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1. (Ufrgs 2018)  Observe a imagem abaixo. 
 

 
 
Considere as afirmações sobre a Comuna de Paris, que 
governou a cidade entre março e maio de 1871. 
 
I. O movimento foi iniciado como monarquista, conservador 

e católico e tentava reconduzir o Imperador Napoleão III, 
deposto por um golpe militar republicano em 1870, ao 
governo da França. 

II. A Comuna aboliu o serviço militar obrigatório e a pena de 
morte, decretou o direito dos trabalhadores de 
administrar empresas abandonadas e estabeleceu a 
separação plena entre Igreja e Estado na cidade. 

III. O exército francês, durante a chamada “Semana 
Sangrenta”, com o apoio da Assembleia Nacional e do 
governo republicano, invadiu a cidade e reprimiu 
duramente os sublevados. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
   
2. (Udesc 2018)  Leia atentamente o texto a seguir: 
 
“Existem hoje, sobre a Terra, dois grandes povos que, tendo 
partido de pontos diferentes, parecem adiantar-se para o 
mesmo fim: são os americanos e os russos (...) Para atingir a 
sua meta, o primeiro apoia-se no interesse pessoal e deixa 
agir, sem dirigi-las, à força e à razão dos indivíduos. O 
segundo concentra num homem, de certa forma, todo o 
poder da sociedade. Um tem por principal meio a liberdade; 
o outro, a servidão. O seu ponto de partida é diferente, os 
seus caminhos são diversos; não obstante, cada um deles 
parece convocado, por um desígnio secreto da Providência, 
a deter nas mãos, um dia, os destinos da metade do 
mundo.” 
 

(Tocqueville, Alexis de. A democracia na América, 1835) 
 
 
A partir deste trecho, publicado por Tocqueville em 1835, é 

correto afirmar que o autor:  
a) refere-se às políticas imperialistas que, mesmo pautadas 

em princípios diferentes, podiam ser observadas tanto 
nos Estados Unidos quanto na Rússia do século XIX.     

b) refere-se, evidentemente, ao período da Guerra Fria e ao 
governo de Gorbachev, na Rússia.     

c) refere-se aos resultados da Primeira Guerra Mundial, ao 
papel representado por Lenin, no governo da Rússia, e 
por Roosevelt, no governo norte-americano.     

d) relaciona os princípios básicos da democracia às práticas 
do governo russo do século XIX.     

e) analisa os resultados da Revolução Russa e as atitudes de 
retaliação do governo norte-americano.     

   
3. (Uefs 2018)  Com o início da anexação do Marrocos pela 
França, uma crise violenta eclode entre a França e a 
Alemanha, que, em 1911, coloca uma canhoneira diante de 
Agadir, para demonstrar sua decisão de partir para o 
confronto. A prova de força se resolve com a devolução à 
Alemanha de parte de Camarões. Em 1912, o sultão do 
Marrocos decide assinar um tratado de protetorado que põe 
seu país sob a tutela francesa. 
 

(Marc Ferro. A colonização explicada a todos, 2017. 
Adaptado.) 

 
 
O historiador descreve as relações de força presentes nos 
processos de anexação de territórios e mercados pelos 
países imperialistas europeus. São exemplos dessas 
relações:  
a) oposições culturais entre os povos expansionistas e 

decisões arbitradas por organizações políticas 
supranacionais.     

b) disputas entre economias industrializadas e acordos em 
prejuízo de sociedades colonizadas.     

c) divergências de sistemas sociais entre nações 
colonizadoras e missões civilizadoras dos povos cristãos 
nos países afro-asiáticos.     

d) guerras mundiais desencadeadas nas áreas colonizadas e 
desindustrialização das nações dominadoras.     

e) divisões dos conquistadores em exploradores e favoráveis 
aos povos colonizados e formação da liga internacional de 
nações dominadas.     

   
4. (Fgv 2018)  A proclamação da República Popular da China 
em 1º de outubro de 1949 e a eleição do governo presidido 
por Mao Tsetung foram resultados da luta contra a 
ocupação da China por potências estrangeiras e contra o 
regionalismo que fortalecia os senhores de terra. 
O movimento camponês, liderado por Mao Tsetung, sagrou-
se vitorioso em outubro de 1949. Entretanto, as raízes desse 
movimento estão no século 19 e nas condições que se foram 
criando a partir da intervenção das potências estrangeiras, 
no início do século 20. 
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(Carlos Guilherme Mota. História moderna e 
contemporânea, 1986) 

 
 
No que diz respeito às interferências estrangeiras nesse país, 
é correto afirmar que  
a) a Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) terminou com a 

vitória do Império Russo e sua decorrente ação do 
imperialismo russo no processo de partilha de grande 
parte do território da China Imperial.    

b) as Guerras do Ópio (1839-1842 e 1856-1860) garantiram à 
Inglaterra a abertura comercial da China e permitiram 
também que outras potências europeias e asiáticas 
revelassem seus interesses no Império Chinês.    

c) a guerra entre o Império Chinês e o Japão (1894-1895) 
resultou no enfraquecimento da China e no início da 
hegemonia alemã em grande parte desse país, 
principalmente por meio das amplas inversões de 
capitais.    

d) a Revolta dos Boxers (1898-1901) representou a luta das 
classes médias urbanas e da classe operária pela 
ampliação da cidadania político-eleitoral, contra os 
grandes senhores de terra e a República chinesa recém-
proclamada.    

e) a Longa Marcha (1923-1927), organizada pelo Partido 
Comunista Chinês em aliança com o Partido Nacional do 
Povo, lutou contra as presenças estrangeiras na China, e 
foi derrotada pelos japoneses no momento da invasão da 
Manchúria.    

   
5. (Upe-ssa 2 2018)  O darwinismo social pode ser definido 
como a aplicação das leis da teoria da seleção natural de 
Darwin na vida e na sociedade humanas. Seu grande mentor 
foi o filósofo inglês Herbert Spencer, criador da expressão 
“sobrevivência dos mais aptos”, que, mais tarde, também 
seria utilizada por Darwin.  

Fonte: BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismos social, 
eugenia e racismo científico: sua repercussão na sociedade e 

na educação brasileiras. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n12/n12a14.pdf 

/Adaptado. 
 
 
Essa teoria foi utilizada no século XIX pelas nações europeias 
para justificar a  
a) independência da Oceania.    
b) colonização dos Estados Unidos.    
c) dominação imperialista na Ásia e África.     
d) supremacia racial das nações latino-americanas.    
e) inferioridade dos Estados Unidos frente ao Japão.     
   
6. (Mackenzie 2018)   

 
 
Pierre A. Renoir, artista francês, ao realizar seu trabalho, 
Baile no Moulin de la Galete, em 1876, registrou a alegria, 
otimismo e a intensa movimentação em Paris, no final do 
século XIX: a Belle Époque. Esse período, marcado por um 
intenso progresso científico e tecnológico que, de forma 
acelerada, apontava para um período de prosperidade e paz. 
 
Todavia, sob a aparente tranquilidade e segurança desse 
cenário, desenrolavam-se inúmeros fatores de insatisfação, 
que acabaram por levar à Grande Guerra de 1914. A respeito 
dos precedentes que levaram ao conflito mundial, é 
incorreto afirmar que  
a) a Alemanha, para combater a concorrência comercial, 

adotou uma política de expansão pelo uso da força 
militar, fechando-se perante qualquer solução 
diplomática, provocando inúmeros atritos com os demais 
países, que só foram solucionados por meio da guerra.    

b) apesar de persistirem antigas rugas, entre Inglaterra e 
França, os mesmos se aliaram, junto com a Rússia, em 
1907, formando a Tríplice Entente, com o objetivo de 
combater os interesses imperialistas alemães, sobre os 
mercados chineses e africanos.    

c) mesmo apresentando um cenário tranquilo, várias nações 
europeias se dedicaram em fortalecer o exército, 
marinha, e adotar o serviço militar obrigatório. Esse 
período, de corrida armamentista e ausência de guerras, 
ficou conhecido como Paz Armada (1870-1914).    

d) os países europeus tinham necessidade de expandirem 
seus mercados consumidores e, na disputa pelos 
mesmos, fizeram surgir diversas zonas de tensão, além de 
despertarem o sentimento cívico e patriótico, nas regiões 
sob o domínio estrangeiro.    

e) o atentado de Sarajevo acabou se tornando o estopim 
para o início da guerra, não tanto pela gravidade do fato 
em si, mas, sobretudo, devido à série de acordos e 
alianças, que foram estabelecidos entre vários países, que 
se comprometiam a se auxiliarem mutuamente.    

   
7. (Uece 2018)  A situação demográfica da África no século 
XIX não sofreu alteração significativa em seu conjunto. 
Mesmo com a intensificação da campanha a favor da 
abolição do tráfico negreiro, não houve resultado imediato. 
À medida que o tráfico em direção às Américas diminuía, 
aumentava rumo a  
a) Zanzibar e adjacências do Oceano Índico.    
b) Patagônia e Nova Zelândia.    
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c) Austrália e Filipinas.    
d) Inglaterra e Índia.    
   
8. (Pucrj 2018)  Desde o último quartel do século XIX até o 
início da Primeira Guerra Mundial, no contexto de um 
capitalismo cada vez mais globalizado, grande parte do 
território africano foi partilhado entre um conjunto de 
Estados europeus. 
 
Indique qual destes Estados não fazia parte desse conjunto:  
a) Bélgica    
b) Grã-Bretanha    
c) Império Russo    
d) Itália    
e) Países Baixos    
   
9. (Upe-ssa 2 2018)  O evento histórico, evidenciado pela 
imagem, teve como principal característica sociopolítica 
 

  
a) a defesa do antiocidentalismo.    
b) o apoio da oligarquia colonial.    
c) a adesão ao movimento colonialista.    
d) a formação de um governo de coalizão.    
e) o auxílio dos EUA na guerra contra os invasores.    
   
10. (Upe-ssa 2 2018)  Um dos primeiros movimentos 
artísticos, que surge em reação ao Neoclassicismo do século 
XVIII, é o Romantismo, historicamente situado entre 1820 e 
1850. Os artistas românticos procuraram se libertar das 
convenções acadêmicas em favor da livre expressão da 
personalidade do artista.  

Fonte: https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-
seculo-19/romantismo/Adaptado.  

 
 
Assinale a obra que corresponde ao movimento artístico 
descrito no texto.  

a)     

b)     

c)     

d)     
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e)     
   
11. (Ufjf-pism 2 2018)  Observe o documento abaixo: 
 

 
 
Com relação à Comuna de Paris assinale a alternativa 
CORRETA:  
a) Fortaleceu a posição dos militares diante da sociedade 

francesa.     
b) Baseou-se no ideal centralizador do absolutismo.     
c) Estimulou os privilégios e a hierarquização da sociedade.      
d) Instituiu o ensino religioso em toda França.     
e) Foi uma fonte de inspiração para o movimento     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões), considere o texto abaixo. 
 
O que singulariza o pessimismo de Machado de Assis é a sua 
posição antagônica em relação ao evolucionismo 
oitocentista, ao culto do progresso e da ciência. Frente às 
ingenuidades do cientificismo, o sarcasmo de Brás Cubas 
reabre a interrogação metafísica, a perplexidade radical ante 
a variedade do ser humano. Um artista como Machado levou 
mais a sério do que os arautos do evolucionismo cientificista 
o golpe que Darwin tinha desfechado contra as ilusões 
antropocêntricas da humanidade. 
 

MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1977, p. 171-172. 

  
 

 
12. (Puccamp 2018)  O culto do progresso e da ciência, bem 
como o nacionalismo compuseram a mentalidade de parte 
das elites europeias do século XIX, período em que diversas 
burguesias atuaram em prol da unificação nacional, em seus 
países. Nesse contexto, Itália e Alemanha, em comparação 
com outras nações europeias,  
a) tardaram a se unificar, pois abrigavam diferentes povos e 

dialetos, além de sofrerem oposição do  Império 
Austríaco a essa unificações.    

b) tiveram processos pioneiros de unificação, uma vez que o 
interesse na unificação da moeda e no estabelecimento 
de barreiras alfandegárias visando o progresso econômico 
prevaleceu sobre as diferenças internas existentes.    

c) enfrentaram poucos obstáculos em seu processo de 
unificação, por contarem com a pronta adesão de nobres 
que controlavam pequenos reinos autônomos, a quem 
não interessava a perda do poder local.    

d) contaram com o apoio do Vaticano para se tornarem 
Estados-nações, pois a Igreja Católica optou por apoiar as 
burguesias em ascensão e, dessa forma, continuar 
influente nesses países.    

e) conquistaram sua condição de Estado-nação após séculos 
de guerras internas sangrentas, uma vez que autoridades 
monárquicas mobilizaram grandes exércitos populares 
para se oporem às burguesias.    

   
13. (Fgv 2017)  A Comuna é, assim, um órgão executivo e 
legislativo ao mesmo tempo, onde os poderes não estão 
“divididos”, mas sim “descentralizados”. (...) nasce como 
prefeitura e age como tal. Mas acima dela nada existe. (...) A 
Comuna toma funções próprias do Estado centralizador e, 
ao projetá-lo em uma dimensão municipal, converte-se, de 
fato, em uma reformulação fundamental da relação entre o 
poder e a sociedade. (...) seria o “governo dos produtores”, a 
“república do trabalho”. 
 

Horácio González. A Comuna de Paris, 1982. 
 
 
A partir do excerto e do que se sabe sobre a Comuna, é 
correto afirmar que  
a) a Comuna de Paris foi um órgão político centralizador, 

nascido em meio à Primeira Guerra, em 1914, e visava 
manter as relações típicas entre o poder e a sociedade da 
hierarquia liberal burguesa, isto é, baseadas no capital e 
na propriedade; foi derrotada.    

b) foi uma forma de autogestão, nascida da luta liberal em 
Paris, cidade abandonada pelo governo de Thiers, em 
meio à Guerra Franco-Prussiana, em 1914, para proteção 
das relações entre o poder centralizado e a sociedade da 
ordem liberal burguesa; foi vencedora.    

c) a Comuna de Paris nasceu como uma municipalidade, em 
1871; visou transformar as funções do Estado em um 
pacto comunal que destruiu as forças políticas contra o 
trabalhador baseadas nas relações de solidariedade; foi 
derrotada.    

d) os trabalhadores de Paris tomaram o poder, em 1871, 
para impedir o avanço alemão sobre a cidade; eles 
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tinham o objetivo de alterar as relações democráticas 
existentes, baseadas na cooperação e na 
descentralização; foram vencedores.    

e) a Comuna nasceu em Versalhes, em meio à Guerra 
Franco-Prussiana, em 1866, para proteger o governo 
antidemocrático que havia abandonado Paris e cuja ação 
privilegiava os interesses dos trabalhadores urbanos e do 
campo; foi derrotada.    

   
14. (Uel 2017)  Sobre o processo histórico da denominada 
Guerra do Ópio, ocorrida na China, em 1841, assinale a 
alternativa correta.  
a) Os Estados Unidos da América iniciaram a expansão para 

o Oriente, comercializando o ópio monopolizado pelos 
chineses, o que provocou uma guerra entre eles, 
encerrada com o acordo de divisão igualitária das cotas 
comerciais.    

b) O Japão, em suas conquistas imperialistas no continente 
asiático, travou uma guerra com a China pelo domínio do 
comércio do ópio na região; nesse processo, 
estabeleceram o Tratado de Pequim, no qual Hong Kong 
passou ao domínio japonês.    

c) O império russo, parceiro da China no comércio do ópio, 
transportava-o para os portos de Xangai com maior 
agilidade e altas taxas aduaneiras, o que fez com que 
exigisse a franquia desse produto.    

d) A Inglaterra, que dominava a comercialização do ópio na 
China, impôs aos chineses uma indenização por eles 
terem, a pretexto de proteger a saúde de sua população, 
confiscado e destruído uma grande carga de ópio.    

e) A França teve uma de suas colônias, o Afeganistão, como 
um grande produtor de ópio e concorrente comercial dos 
chineses, que monopolizavam essa atividade com 
elevados lucros; visando quebrar tal monopólio, os 
franceses bloquearam os portos chineses.    

   
15. (Espm 2017)  Na Argélia, por mais incoerente que fosse a 
política dos governadores franceses, desde 1830, continuou 
o processo inexorável de afrancesá-la. Primeiro as terras 
foram tomadas aos nativos e seus edifícios ocupados; a 
seguir os franceses tomaram conta das matas de sobreiros e 
jazidas minerais. Depois os franceses removeram os 
argelinos e povoaram regiões com europeus. Durante várias 
décadas a economia foi movida por pilhagem, houve um de-
créscimo da população nativa e aumentou a população de 
franceses. A economia europeia tornou-se uma economia 
capitalista empresarial, enquanto a economia argelina 
poderia ser comparada a uma economia pré-capitalista de 
bazares. 
 

Edward Said. Cultura e Imperialismo.  
 
 
O texto deve ser relacionado diretamente:  
a) ao colonialismo mercantilista praticado pelos europeus na 

história moderna;     
b) ao antigo sistema colonial em sua versão de colonização 

de povoamento;     
c) ao neocolonialismo do século XIX;     

d) com a descolonização e o não alinhamento;     
e) com conquistas efetuadas por Napoleão Bonaparte antes 

do Congresso de Viena.    
   
16. (Enem (Libras) 2017)   

 
 
Comparando as duas pinturas de Gérome, no contexto da 
expansão imperialista do século XIX, a visão europeia do 
Outro associava-se a uma subjetividade  
a) exótica e erotizada.     
b) romântica e heroica.     
c) ingênua e universal.     
d) racional e objetiva.     
e) passiva e aristocrática.     
   
17. (Famerp 2017)  Os europeus estavam convencidos de 
que a África seria um grande mercado para os produtos de 
sua indústria a partir do momento que se civilizasse, isto é, 
que adotasse as crenças, os valores e os modos de vida 
dominantes na Europa. Contavam para isso com a ação dos 
missionários cristãos e dos comerciantes europeus. 
 

Alberto da Costa e Silva. A África explicada aos meus filhos, 
2008. 

 
 
O texto expõe a combinação de estratégias e interesses 
europeus na colonização da África, a partir do final do século 
XVIII. Entre essas estratégias, é correto citar  
a) o respeito às tradições locais e a assimilação de princípios 

éticos e morais dos nativos.    
b) a negociação com os líderes locais e a defesa da 

democracia política.     
c) a catequização e a difusão de discursos de supremacia 

racial e cultural.    
d) a militarização dos conflitos e o emprego sistemático de 

armas de destruição em massa.     
e) o endosso ao sincretismo religioso e o estabelecimento de 

laços diplomáticos.     
   
18. (Acafe 2017)  No final do século XIX e início do século XX, 
os Estados Unidos continuavam com sua posição para 
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influenciar a política e a economia do continente americano. 
Nesse contexto é correto afirmar, exceto:  
a) No início do século XX os Estados Unidos conseguiram um 

acordo diplomático com a Colômbia para a construção do 
Canal do Panamá, ligando o Atlântico ou Pacífico. Os dois 
países passaram a controlar o fluxo de embarcações pelo 
canal.    

b) Mesmo após sua independência e a revolução de 1959, 
Cuba tem até hoje em seu território uma base militar 
estadunidense, localizada na Baía de Guantánamo.     

c) Intervindo nas lutas camponesas na Nicarágua, os EUA 
atuaram militarmente neste país em 1909, ocupando-o 
até 1933 e colocando no poder políticos aliados aos seus 
interesses.     

d) As intervenções militares realizadas na América Latina e 
que garantiam aos Estados Unidos investimentos 
vantajosos, estavam de acordo com a política do Big Stick 
(“grande porrete”) iniciada no governo de Theodore 
Roosevelt.     

   
19. (Mackenzie 2018)   

 
 
A charge acima ironiza a política externa norte-americana, 
durante o governo de Theodore Roosevelt (1901-1909), a 
diplomacia do Big Stick (“grande porrete”). Mesmo após o 
fim do seu mandato, essa política continuou a ser praticada 
pelos presidentes que o sucederam, como atesta o período 
histórico, conhecido como Guerra das Bananas (1898-1934). 
 
Dentre as assertivas abaixo, que apontam e analisam fatos 
históricos relacionados à essa política diplomática, assinale a 
INCORRETA.  
a) Durante o governo de Roosevelt, entrou em vigor a 

Emenda Platt, um dispositivo legal adicionado à 
constituição de Cuba, após sua independência, 
permitindo aos Estados Unidos intervirem no país, caso 
seus interesses fossem ameaçados.    

b) A ideologia do Big Stick levou à expansão da marinha de 
guerra norte-americana, presente na maior parte desses 
conflitos, a fim de garantir, por meio da intervenção 
militar e ocupação de países, a defesa dos interesses 
estadunidenses.    

c) Os Estados Unidos, inconformados com a independência 
do Panamá, perante a Colômbia, invadem e ocupam o 
país, a fim de garantir que as obras para a construção do 
Canal, ligando o Atlântico ao Pacífico, fossem concluídas, 
permanecendo no país, até 1999.    

d) Diversos países foram afetados por essa política, tais 
como: Cuba, Panamá, Haiti, Nicarágua, México, Honduras, 
República Dominicana - além do território de Porto Rico - 
anexado durante a Guerra Hispano Americana, de 1898.    

e) As intervenções militares estavam conectadas à 
preservação dos interesses comerciais estadunidenses na 
região, principalmente, da United Fruit Company, que 
tinha investimentos significativos em diversos países da 
região, em plantações de produtos tropicais.    

   
20. (Uece 2017)  Observe o que diz o historiador Luiz 
Koshiba: 
 
“Entre 1840 e 1880, uma vigorosa corrida rumo à 
industrialização havia tomado conta da Europa e se 
estendido também aos EUA e ao Japão. [...] Com a 
emergência de novas potências industrialmente mais bem 
equipadas, a concorrência foi acirrada e acabou resultando 
em concentrações e centralizações de capital, o que gerou 
empresas de grande porte, com poder suficiente para 
monopolizar segmentos inteiros do mercado. [...] Os grandes 
grupos empresariais capazes de monopolizar ramos inteiros 
da economia precisavam de fornecimentos estáveis e 
baratos de matérias-primas. [...] Em pouco tempo, os países 
capitalistas centrais repartiram entre si os territórios e os 
mercados da África e da Ásia.”. 
 

KOSHIBA, Luiz. História: Origens, estruturas e processos. 
São Paulo: Atual, 2000, p. 382-3. 

 
 
O trecho acima narra fatos relativos ao período  
a) do renascimento cultural e da expansão ultramarina, que 

foi responsável pela colonização do novo mundo.    
b) da crise do capitalismo liberal e da implantação dos 

governos totalitários na Europa e na Ásia.    
c) da crise do socialismo real e do predomínio hegemônico 

do capitalismo liderado pelos EUA.    
d) da segunda revolução industrial e do imperialismo que 

conduziria as potências capitalistas à Primeira Grande 
Guerra Mundial.     

   
21. (Uerj 2017)  O Canal do Panamá é uma obra de 
engenharia das mais grandiosas. Tem  quilômetros de 
extensão e liga o oceano Atlântico ao Pacífico. Suas eclusas, 
que são uma espécie de elevador, levantam as embarcações 
até o lago Gatún, de onde se pode ir para um ou outro lado 
do continente. A construção dessa passagem que encurtaria 
as viagens, evitando as rotas mortíferas que passavam pelo 
cabo Horn ou pelo estreito de Magalhães, começou em 
1881, mas os trabalhadores morriam como moscas por 
conta das febres tropicais, houve problemas de engenharia, 
e o projeto foi abandonado. Os Estados Unidos resolveram 
retomar o trabalho em 1904 e em dez anos terminaram as 
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obras. O Canal foi inaugurado em 15 de agosto de 1914. 
 

Adaptado de sindprevs-sc.org.br. 
 
 
Passados mais de cem anos, o Canal do Panamá ainda 
impressiona os que observam seu funcionamento. 
 
No contexto de sua inauguração, essa obra possuía o 
seguinte caráter estratégico:  
a) desenvolvimento da indústria naval    
b) globalização das economias nacionais    
c) monopólio das vias mundiais de transportes    
d) integração capitalista do comércio internacional    
   
22. (Espcex (Aman) 2017)  No século XIX, uma corrente de 
filósofos acreditava ser possível reformar o capitalismo por 
meio da ação do estado ou da associação dos trabalhadores 
em cooperativas autogeridas. Esses princípios são 
denominados  
a) Materialismo Histórico.    
b) Socialismo Utópico.    
c) Socialismo Científico.    
d) Liberalismo.    
e) Anarquismo.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões) a seguir, considere o texto 
abaixo. 
 
Brás Cubas busca articular a política de domínio paternalista, 
sob fogo cerrado nos anos 1870, com aspectos da onda de 
ideias cientificistas europeias do tempo – especialmente no 
que tange ao darwinismo social como forma de explicar a 
origem e a reprodução das desigualdades sociais. 

CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis Historiador. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 96. 

  
 
 
23. (Puccamp 2017)  Os altos índices de pobreza, o aumento 
das desigualdades sociais e a precária condição de trabalho 
nas fábricas, entre outros fatores, contribuíram para o 
crescimento do movimento operário na Europa, no século 
XIX. Diversas organizações operárias sofreram influência do 
socialismo e do anarquismo, ideologias que postulavam, 
respectivamente  
a) a ação armada para intensificar a luta de classes; e a 

proposta de que a sociedade se organizasse em 
comunidades operárias, denominadas falanstérios.     

b) a aliança entre trabalhadores e burguesia para a 
destruição do sistema capitalista; e a ditadura do 
proletariado, organizado em sindicatos.     

c) a construção de um Estado forte, proletário, clerical; e a 
crença na existência de uma fraternidade natural entre os 
homens.    

d) o avanço revolucionário rumo ao desenvolvimento de 
uma sociedade sem classes; e o autogoverno dos 
trabalhadores.     

e) a supressão da propriedade privada e das fronteiras 
nacionais; e a destruição do Estado burguês para a livre 
organização da sociedade em comunas.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões) a seguir, considere o texto 
abaixo. 
 
(...) o romantismo no Brasil não foi apenas um projeto 
estético, mas também um movimento cultural e político, 
profundamente ligado ao nacionalismo. Diferente do 
movimento alemão de finais do século XIX, tão bem descrito 
por Norbert Elias, o nacionalismo brasileiro, pintado com as 
cores do lugar, partiu sobretudo das elites cariocas, que, 
associadas à monarquia, esforçavam-se em chegar a uma 
emancipação em termos culturais. Os temas eram nacionais, 
mas a cultura, em vez de popular, era cada vez mais 
palaciana (...). Atacados de frente por um historiador como 
Varhagen, que os chamava de “patriotas caboclos”, os 
indianistas brasileiros ganharam, porém, popularidade e 
tiveram sucesso nesse contexto na imposição da 
representação romântica do indígena como símbolo 
nacional. 
 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador. D. Pedro II, 
um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998, p. 139-140.  
 

 
24. (Puccamp 2017)  No final do XIX, as regiões de população 
germânica (que posteriormente integrariam a Alemanha) 
assaram por um processo de formação de um Estado 
nacional. Esse processo foi caracterizado  
a) pela ratificação, por meio de um amplo plebiscito, da 

decisão de que a língua e a cultura alemã fossem 
consideradas “nacionais” em todas as regiões habitadas 
por povos da raça ariana.     

b) pela adesão das elites burguesas vinculadas a diferentes 
estados ao movimento cultural do romantismo, que se 
impôs com forte carga nacionalista e como forma de a 
jovem burguesia de Viena se contrapor às velhas 
aristocracias alemãs.     

c) por violentas guerras travadas entre o exército da Prússia, 
liderado por Bismarck, contra a França e a Áustria para 
consolidar um Império Alemão sob o comando de 
Guilherme I.     

d) pelo apoio dos Habsburgos à formação de um império 
vizinho que irmanasse as duas principais regiões de língua 
alemã (Alemanha e Áustria) a fim de consolidar uma 
aliança política entre Estados distintos, porém ancorada 
na identidade comum possibilitada pela cultura 
germânica.     

e) pelo impacto positivo da reformulação de leis 
alfandegárias que contribuíram para criar um próspero 
“mercado comum alemão”, favorecendo o 
desenvolvimento da região e estimulando o nacionalismo 
popular que resultaria em movimentos revolucionários 
camponeses pró-unificação.     
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25. (Enem 2ª aplicação 2016)   

 
 
A interpretação da imagem demonstra que a distribuição de 
países onde se dirige do lado direito coincide, em grande 
parte, com a zona de influência ou dominação exercida pela  
a) Índia.    
b) Austrália.    
c) Inglaterra.    
d) Indonésia.    
e) África do Sul.    
   
26. (Unesp 2016)  A condição essencial da existência e da 
supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza 
nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do 
capital; a condição de existência do capital é o trabalho 
assalariado. [...] O desenvolvimento da grande indústria 
socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime 
de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia 
produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a 
vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. 
 

(Karl Marx e Friedrich Engels. “Manifesto Comunista”. 
Obras escolhidas, vol. 1, s/d.)  

 
 
Entre as características do pensamento marxista, é correto 
citar  
a) o temor perante a ascensão da burguesia e o apoio à 

internacionalização do modelo soviético.    
b) o princípio de que a história é movida pela luta de classes 

e a defesa da revolução proletária.    
c) a caracterização da sociedade capitalista como jurídica e 

socialmente igualitária.    
d) o reconhecimento da importância do trabalho da 

burguesia na construção de uma ordem socialmente 
justa.    

e) a celebração do triunfo da revolução proletária europeia e 
o desconsolo perante o avanço imperialista.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
A afirmativa [I] está incorreta porque a Comuna de Paris foi 
um movimento revolucionário do proletariado francês com 
o intuito de implantar um governo socialista na França.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Na importante obra 
“A democracia na América”, Alexis de Tocqueville, mostra as 
diferenças entre a história dos EUA do Império Russo. Nos 
Estados Unidos, uma democracia liberal enquanto no 
Império Russo o poder estava centralizado no Czar, o 
imperador que detinha muito poder. Apesar das diferenças 
históricas, essas nações participaram da corrida imperialista 
que iniciou no século XIX.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
O texto descreve acontecimentos dentro da lógica do 
Imperialismo, processo no qual, em busca de matéria-prima 
e mercado consumidor, as potências europeias se dirigiram 
à tomada de territórios na África e na Ásia. Lucrativo para os 
europeus, tal processo era muito prejudicial às colônias.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
A Guerra do Ópio, ocorrida durante o Imperialismo, 
proporcionou à Inglaterra, a partir da vitória, o acesso ao até 
então fechado mercado chinês. A partir da forçada abertura 
dos seus portos à Inglaterra, a China viu sua autossuficiência 
ruir e a interferência estrangeira se ampliar no seu território.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. A partir da segunda 
metade do século XIX ocorreu a corrida imperialista através 
das potências capitalistas industrializadas que foram 
explorar territórios na África e Ásia em busca de matéria 
prima, mercado consumidor, investir capitais e escoar o 
excedente populacional. A justificativa para esse 
Neocolonialismo foi denominado “Darwinismo Social”, uma 
apropriação das ideias de Darwin para elaborar teorias 
racistas, preconceituosas e pseudocientíficas.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. A Alemanha teve 
uma unificação política tardia, e como consequência, uma 
industrialização tardia, chegando atrasada na corrida 

imperialista, conquistando poucos territórios. Países como 
Inglaterra e França conquistaram muitas colônias na África, 
Ásia e Oceania. Exatamente no contexto do 
Imperialismo/Neocolonialismo, havia um grande otimismo 
em relação ao progresso, ciência e as invenções, diversas 
feiras de indústria surgiram para mostrar as novidades, era a 
“Belle Epoque”.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
A alternativa [A] está correta. Vivendo a Revolução Industrial 
e necessitando de mercado consumidor, desde o início do 
século XIX a Inglaterra pressionava para proibir o tráfico de 
escravos no Atlântico. Em 1845 foi aprovada a Bill Aberdeen 
proibindo o tráfico de escravos autorizando os britânicos a 
prender qualquer navio suspeito de transportar escravos no 
Oceano Atlântico. Apesar da redução do tráfico negreiro do 
lado ocidental, aumentava do lado oriental, no Oceano 
Índico, sobretudo no arquipélago de Zanzibar, na atual 
Tanzânia.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
O Império Russo, ainda atrasado no desenvolvimento 
industrial, não participou do Imperialismo ou 
Neocolonialismo do século XIX.    
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Na segunda metade 
do século XIX no contexto do Imperialismo/Neocolonialista, 
as potências ocidentais exploraram muito o Oriente como 
foi o caso da China que já sofria muito com o avanço 
ocidental desde a Guerra do Ópio de 1840. A Guerra dos 
Boxers foi um movimento popular anticristão e antiocidental 
com viés xenófobo e tradicionalista, ocorreu em 
praticamente todas as províncias do norte da China entre o 
final de 1899 e 1900.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. A obra “A Liberdade 
Guiando o Povo”, de Eugene Delacroix foi elaborada no 
contexto da Revolução Francesa de 1830 que culminou na 
deposição de Carlos X e na ascensão de Luís Felipe ao poder. 
Apesar de simpatizar com as ideias liberais, Delacroix não 
participou efetivamente do levante.    
 
Resposta da questão 11: 
 [E] 
 
A Comuna de Paris foi um acontecimento de grande 
relevância histórica, pois foi a primeira experiência de 
autogestão em que os trabalhadores assumiram o poder. O 
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movimento começou no dia 18 de março de 1871 e teve 
curta duração. Cidades como Paris, Lion, Toulouse, Marselha 
viveram essa curta experiência socialista. Entre as medidas 
adotadas pelos trabalhadores podem ser citadas: todos os 
cargos são elegíveis, Estado laico, ensino laico, gratuito e 
obrigatório, os pobres dirigem as fábricas, entre outras 
medidas importantes. A questão poderia ser mais bem 
formulada, principalmente no que diz respeito a suposta 
alternativa correta. Por exclusão, sobra a alternativa [E].   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
Enquanto Portugal e Espanha se unificam entre os séculos 
XV e XVI, dando início ao Absolutismo Monárquico, Itália e 
Alemanha só terminam seus processos de unificação no 
século XIX devido, especialmente, a conflitos de ordem 
interna.   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
A Comuna de Paris foi o primeiro governo propriamente 
operário da História. Ele foi fundado em 1871 como parte da 
resistência popular contra a invasão da Prússia à França, 
dentro do contexto da Guerra Franco-Prussiana. Após tentar 
estabelecer uma administração política que defendesse os 
interesses dos trabalhadores, a Comuna foi derrotada 
apenas dois meses após ter se erguido.   
 
Resposta da questão 14: 
 [D] 
 
Durante a tentativa de resistência chinesa à venda inglesa do 
ópio, o governo chinês promoveu um ataque à navios 
ingleses carregados de ópio, afundando os mesmos. Após 
vencer em definitivo a China da chamada Guerra do Ópio, a 
Coroa inglesa impôs o pagamento de uma indenização por 
esse fato.   
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. O texto menciona a 
expansão imperialista francesa na Argélia no século XIX. Em 
função da Revolução Industrial, as potências econômicas 
europeias necessitavam de mercado consumidor, matéria 
prima, escoar o excedente populacional, investir capital, 
entre outros. Desta forma, surgiu no século XIX o 
Imperialismo Neocolonialista com a exploração das 
potências capitalistas sobre a África, Ásia e Oceania.   
 
Resposta da questão 16: 
 [A] 
 
Podemos notar pelas roupas e pela pose da mulher egípcia 
retratada que a arte europeia adotava o discurso político 
que pautou o Imperialismo: a inferioridade das raças negra e 

amarela frente à raça branca. Nesse sentido, mostrava-se 
exotismo e erotismo como características de inferioridade.   
 
Resposta da questão 17: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. O excerto aponta 
para algumas estratégias e interesses dos europeus sobre o 
continente africano. A África era concebida como um 
mercado consumidor promissor, para isso, era necessário 
realizar um processo de aculturação que poderia ser feito 
pelos missionários cristãos e comerciantes europeus.   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. O Canal do Panamá, 
ligando os oceanos Atlântico e Pacífico, foi pensado na 
segunda metade do século XIX, mas o projeto fracassou. No 
início do século XX, os EUA assumiram este projeto e para 
alcançar seus objetivos, os norte-americanos incentivaram a 
independência do Panamá em relação à Colômbia. Como 
recompensa pela “ajuda”, o governo panamenho concedeu 
o direito de construção e controle do canal de 1914 até 1999 
aos Estados Unidos.   
 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. Os Estados Unidos 
apoiaram a independência do Panamá diante da Colômbia. 
Durante o governo do presidente Theodore Rooselvelt, 
1901-1908, os funcionários da Panamá Railroad Company 
deflagraram um falso movimento separatista com o apoio 
dos fuzileiros norte-americanos a bordo do encouraçado 
Nashville. O objetivo era facilitar a construção do Canal do 
Panamá contribuindo para a circulação de mercadorias.   
 
Resposta da questão 20: 
 [D] 
 
A datação – 1840 a 1880 – e a descrição feita no texto – 
“precisavam de fornecimentos estáveis e baratos de 
matérias-primas” – deixam claro o período histórico 
retratado: neocolonialismo ou imperialismo.    
 
Resposta da questão 21: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão menciona 
a construção do Canal do Panamá no final do século XIX e 
início do século seguinte. Os EUA assumiram a construção 
do referido canal com a ideia de expansão do comércio 
capitalista internacional uma vez que liga os Oceanos 
Atlântico e Pacífico.   
 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
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O Socialismo Utópico acreditava ser possível aos 
trabalhadores, através da formação de cooperativas 
autogeridas, reformar o capitalismo enquanto ideologia 
econômica, transformando a sociedade em benéfica para os 
operários.   
 
Resposta da questão 23: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A Revolução 
Industrial iniciou na Inglaterra no final do século XVIII 
gerando transformações sociais, econômicas, políticas, entre 
outras. Ocorreu à separação entre capital e trabalho e 
aumentou muito a exploração sobre a mão de obra. Diante 
deste novo cenário social, os trabalhadores começaram a se 
organizar surgindo diversas formas de lutas bem como 
inúmeras ideologias. Entre elas podemos citar o Socialismo 
Científico elaborado por Marx e Engels defensores de uma 
sociedade sem classes sociais e o Anarquismo, um 
movimento amplo que possui semelhanças e divergências 
com o Socialismo. Um dos precursores do anarquismo foi 
William Godwin (1756-1836) que já defendia um novo 
modelo de organização social.    
 
Resposta da questão 24: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. O texto da estudiosa 
Lilia Moritz Schwarcz remete ao Romantismo ocorrido ao 
longo do século XIX. Uma grande bandeira deste movimento 
literário foi o nacionalismo que tanto contribuiu para o 
processo de unificação política da Itália e Alemanha no 
decorrer do século XIX e concluído apenas em 1871. 
Bismarck, líder da Prússia, conduziu o processo de unificação 
alemã através de guerras contra a Dinamarca em 1864, 
Áustria em 1866 e a França em 1870 na Guerra 
Francoprussiana.   
 
Resposta da questão 25: 
 [C] 
 
Durante o Imperialismo ou Neocolonialismo, o Reino Unido 
dominou as regiões destacadas em escuro no mapa, como a 
Índia, a China e parte da África.   
 
Resposta da questão 26: 
 [B] 
 
Marx considerava que a luta de classes – que deveria ser 
promovida, segundo ele, a partir da Revolução do 
Proletariado – era o que movia a sociedade no caminho da 
evolução. Para Marx, um operário consciente de sua 
situação social era capaz de modificar o meio em que vivia.   
 
 


