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PROFª DRª ANDREZA MAYNARD 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES REMOTAS – I UNIDADE – 9º ANO 

TEMA DA AULA: INDUSTRIALIZAÇÃO E IMPERIALISMO 

3ª Atividade 

 

Caras alunas e alunos, 

 

Essa semana eu sugiro que vocês leiam a publicação do Info Escola sobre o Imperialismo. 

Acessem o endereço: https://www.infoescola.com/historia/imperialismo/ (Acesso em 31/03/2020). 

Em seguida tentem responder as questões objetivas que seguem nas próximas páginas.  

Convido todos a participarem de uma vídeo-aula próxima segunda-feira (13/04/2020), às 8h. 

Eu enviarei o endereço que vocês devem acessar. 

A presença na vídeo-aula não será obrigatória. Quem puder e quiser participar será bem-vindo 

(a). 

Até lá! 
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Questões sobre a Segunda Revolução Industrial e Imperialismo 

 

1. A segunda revolução industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento 

de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir 

da segunda metade do século XIX. Sobre as inovações da segunda revolução industrial, aponte 

a alternativa abaixo que está incorreta. 

a) Petróleo. 

b) Energia Elétrica. 

c) Motor a combustão. 

d) Máquina a vapor. 

e) Aço. 

 

2. (FEI-SP) Sobre a Revolução Industrial: 

I – Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das 

atividades mercantis. 

II – Ocorreu principalmente na Inglaterra (Primeira Revolução Industrial) e mais tarde em 

alguns países da Europa Ocidental e nos EUA (Segunda Revolução Industrial). 

III – Trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países com objetivo de 

ampliar os mercados consumidores mundiais. 

Assinale, agora, a alternativa mais adequada: 

a) I e II estão corretas. 

b) III e II estão incorretas. 

c) todas estão incorretas. 

d) todas estão corretas. 

e) I e III estão corretas. 

 

3. (PUC-RIO 2009) A caricatura abaixo 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 européia, bem como à reivindicação 

americana de também se beneficiar com a abertura dos portos chineses. 

C) à Revolta dos Cipaios, sufocada pelas potências européias 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. 
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4. (PUC-RIO 2007) 

“...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 acima e de seus conhecimentos acerca do tema, examine as afirmativas 

abaixo. 

I - A idéia 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. 

 

5. Exercício 3: (UDESC 2008) 

No decorrer do século XIX, as grandes potências européias lançaram-se à conquista colonial 

da África e da Ásia. Sobre a ocupação da África e suas conseqüências, é incorreto afirmar: 

A) A violência em que se deu a colonização provocou grandes distorções nas estruturas 

econômicas, sociais e culturais dos territórios dominados. Intrigas entre etnias foram estimuladas e 

antigos reinos destruídos, vencidos pela superioridade militar dos colonizadores. 
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B) Os europeus demarcaram fronteiras, confiscaram terras, forçaram grupos nômades a fixar-

se em territórios específicos. Em conseqüência disso, os Estados africanos atuais, na sua maioria, não 

têm a mesma unidade cultural, lingüística e social. 

C) A ocupação do território africano destruiu estruturas tradicionais; a economia comunitária 

ou de subsistência foi totalmente desorganizada, pela introdução de cultivos e outras atividades, 

destinadas a atender exclusivamente às necessidades das metrópoles. 

D) A ocupação européia beneficiou o continente africano, pois possibilitou a inserção da 

África na economia capitalista mundial. Antes da colonização européia, a economia africana 

restringia-se a suprir as necessidades básicas de sua população; assim, os africanos viviam sob 

condições de vida bastante atrasadas. 

E) A ocupação das colônias criou sérios problemas (muitos ainda não resolvidos, mesmo na 

atualidade). Pode-se dizer que muitos dos conflitos étnicos que existem hoje na região são 

conseqüências da dominação colonial da África. 
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