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Simulado sobre Imperialismo e Colonialismo do 
século XIX 

Concurso Professor de História 
 
01.(Ano:2018/Banca:CESPE) Até 1880, em cerca de 80% do seu território, a África era             
governada por seus próprios reis, rainhas, chefes de clãs e de linhagens, em impérios,              
reinos, comunidades e unidades políticas de porte e natureza variados. No entanto, nos             
trinta anos seguintes, assistiu-se a uma transmutação extraordinária, para não dizer radical,            
dessa situação. Em 1914, com exceção da Etiópia e da Libéria, a África inteira estava               
submetida à dominação de potências europeias e dividida em colônias de dimensões            
diversas, mas de modo geral, muito mais extensas do que as formações políticas             
preexistentes e, muitas vezes, com pouca ou nenhuma relação com elas. 
Albert Adu Boahen. A África diante do desafio colonial. In: História geral da África, VII: África                
sob dominação colonial, 1880-1935 (editado por Albert Adu Boahen), 2.ª ed. rev. Brasília:             
UNESCO, 2010, p. 3 (com adaptações) 
 
Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E) o item que se segue. 
O imperialismo estabeleceu novo paradigma de exploração colonial no continente africano,           
pautado a partir de então pela noção de ocupação efetiva e formalizado pela Conferência              
de Berlim. 
 
Certo  Errado 
 
02.(Ano:2018/Banca:CESPE) A partir de meados do século XIX, muitas nações europeias           
que se encontravam em processo avançado de industrialização partiram pelo mundo em            
busca de matéria-prima, novos mercados consumidores de seus produtos e novas regiões            
para investimento de capitais. Acerca desse contexto histórico, julgue (C ou E) o item que               
se segue. 
 
A Índia foi o país mais afetado pelo imperialismo britânico, que procurou impor seu domínio               
militar e cultural de forma muito forte, tendo causado levantes como o dos Sipaios, que,               
posteriormente, inspiraram Mahatma Gandhi em sua luta pela independência. 
 
Certo  Errado 
 
03.(Ano:2018/Banca:CESPE)As sociedades africanas passaram por profundas      
transformações entre os séculos XIX e XX, sobretudo em consequência de dois fenômenos:             
o colonialismo e a descolonização. A respeito das rupturas e das transformações ocorridas             
nas sociedades africanas nesse período, julgue o seguinte item. 
 
O processo de implementação do colonialismo na África se deu de forma homogênea,             
tendo sido definido consensualmente na Conferência de Berlim pelas potências europeias. 
 
Certo  Errado 
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04.(Ano:2018/Banca:CESPE) As sociedades africanas passaram por profundas       
transformações entre os séculos XIX e XX, sobretudo em consequência de dois fenômenos:             
o colonialismo e a descolonização. A respeito das rupturas e das transformações ocorridas             
nas sociedades africanas nesse período, julgue o seguinte item. 
 
As sociedades africanas submeteram-se sem resistência ao avanço e à consolidação do            
colonialismo europeu na África. 
Certo  Errado 
 
05.(Ano:2018/Banca:CESPE) O período entre 1870 e 1914 caracterizou-se por importantes          
mudanças na história mundial. A esse respeito, julgue o item a seguir. 
 
A Encíclica Rerum Novarum apontou como uma das causas dos conflitos sociais a             
subjugação de uma multidão de proletários a um pequeno número de indivíduos ricos. 
Certo  Errado  
 
06.(Ano:2018/Banca:CESPE) O período entre 1870 e 1914 caracterizou-se por importantes          
mudanças na história mundial. A esse respeito, julgue o item a seguir. 
 
Nas últimas três décadas do século XIX, o desenvolvimento do capitalismo europeu resultou             
em maior urbanização, no crescimento do número de trabalhadores fabris e no surgimento             
de movimentos políticos favoráveis à classe operária. 
Certo  Errado 
 
07.(Ano:2017/Banca:CESPE) Durante o século XIX, o expansionismo europeu sofreu um          
grande impulso, e a Ásia, a África e a Oceania foram divididos em zonas ocupadas pelos                
europeus ou sob influência europeia. A respeito desse tema, julgue (C ou E) o seguinte               
item. 
 
Na Conferência de Bandung, já no século XX, os Estados afroasiáticos se apresentaram             
como um bloco organizado perante o resto do mundo, e seus participantes tinham             
economias essencialmente agrícolas, exceto o Japão. 
Certo  Errado 
 
08.(Ano:2017/Banca:CESPE) Durante o século XIX, o expansionismo europeu sofreu um          
grande impulso, e a Ásia, a África e a Oceania foram divididos em zonas ocupadas pelos                
europeus ou sob influência europeia. A respeito desse tema, julgue (C ou E) o seguinte               
item. 
 
A conquista da Índia pelos britânicos foi feita, inicialmente, por meio da Companhia das              
Índias Orientais, sob a proteção do governo britânico. 
 
Certo  Errado 
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09.(Ano:2017/Banca:CESPE) Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial,          
julgue (C ou E) o item a seguir. 
 
Ao final do século XIX, quase a totalidade do território africano estava sujeita ao controle de                
países europeus como a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e Portugal. 
Certo  Errado 
 
10.(Ano:2017/Banca:CESPE) No período que se estendeu de 1500 a 1800, estabeleceu-se           
um novo sistema geoeconômico orientado para o Atlântico, com seu dispositivo comercial            
triangular ligando a Europa, a África e as Américas. A abertura do comércio atlântico              
permitiu à Europa e, mais particularmente, à Europa Ocidental, aumentar sua dominação            
sobre as sociedades das Américas e da África. Desde então, ela teve um papel principal na                
acumulação de capital gerado pelo comércio e pela pilhagem, organizados em escala            
mundial. 
M. Malowist. A luta pelo comércio internacional e suas implicações para a África. In: Allan               
Ogot Bethwell (ed.). História geral da África: África do século XVI ao XVIII. Brasília:              
UNESCO, 2010, p. 2 (com adaptações). 
 
A respeito de aspectos ligados ao processo histórico de que trata o texto apresentado,              
assinale a opção correta. 
a) As mudanças ocorridas no continente africano entre os séculos XVI e XIX deram-se              
exclusivamente em resposta às ações europeias e, marcadamente, ao moderno tráfico de            
escravos.  
b) A África subsaariana era, em sua totalidade, desconhecida dos europeus até sua costa              
ter sido alcançada pelas embarcações portuguesas.  
c) A África apresentava grande diversidade cultural, social e política. Em termos políticos,             
por exemplo, os portugueses se depararam com potentados grandiosos, como o Império do             
Mali e o Reino do Congo. 
d) As regiões costeiras da África eram as únicas fontes de cativos para o tráfico atlântico.  
e) As dinâmicas internas da sociedade europeia foram pouco influenciadas pelo contato            
com os povos africanos e americanos, ocorrido a partir da expansão marítima.  
 
GABARITO 
01. Certo 
02. Errado 
03. Errado 
04. Errado 
05. Certo 
06. Certo 
07. Certo 
08. Certo 
09. Certo 
10. c 
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