberdade das opiniões, acreditam ser seu dever recomendar a liberdade 

ilimitada. (...) 

Os anarquistas propõem-se, pois, a ensinar ao povo a viver sem governo, da mesma forma 

como ele começa a aprender a viver sem Deus. 

Declaração dos Anarquistas, 1883. 

(VOILLIARD, Odette et alii. Documents d'Histoire Contemporaine (1851-1971). Paris: Armand 

Colin, 1964.) 
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No texto acima, está apresentado o seguinte princípio do anarquismo:  

a) rejeição do poder instituído, negando a necessidade do Estado    
b) recusa das eleições, substituindo-as pelo sindicalismo revolucionário    
c) fim do Estado e da Igreja, pregando sua substituição por ações de um cooperativismo 

associacionista    
d) superioridade da ação profissional sobre a da política, buscando a independência dos 

partidos políticos    
   
26. (Uerj)  (...) a abolição da Igreja e do Estado deve ser a primeira e indispensável condição 

para a verdadeira libertação da sociedade; só depois que isso acontecer é que a sociedade 

poderá ser organizada de outra maneira. 

 (BAKUNINE, M. apud WOODCOCK, G. "Os grandes escritos anarquistas". Porto 

Alegre: L&PM, 1981.) 

 

a) Aponte duas características do anarquismo. 

 

b) No Brasil, o anarquismo se fez presente nos movimentos operários das primeiras décadas 

do século XX, especialmente na conjuntura explosiva de 1917-1920. 

Cite um motivo que gerou essa conjuntura explosiva.  

   
27. (Enem)  "O continente africano em seu conjunto apresenta 44% de suas fronteiras 
apoiadas em meridianos e paralelos; 30% por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se 
referem a limites naturais que geralmente coincidem com os de locais de habitação dos grupos 
étnicos". 
 

 (MARTIN, A. R. Fronteiras e Nações. Contexto, São Paulo, 1998.) 
 
Diferente do continente americano, onde quase que a totalidade das fronteiras obedecem a 
limites naturais, a África apresenta as características citadas em virtude, principalmente,   
a) da sua recente demarcação, que contou com térmicas cartográficas antes desconhecidas.    
b) dos interesses de países europeus preocupados com a partilha dos seus recursos naturais.    
c) das extensas áreas desérticas que dificultam a demarcação dos "limites naturais".    
d) da natureza nômade das populações africanas, especialmente aquelas oriundas da África 

Subsaariana.    
e) da grande extensão longitudinal, o que demandaria enormes gastos para demarcação.    
   
28. (Uerj)  Se tivéssemos de definir o imperialismo da forma mais breve possível, diríamos que 

ele é a fase monopolista do capitalismo. 

 (LENIN, V. I. "O Imperialismo: fase superior do capitalismo". São Paulo: Global, 1987.) 

 

Melhor seria ver o imperialismo como uma extensão à periferia da luta política na Europa. No 

centro, o equilíbrio estava ajustado tão perfeitamente que não era possível nenhuma ação 

positiva, nenhuma mudança importante no status ou no território de qualquer dos lados. As 

colônias tornaram-se um modo de sair do impasse. 

 (FIELDHOUSE. Apud B. J. Cohen. "A questão do imperialismo". Rio de Janeiro: Zahar, 

1976.) 

 

Indique, tomando como ponto de referência os textos, dois fatores que estimularam a expansão 

imperialista entre 1870 e 1914.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

MODELOS PRODUTIVOS 

(da 2ª Revolução Industrial à Revolução Técnico-científica) 
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TAYLORISMO 

- separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos 

- racionalização da produção 

- controle do tempo 

- estabelecimento de níveis mínimos de produtividade 

 

FORDISMO 

- produção e consumo em massa 

- extrema especialização do trabalho 

- rígida padronização da produção 

- linha de montagem 

 

PÓS-FORDISMO 

- estratégias de produção e consumo em escala planetária 

- valorização da pesquisa científica 

- desenvolvimento de novas tecnologias 

- flexibilização dos contratos de trabalho  

 

 
29. (Uerj)  Pelas características dos modelos produtivos do momento da 2a Revolução 

Industrial, é possível afirmar que o fordismo absorveu certos aspectos do taylorismo, 

incorporando novas características.  Essa afirmação se justifica, dentre outras razões, porque 

os objetivos do fordismo, principalmente, pressupunham:  

a) elevada qualificação intelectual do trabalhador ligada ao controle de tarefas sofisticadas    
b) altos ganhos de produtividade vinculados a estratégias flexíveis de divisão do trabalho na 

linha de montagem    
c) redução do custo da produção associada às potencialidades de consumo dos próprios 

operários das fábricas    
d) máxima utilização do tempo de trabalho do operário relacionada à despreocupação com os 

contratos trabalhistas    
   
30. (Uerj)  O Império é o comércio. 

 

Com esta frase, Joseph Chamberlain, estadista inglês, definia o imperialismo no final do século 

XIX. 

Um  dos fatores que contribui para a compreensão do imperialismo é:  

a) constituição de impérios coloniais em bases autônomas    
b) busca de mercados consumidores para as matérias-primas europeias    
c) procura de terras férteis nas colônias pelos grandes produtores europeus    
d) necessidade de exportação de capitais excedentes para regiões extra-europeias    
   
31. (Uerj)  "Quase todos os dias temos a possibilidade de ler um longo artigo sobre a "nova 

África" e sua habilidade para "jogar novo sangue nas artérias do comércio há muito bloqueadas 

pela esclerose da corrupção", sem uma só menção aos aspectos sociais da questão. (...) 

Sabemos, entretanto, que a realidade é menos rósea, que é possível falar de pelo menos duas 

Áfricas (a pobre e menos pobre) e que a potência da imagem nos lembra quase todo dia que 

nem tudo que reluz é ouro." 

  ("Jornal do Brasil", 11/10/98) 

 

Apesar da apregoada "renascença africana", os conflitos continuam denominando o panorama 

daquele continente, que assistiu, em 1996, a confrontos em 14 dos seus 53 países. Essa 

violência marcante pode ser explicada por motivos que remontam ao processo de colonização 

europeia no século XIX. 
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Um desses motivos é:  

a) o rompimento da ordem tradicional tribal, em função dos interesses econômicos europeus    
b) a composição de uma elite local educada na Europa, em oposição a uma burguesia 

comercial nativa    
c) o desenvolvimento de diversos setores produtivos, em detrimento de uma economia de base 

primária    
d) difusão de um ideal pan-africano, em virtude da atuação de intelectuais africanos 

diplomados em universidades estrangeiras    
   
32. (Uerj)  "A economia mundial caracterizou-se, desde 1873, por uma agitação sem 

precendentes e depressão do comércio, afetando tanto nações que se envolveram em guerras 

como as que mantiveram a paz; as que têm uma moeda estável com o padrão ouro como as 

que têm moeda instável." 

  (Adaptado de HOBSBAWM, E. "A era dos impérios: 1875-1914". Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1998.) 

 

"A crise avança no Brasil e na América Latina e acentua temores de que o mundo pode estar 

entrando numa dura recessão. (...) O mundo está ficando cada vez mais perigoso e a 

decantada globalização vive seu primeiro e implacável teste." 

    ("Época", 14/09/98) 

 

Embora apresentando características próprias, tanto a atual crise econômica quanto a Grande 

Depressão de 1873 demonstraram a universalidade como um de seus pontos fundamentais. 

Se hoje a crise representa um "implacável teste para a globalização", o sentido da Grande 

Depressão em 1873 foi:  

a) projetar a Inglaterra como a grande "oficina do mundo"    
b) adotar a libra esterlina como único padrão do sistema de pagamentos    
c) ser o divisor de águas entre o capitalismo livre-concorrencial e o capitalismo monopolista    
d) instituir o livre-comércio entre os países europeus industrializados e os ultramarinos 

agrícolas.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em quatro e meio bilhões de anos (4,5×109 

anos), com a de uma pessoa de 45 anos, então, quando começaram a florescer os primeiros 

vegetais, a Terra já teria 42 anos. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas quarto 

horas e, há cerca de uma hora, viu-o começar a plantar e a colher. Há menos de um minuto 

percebeu o ruído de máquinas e de indústrias e, como denuncia uma ONG de defesa do meio 

ambiente, foi nesses últimos sessenta segundos que se produziu todo o lixo do planeta!   

 

 
33. (Enem)  O texto, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra e a de uma pessoa, 
pretende mostrar que  
a) a agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, perturbando desde então seu 

desenvolvimento.    
b) o ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricultura e a indústria, em suma, ao 

poluir.    
c) desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano todas as transformações e 

perturbações.    
d) o surgimento do ser humano e da poluição é cerca de dez vezes mais recente que o do 

nosso planeta.    
e) a industrialização tem sido um processo vertiginoso, sem precedentes em termos de dano 

ambiental.    
   
34. (Uerj)  A atuação do imperialismo sobre a China, a partir de meados do século XIX, resultou 

em muitos tratados que transformaram o governo chinês em simples fantoche dos interesses 

das potências capitalistas e dividiram o seu território em diversas "áreas de influência". 
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No ano de 1997, a China recebeu de volta a ilha de Hong-Kong, que havia passado ao controle 

inglês com o Tratado de Nanquim, em 1842, resultado da derrota chinesa na Guerra do Ópio. 

a) Descreva a situação política e econômica da China após a sua divisão em "áreas de 

influência". 

b) Explique o motivo que levou a Inglaterra a declarar a Guerra do Ópio ao império chinês.  

   
35. (Uerj)  Em 1895, Jules Ferry, na Câmara dos Deputados de Versalhes (França), defendia 

em um discurso a manutenção da política colonial francesa: 

 

"Será que alguém pode negar que há mais justiça, mais ordem material e moral, mais 

equidade, mais virtudes sociais na África do Norte depois que a França realizou sua 

conquista?" 

 

O texto acima fornece uma justificativa para o Imperialismo, indicada na seguinte alternativa:  

a)  nova concepção de colonização como sinônimo da igualdade racial    
b)  desenvolvimento do ideal liberal nas colônias como marco civilizatório    
c)  missão do homem branco como portador da civilização para as colônias afro-asiáticas    
d)  exploração europeia das riquezas coloniais como base do desenvolvimento afro-asiático    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 
No filme Tempos Modernos, Charles Chaplin retrata o trabalho em uma fábrica de modelo 
fordista-taylorista. Nesse modelo, o trabalhador tem seu ofício subordinado ao andamento da 
máquina, tendo que realizar uma atividade repetitiva e alienante. Como resultado disso, muitas 
pessoas adoecem ou se revoltam devido às precárias condições de trabalho. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
A mecanização do trabalho, iniciada na Primeira Revolução e consolidada na Segunda, gerou 
uma série de críticas sociais (inclusive a mostrada no filme em questão). Segundo Marx, essa 
mecanização, baseada na divisão do trabalho, geraria a alienação do proletariado, uma vez 
que colocaria o trabalhador num trabalho repetitivo, em apenas uma etapa da produção, o 
afastando do resultado final do seu trabalho.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B]  
 
Desde o século XIX, quando se iniciou o processo denominado “neocolonialismo”, predominou 
na cultura europeia a ideia de “missão civilizatória”, baseada em uma interpretação da teoria 
darwinista de superioridade do homem branco e na ideia de que, sem ajuda, os povos 
africanos, ainda selvagens, não conseguiriam se desenvolver.   
 
Resposta da questão 3: 

 a) Dentre os países que podem ser citados e as potências europeias que foram influentes 
no período, estão: Argentina, Chile e Uruguai (grande influência do Reino Unido); México 
(influências da Alemanha e França); Brasil (influências do Reino Unido e França); Guianas 
(colônias pertencentes à Holanda, Reino Unido e França); Cuba (colônia da Espanha até 
1898); Jamaica (colônia da Inglaterra); etc. 

b) Exemplos latino-americanos mais recorrentes para se falar dessa europeização e da 
repressão às populações indígenas e de origem africana nesses países: Peru e Bolívia (onde o 
índio permanece submetido); Chile e Argentina (com a promoção de campanhas militares para 
extermínio de populações indígenas, na Araucanía chilena e na Patagônia argentina); 
Argentina, Brasil e Uruguai (com massiva importação de migrantes europeus); América Central, 
Venezuela, Colômbia, Brasil (mantendo a repressão à população de origem africana); etc.   
 
Resposta da questão 4: 

 a) O estudante deve identificar a Revolução Socialista na Rússia, em 1917 ou a criação da 
Internacional Comunista, que estimularam as organizações anticapitalistas pelo mundo 
afora. No Brasil, além de, em um primeiro momento, fomentar as ações dos grupos 
anarquistas, estimulou a criação de organizações comunistas. 

b) Foram propostas do movimento operário durante a Primeira República: 
- um conjunto de direitos para a proteção do trabalho perante o capital. Entre eles, os 
candidatos podem identificar: o estabelecimento de uma jornada máxima de trabalho de 8 
horas diárias, férias remuneradas após um ano de trabalho; regulamentação do trabalho 
feminino e infantil de forma a limitar os abusos em relação às mulheres e menores de idade; 
salários que permitissem a sobrevivência da família trabalhadora; direitos previdenciários 
que contemplassem aposentadoria, pensões e assistência médica; 
- a organização de associações políticas, como, por exemplo, o Partido Comunista e o Bloco 
Operário e Camponês; 
- a realização de ações como a “greve geral”, a criação da imprensa operária, entre outras; 
e, 

- a realização de manifestações anarco-sindicalistas.   
 
Resposta da questão 5: 
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 [C] 
 
Alternativa a ser marcada é a [C], pois é a única que está incorreta, uma vez que o 
imperialismo europeu na África no final do século XIX manteve presente no continente uma 
política de controle militar e não optou por uma política calcada na diplomacia. As tropas 
coloniais tiveram, nesse período, um papel importante na consolidação dos sistemas coloniais 
das principais potências europeias.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
O presidente Franklin Roosevelt substituiu o "Big Stick" pela "Política da Boa Vizinhança" que, 
embora preservando a hegemonia norte-americana sobre a América Latina, assumiu uma 
feição aparentemente mais cordial. A política de boa vizinhança convinha aos esforços dos 
Estados Unidos para se recuperar dos efeitos da crise de 1929 sobre sua economia. A retórica 
da solidariedade e os métodos cooperativos no relacionamento com os países latino-
americanos facilitavam a formação de mercados externos para os produtos e investimentos 
norte-americanos, além de garantir o suprimento de matérias-primas para suas indústrias.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C]  
  
A imagem acima se refere ao “fordismo”, maneira de organizar a produção a partir de linhas de 
montagem, em que cada operário realiza uma atividade específica sem se deslocar pelo local 
de trabalho, num processo que pode ser classificado como de especialização ou de repetição. 
Tal modelo procurou aperfeiçoar o modelo anterior – porém contemporâneo – que era o 
Taylorismo, que justificava o ganho de tempo do trabalho do operário como fundamental para o 
aumento da produtividade e, consequentemente, do lucro da empresa. 
Tais modelos de organização do trabalho implicam em grande controle do trabalho por 
encarregados e determina um processo maior de alienação do trabalhador sobre aquilo que 
produz.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
O Taylorismo foi um sistema de organização industrial surgido no século XX com o objetivo de 
aperfeiçoar a produção. Dentre seus objetivos, podemos citar: utilização de métodos de 
padronização da produção para evitar o desperdício produtivo, adoção de métodos para evitar 
a fadiga dos trabalhadores e disciplina da distribuição das tarefas.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
A ação imperialista europeia na África e na Ásia, na segunda metade do século XIX, 
correspondeu, em linhas gerais, à expansão dos interesses capitalistas por meio da exploração 
de novas fontes de matéria-prima e de novos mercados e praças para investimentos diversos. 
As justificativas para tais interesses e ações foram buscadas, entre outros, no argumento do 
valor da modernização de setores estratégicos, com destaque para as comunicações 
telegráficas, transportes ferroviários e navegação a vapor. Assim, em nome de uma missão 
civilizatória, o imperialismo europeu garantiu a ampliação da circulação de mercadorias e 
capitais em escala mundial.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
A segunda metade do século XIX foi marcada pela ascensão da burguesia ao poder em 
diversos estados europeus, nos Estados Unidos e no Japão e, do ponto de vista econômico, 
pela expansão do capitalismo com a segunda revolução industrial. As grandes obras e eventos 
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científicos serviram para exaltar essa nova modernidade e a ideia de progresso que o 
desenvolvimento tecnológico poderia proporcionar. 
Nesses países, predominou o liberalismo, mas não a democracia, pois o voto era censitário e a 
tendência foi o aumento da competição e da disputa por mercados entre as grandes potências.   
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
Socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que 
estabelece a propriedade e a administração coletiva dos meios de produção e distribuição dos 
bens e de uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidade e meios para todos os 
indivíduos.  
O socialismo moderno surgiu no final do século XVIII tendo origem na classe intelectual e nos 
movimentos políticos da classe trabalhadora que criticavam os efeitos da industrialização e da 
propriedade privada sobre a sociedade. Karl Marx afirmava que o socialismo seria alcançado 
através da luta de classes e de uma revolução do proletariado, tornando-se a fase de transição 
do capitalismo para o comunismo, entendido como a plenitude da sociedade igualitária.   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
A Revolução Industrial foi responsável por novas formas de exploração dos trabalhadores, daí 
a necessidade de organização da nova classe que se formou. No entanto, vale à pena destacar 
que o autor, reconhecido historiador de formação marxista, pressupõe a mobilização 
permanente da classe operária não para mudar o capitalismo, mas para destruí-lo.   
 
Resposta da questão 13: 

 a) O documento apresenta como justificativa para o Imperialismo europeu a desigual 

distribuição das riquezas e matérias primas no mundo, concentradas na África, Ásia e Oceania, 

áreas habitadas por "raças incultas, ignorantes e incapazes" de usufruir destas riquezas; e a 

escassez destes produtos na Europa, habitada pela raça branca, superior pela sua maior 

capacidade intelectual, inventividade e domínio científico, que a capacitariam para o melhor 

usufruto destas riquezas. Como estas riquezas são vistas como domínio de toda humanidade, 

o texto defende, então, o direito ao usufruto comum das mesmas. 

 

b) O candidato poderá identificar uma entre as seguintes características: as inovações técnicas 
e econômicas (aço, eletricidade e petróleo) ocorridas em meados do século XIX causaram um 
grande crescimento da produção industrial, gerando enormes lucros, caracterizando a 
chamada Segunda Revolução Industrial, quando ocorre a passagem do capitalismo liberal e 
industrial para o capitalismo monopolista e financeiro; as atividades produtivas e comerciais 
foram submetidas às instituições financeiras através de empréstimos e financiamentos, ou 
ainda do controle acionário; a busca de áreas para aplicação de capital excedente na forma de 
investimentos e empréstimos; a necessidade de mercados consumidores para os produtos 
industrializados; a necessidade de mercados produtores de matérias primas (inclusive fontes 
de energia); disputa entre as grandes potências, que buscaram nos novos domínios coloniais 
garantir o aumento de seus lucros e encontrar uma saída segura para seus excedentes de 
produção; busca de áreas para colocação de população excedente; obtenção de bases 
estratégicas visando à segurança do comércio nacional; a ideia de que as nações 
colonizadoras eram portadoras de uma "missão civilizadora, humanitária, filantrópica e 
cultural", capaz de "levar a civilização" às áreas consideradas bárbaras; esta "missão 
civilizadora" era considerada o "fardo do homem branco"; influência do Darwinismo Social.   
 
Resposta da questão 14: 

 [B] 

 

No final do século XIX diversas nações europeias ocuparam territórios na África e Ásia no 
processo imperialista. No caso da China, a derrota na Guerra dos Boxers teve como 
consequência a divisão do Império em áreas de influência estrangeira, dos diversos países que 
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participaram do conflito. A dinastia Qing, de Manchu, manteve seu poder no país – apesar de 
enfraquecido pela derrota – até 1912, quando foi proclamada a República, iniciando um 
período de grandes convulsões internas no país.   
 
Resposta da questão 15: 
 [D]   
 
Resposta da questão 16: 

 a) Como diz o texto há uma relação estreita entre as formas materiais de conquista e as 

formas culturais/ideológicas. Assim sendo, o aluno deverá ser capaz de demonstrar a relação 

entre a conquista militar das colônias na África e Ásia e o discurso de superioridade cultural 

que se manifesta na defesa da tarefa civilizatória do homem europeu frente a outros povos. 

Civilização, como um valor cultural que confirmava a superioridade europeia e o Progresso, 

como a demonstração material dessa superioridade exibida através do controle de uma técnica 

muito superior aos povos não europeus, seriam argumentos centrais para o expansionismo 

europeu que se via etnocentricamente realizando uma tarefa benéfica ao conquistar os 

territórios bárbaros, sem história e civilização que constituíam a fronteira de expansão do 

capitalismo europeu no século XIX. 

 

b) Na África podemos citar Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Somália, África do Sul, Mali, 
etc. Na verdade, os dois únicos países independentes antes de 1901 eram a Libéria e a 
Etiópia.   
 
Resposta da questão 17: 
 [E]   
 
Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
É fundamental o conhecimento de que as pinturas rupestres, realizadas em cavernas, são 
características de povos da pré-história, caracterizados pelo nomadismo e pela ausência de 
produção – viviam da caça, pesca e coleta. O principal sítio arqueológico no Brasil, onde se 
identificam tais características, fica em São Raimundo Nonato, no Piauí.   
 
Resposta da questão 19: 

 Um dentre os elementos: 

- aumento da produção industrial 

- acentuado progresso técnico-científico 

- aparecimento do capitalismo monopolista 

- acirramento da corrida colonialista - imperialismo 

- crescente concentração da produção e do capital 

- revolução dos meios de comunicação e transporte 

- adoção de medidas protecionistas por vários países 

- significativo crescimento da indústria de equipamentos 

- ampliação da divisão do mundo entre potências centrais capitalistas e economias periféricas 

dependentes 

A modernização da tecnologia aplicada à produção agrícola e industrial ampliou o êxodo rural e 
ao mesmo tempo não garantiu emprego para os antigos camponeses nos centros urbanos, 
forçando-os à imigração.   
 
Resposta da questão 20: 

 a) O uso da eletricidade, fruto da crescente interação entre tecnologia e produção, passando a 

substituir o vapor, obtido por meio da combustão do carvão, como força motriz da indústria. 

 

b) Um dentre os aspectos e suas respectivas soluções: 
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- capacidade limitada do porto da cidade; modernização e ampliação do porto 

- insalubridade da Cidade Velha; obras de saneamento da capital da República 

- traçado tortuoso das ruas da cidade; abertura de novas avenidas, cujo símbolo maior foi a 

Avenida Central 

- controle e mesmo proibição das festas populares de rua (como o entrudo e as quermesses); 
realização de festas nos espaços fechados dos bailes, salões e clubes   
 
Resposta da questão 21: 
 [D]   
 
Resposta da questão 22: 
 [E] 
 
O texto é explicito ao julgar que o indígena se tornaria mais feliz caso modificasse sua vida e 
adotasse os padrões de vida europeus. Chama-se etnocentrismo a postura intelectual que 
assume os valores de uma determinada cultura para julgar as demais. A ideia de “missão 
civilizadora” desenvolveu-se na Europa nesse período, marcado pelo neocolonialismo, e 
representou o que denominamos de darwinismo social.   
 
Resposta da questão 23: 
 [B]   
 
Resposta da questão 24: 
 [E] 
 
Observando o gráfico, conclui-se que o menor intervalo de tempo decorrido entre quaisquer 
dois intervalos de tempo tomados é o que tem início no final do século XIX e vai até os dias 
atuais. Nesse intervalo também ocorreu o maior aumento de consumo diário de energia per 
capita. Na segunda metade do século XIX iniciou-se a segunda revolução industrial, 
determinando grande urbanização, revolução dos transportes e a formação de uma sociedade 
de consumo.   
 
Resposta da questão 25: 
 [A]   
 
Resposta da questão 26: 

 a) Duas dentre as características: 

- o anticlericalismo 

- a igualdade plena dos direitos 

- a conquista da liberdade plena 

- a rejeição de toda a forma de poder 

- a defesa do espontaneísmo das massas 

 

b) Um dentre os motivos: 

- sucesso da Revolução Russa 

- maior difusão das ideias anarquistas 

- alta do custo de vida sem proporcional aumento dos salários   
 
Resposta da questão 27: 
 [B] 
 
A maior parte das fronteiras políticas da África atual foram definidas no processo de “partilha”, 
no Congresso de Berlim em 1884/1885 convocado por Bismark, em que as grandes potências 
europeias definiram seus domínios sem levar em conta os limites naturais ou as divisões 
étnicas presentes nesses territórios.   
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Resposta da questão 28: 

 Dois dentre os motivos: 

- Grande Depressão de 1873 

- necessidade de exportação de mercadorias 

- necessidade de exportação de capital 

- tensões nacionalistas 

- conflitos sociais 

- crença na "missão civilizatória"   
 
Resposta da questão 29: 
 [C]   
 
Resposta da questão 30: 
 [D]   
 
Resposta da questão 31: 
 [A]   
 
Resposta da questão 32: 
 [C]   
 
Resposta da questão 33: 
 [E] 
 
O texto faz uma crítica à destruição do meio ambiente pelo homem, destacando que, em pouco 
tempo o homem causou um dano desproporcional, pois está associado ao processo de 
industrialização, que promoveu a consolidação e expansão do capitalismo, colocando o ideal 
de lucro acima das condições ambientais.   
 
Resposta da questão 34: 

 a) Em termos políticos, a divisão da China em "áreas de influência" possibilitou a manutenção 

da integridade territorial chinesa e a continuidade da dinastia Manchu. Em termos econômicos, 

a China viu-se obrigada a abrir-se aos produtos e aos capitais estrangeiros. 

 

b) A primeira Guerra do Ópio foi resultado da tentativa do governo chinês de bloquear, dentro 
de seu território, o comércio de ópio, desenvolvido por ingleses que desejavam ampliar seus 
lucros na China. Diante da negligência do governo inglês em evitar a continuação do comércio 
proibido na China, o império chinês passou a queimar as caixas com o produto que eram 
contrabandeadas. Nesse momento, o Estado inglês intervém ao lado de seus comerciantes.   
 
Resposta da questão 35: 
 [C]   
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 12/02/2014 às 22:42 
Nome do arquivo: II REVOLUCAO INDUSTRIAL E IMPERIALISMO 2014 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............. 127006 ..... Baixa ............. História .......... Enem PPL/2012 ................... Múltipla escolha 
   
2 ............. 120068 ..... Média ............ História .......... Uerj/2013 ............................. Múltipla escolha 
   
3 ............. 121135 ..... Média ............ História .......... Pucrj/2013 ............................ Analítica 
   
4 ............. 117563 ..... Elevada ......... História .......... Pucrj/2012 ............................ Analítica 
   
5 ............. 117547 ..... Baixa ............. História .......... Pucrj/2012 ............................ Múltipla escolha 
   
6 ............. 107005 ..... Média ............ História .......... Uerj/2012 ............................. Múltipla escolha 
   
7 ............. 121927 ..... Média ............ História .......... Enem/2012 ........................... Múltipla escolha 
   
8 ............. 126992 ..... Média ............ História .......... Enem PPL/2012 ................... Múltipla escolha 
   
9 ............. 99014 ....... Elevada ......... História .......... Uerj/2011 ............................. Múltipla escolha 
   
10 ........... 95177 ....... Média ............ História .......... Uerj/2011 ............................. Múltipla escolha 
   
11 ........... 90527 ....... Média ............ História .......... Uerj/2010 ............................. Múltipla escolha 
   
12 ........... 101632 ..... Média ............ História .......... Enem 2ª aplicação/2010 ...... Múltipla escolha 
   
13 ........... 85695 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/2009 ............................ Analítica 
   
14 ........... 85692 ....... Elevada ......... História .......... Pucrj/2009 ............................ Múltipla escolha 
   
15 ........... 85691 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/2009 ............................ Múltipla escolha 
   
16 ........... 77301 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/2008 ............................ Analítica 
   
17 ........... 72544 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/2007 ............................ Múltipla escolha 
   
18 ........... 85468 ....... Baixa ............. História .......... Enem/2007 ........................... Múltipla escolha 
   
19 ........... 72955 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2007 ............................. Analítica 
   
20 ........... 62999 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2006 ............................. Analítica 
   
21 ........... 62988 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2006 ............................. Múltipla escolha 
   
22 ........... 68337 ....... Baixa ............. História .......... Enem/2006 ........................... Múltipla escolha 
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23 ........... 56091 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/2005 ............................ Múltipla escolha 
   
24 ........... 56116 ....... Média ............ História .......... Enem/2004 ........................... Múltipla escolha 
   
25 ........... 56126 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2004 ............................. Múltipla escolha 
   
26 ........... 39128 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2002 ............................. Analítica 
   
27 ........... 45321 ....... Baixa ............. História .......... Enem/2002 ........................... Múltipla escolha 
   
28 ........... 45292 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2001 ............................. Analítica 
   
29 ........... 35299 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2001 ............................. Múltipla escolha 
   
30 ........... 35037 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2000 ............................. Múltipla escolha 
   
31 ........... 30367 ....... Não definida .. História .......... Uerj/1999 ............................. Múltipla escolha 
   
32 ........... 30360 ....... Não definida .. História .......... Uerj/1999 ............................. Múltipla escolha 
   
33 ........... 29048 ....... Elevada ......... História .......... Enem/1999 ........................... Múltipla escolha 
   
34 ........... 26837 ....... Não definida .. História .......... Uerj/1998 ............................. Analítica 
   
35 ........... 26847 ....... Não definida .. História .......... Uerj/1997 ............................. Múltipla escolha 

   


