
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre - História 

Conteúdo: 
IDEOLOGIAS DO SÉCULO XIX 

 NACIONALISMO 

 SOCIALISMO 

 ANARQUISMO 

 OUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

 UNIFICAÇÃO ALEMÃ E ITALIANA 

IMPERIALISMO 

 ASCENSÃO EUROPEIA E PARTILHA COLONIAL 

 IMPERIALISMO ESTADUNIENSE 

LA BELLE ÉPOQUE 

 TRANSFORMAÇÕES DO FIM DO SÉCULO 

 CULTURA E SOCIEDADE NO BRASIL 

 

Lista de exercícios 

 

1. (Fuvest) "Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos". 

"Ao invés da Prússia se fundir na Alemanha, a Alemanha se fundiu na Prússia". 

 

Estas frases, sobre as unificações italiana e alemã: 

a) aludem às diferenças que as marcaram, pois, enquanto a alemã foi feita em benefício da Prússia, a italiana, 

como demostra a escolha de Roma para capital, contemplou todas as regiões. 

b) apontam para as suas semelhanças, isto é, para o caráter autoritário e incompleto de ambas, decorrentes do 

passado fascista, no caso italiano, e nazista, no alemão. 

c) chamam a atenção para o caráter unilateral e autoritário das duas unificações, imposta pelo Piemonte, na 

Itália, e pela Prússia, na Alemanha. 

d) escondem suas naturezas contrastantes, pois a alemã foi autoritária e aristocrática e a italiana foi democrática 

e popular. 

e) tratam da unificação da Itália e da Alemanha, mas nada sugerem quanto ao caráter impositivo de processo 

liderado por Cavour, na Itália, e por Bismarck, na Alemanha. 

 

2. (Mackenzie) "Em 18 de março a insurreição estourou (...), não esperava mais lhe dar sinais de vida. Durante 

dois meses vivi na fornalha (...)" 

(Émile Zola - carta a Paul Cézanne) 

 

"Foi a primeira revolução proletária, o primeiro ensaio da ditadura do proletariado" 

(Horácio Gonzáles) 

 

O acontecimento do século XIX a que se referem as citações acima é: 

a) o 18 Brumário de Luís Bonaparte. 

b) a Revolução Francesa. 

c) o Ensaio Geral. 

d) a Comuna de Paris. 

e) a Revolução de 1848. 

 

3. (Puccamp) Na base do processo das unificações italiana e alemã, que alteraram o quadro político da Europa no 

século XIX, estavam os movimentos 
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a) sociais, acentuadamente comunistas. 

b) liberais, acentuadamente nacionalistas. 

c) iluministas, acentuadamente burgueses. 

d) reformistas, acentuadamente religiosos. 

e) renascentistas, acentuadamente mercantis. 

 

4. (Pucmg) No processo de unificação da Itália de meados do século XIX, destacam-se, EXCETO: 

a) a preocupação da burguesia em evitar qualquer aliança com a massa camponesa. 

b) a permanência de um sistema oligárquico que garante os interesses dos grandes proprietários da terra. 

c) a ação dos liberais moderados, liderado por Cavour, para impedir as tentativas revolucionárias. 

d) a obtenção da unidade através do alargamento do Estado piemontês e não de um movimento nacional. 

e) o papel decisivo dos movimentos populares para a concretização da unidade italiana. 

 

5. (Uerj) O dia 12 de setembro de 1990 marcou o fim da Segunda Guerra Mundial: a Alemanha, vencida há 

quarenta e cinco anos, dividida e colocada sob a tutela de seus vencedores, encontrou através de sua unificação a 

sua soberania plena e completa. A última unidade alemã tinha sido proclamada em 1871, na galeria dos espelhos 

do palácio de Versalhes, depois de uma guerra vitoriosa contra a França. 

("Adaptado de Le Monde", 13/09/90) 

 

As conjunturas históricas indicadas no texto acima representam aspectos diferenciados. Os dois momentos de 

unificação, no entanto, transformaram a Alemanha em: 

a) um Estado unitário, com uma representação classista de deputados 

b) uma potência central, com um papel decisivo no equilíbrio de poder europeu 

c) uma república federal, com um regime parlamentar e uma constituição liberal 

d) uma nação democrática, com suas instituições liberais ampliadas do oeste para o leste 

e) em um país agrário, que trazia consigo, mesmo na transição para o século 20, muitos traços do feudalismo. 

 

6. (Uff) À época de Bismarck (1871 -1890) associam-se alguns elementos que vieram a reforçar o capitalismo 

industrial e financeiro na Alemanha recém-unificada. Assinale a opção que contém referências vinculadas ao 

momento político mencionado. 

a) Vitória dos cristãos-sociais mais moderados ao impor reformas do sistema de trabalho na década de 1880, 

greve dos mineiros do Ruhr, emigração maciça para o continente americano, imposição do livre comércio de 

importação e exportação em 1879. 

b) "Zollverein" ou união aduaneira alemã, abolição do regime político federal no Império Alemão, diminuição da 

influência dos Junkers prussianos, dissolução da Aliança do Centeio e do Aço. 

c) Unificação monetária alemã e fundação do "Reichsbank", extensão das ferrovias, desaparecimento de 

numerosas pequenas empresas após a crise financeira de 1873, imposição do protecionismo alfandegário em 

1879. 

d) Financiamento de seguros sociais pelo "Reichsbank" para aliviar tensões, condução a um período de paz 

social através da unidade alemã, privatização das ferrovias, entrada da Alemanha na corrida colonial ao anexar a 

Etiópia. 

e) Sacrifício da agricultura à industria, reforço da posição dos industriais determinado pelo "novo curso" ligado 

ao chanceler Caprivi, formação, no "Reichstag", da maioria chamada "do Cartel", favorável ao grande 

capitalismo e a medidas anti-sindicais em 1879. 

 

7. (Ufrn) Sobre a unificação alemã o séc. XIX, Marionilde Magalhães afirma: 

"Desde o final do século XVIII, a criação de inúmeras associações resultou num determinado patriotismo 

cultural e popular, num território dividido em estados feudais dominados por uma aristocracia retrógrada. Tais 

associações se dirigem à nação teuta, enfatizando o idioma, a cultura e as tradições comunitárias, elementos para 

a elaboração de uma identidade coletiva, independentemente do critério territorial. E, de fato, esse nacionalismo 

popular, romântico-ilustrado (uma vez que pautado no princípio da cidadania e no direito à autodeterminação 

dos povos), inspirará uma boa parcela dos revolucionários de 1848. Mas não serão eles a unificar a Alemanha. 

Seus herdeiros precisarão aguardar até 1871, quando Bismarck realiza uma revolução de cima, momento em que, 

em virtude do poderio econômico e da força militar da Prússia, a Alemanha se unifica como Estado forte, 

consolidando-se a sua trajetória rumo à modernização". 

[adaptação] MAGALHÃES, Marionilde D. B. de. A REUNIFICAÇÃO: enfim um país para a Alemanha? 

Revista Brasileira de História. São Paulo: ANPUH/Marco Zero, v.14, n.28. 1994. p.102. 

 

Tendo-se como referência essas considerações, pode-se concluir que 

a) o principal fator que possibilitou a unificação alemã foi o desenvolvimento econômico e social dos Estados 

germânicos, iniciado com o estabelecimento do Zollverein - liga aduaneira que favoreceu os interesses da 

burguesia. 



b) a unificação alemã atendeu aos interesses de uma aristocracia rural desejosa de formar um amplo mercado 

nacional para seus produtos, alicerçando-se na idéia do patriotismo cultural e do nacionalismo popular. 

c) Na Alemanha, a unificação nacional ocorreu, principalmente, em virtude da formação de uma identidade 

coletiva baseada no idioma, na cultura e nas tradições comuns. 

d) na Alemanha, a unificação política pôde ultrapassar as barreiras impostas pela aristocracia territorial, que via 

no desenvolvimento industrial o caminho da modernização. 

 

8. (Ufv) A unificação política da Itália, ocorrida na segunda metade do século XIX, foi um processo tardio, 

considerando o contexto histórico europeu. Sobre esta unificação é CORRETO afirmar que ela: 

a) possibilitou a sua participação na corrida colonial, envolvendo-a no domínio do mercado internacional 

juntamente com a Inglaterra e a França. 

b) contribuiu em parte para romper o equilíbrio político-militar que, a partir do Congresso de Viena, foi 

estabelecido entre as nações europeias. 

c) acarretou o desenvolvimento do capitalismo a partir de um intenso surto de industrialização que se estendeu 

por todo o seu território. 

d) permitiu o reatamento das relações político-diplomáticas com o Vaticano e a garantia do direito de liberdade 

religiosa aos cidadãos. 

e) impediu o surgimento de fluxos de emigração de camponeses para o Continente Americano, através da 

implantação de uma política de fechamento das suas fronteiras. 

 

9. (Unesp) O desmonte do muro que dividia a cidade de Berlim e o acordo sobre a reunificação alemã são fatores 

relevantes para a construção de uma nova Europa. No entanto, a fundação do Estado moderno alemão remonta 

ao século XIX e se relaciona com a: 

a) cooperação abrangente entre a Prússia e a União Soviética. 

b) multiplicação das taxas alfandegárias, a revogação da Liga Aduaneira, a aliança franco-prussiana e a ação do 

Papa. 

c) cooperação pacífica, duradoura e estável entre todos os Estados da Europa. 

d) conhecida e inevitável neutralidade alemã na disputa de mercados. 

e) reorganização do exército prussiano e com o despertar do sentimento nacionalista de união. 

 

10. (Unesp) As unificações políticas da Alemanha e da Itália, ocorridas na segunda metade do século XIX, 

alteraram o equilíbrio político e social europeu. Entre os acontecimentos históricos desencadeados pelos 

processos de unificações, encontram-se 

a) a ascensão do bonapartismo na França e o levante operário em Berlim. 

b) a aliança da Alemanha com a Inglaterra e a independência da Grécia. 

c) o nacionalismo revanchista francês e a oposição do Papa ao Estado italiano. 

d) a derrota da Internacional operária e o início da União Européia. 

e) o fortalecimento do Império austríaco e a derrota dos fascistas na Itália. 

11. (Puc-rio 2005) 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 conseqüência direta da formação do Segundo Império alemão e da ampliação de suas rivalidades em 

relação ao governo da França.  

d) Ela atendeu, primordialmente, às necessidades da expansão demográfica em diversos países europeus, 

decorrente de políticas médicas preventivas e programas de saneamento básico.  

e) Ela viabilizou a integração econômica mundial, favorecendo a circulação de riquezas, tecnologia e 

conhecimentos entre povos e regiões envolvidos.  

 

12. (Puccamp 93) A Expansão Neocolonialista do século XIX foi acelerada essencialmente,  

a) pela disputa de mercados consumidores para produtos industrializados e de investimentos de capitais em 

novos projetos, além da busca de matérias-primas.  

b) pelo crescimento incontrolado da população européia, gerando a necessidade de migração para a África e 

Ásia.  

c) pela necessidade de irradiar a superioridade da cultura européia pelo mundo.  

d) pelo desenvolvimento do capitalismo comercial e das práticas do mercantilismo.  

e) pela distribuição igualitária dos monopólios de capitais e pelo decréscimo da produção industrial.  

 

13. (Udesc 96) A China desponta nos dias de hoje como uma das possíveis grandes potências do próximo século. 

Todavia, até meados do século XIX, ela era um país em grande parte isolado do restante do mundo e que, apesar 



de apresentar uma economia enfraquecida, resistia à voracidade dos interesses ocidentais. Naquela época os 

primeiros a quebrarem esse isolamento foram os ingleses  

Assinale a ÚNICA alternativa que corresponde aos meios empregados pelos ingleses para impor à China o 

comércio e outras influências ocidentais:  

a) a monopolização do comércio da região, pela Companhia das Índias Ocidentais;  

b) a Guerra do Ópio, com ataques às cidades portuárias chinesas;  

c) a assinatura de tratados de livre comercialização do chá chinês;  

d) a Guerra dos Boers, levando ao extermínio os nativos da região;  

e) a imposição à China de uma nova forma de governo com feições ocidentais.  

 

14. (Ufes 2004) No século XIX, assistiu-se à consolidação da sociedade burguesa por meio do amadurecimento 

do capitalismo industrial e da expansão de mercados. Essas transformações foram nomeadas por economistas e 

historiadores como Imperialismo.  

Sobre esse período, NÃO é correto afirmar que  

a) a necessidade de novos mercados de fornecimento de matérias-primas baratas e de escoamento de produtos 

industrializados conduziu as grandes potências europeias ao neocolonialismo.  

b) as nações europeias mais industrializadas fecharam seus mercados para as concorrentes, dando origem à 

política de ocupação territorial e econômica de regiões do mundo menos desenvolvidas.  

c) a corrida neocolonial foi dirigida por Estados europeus voltados para a aplicação da política mercantilista, 

baseada no bulhonismo e no exclusivo comercial.  

d) a expansão econômica e política das potências industriais, em escala mundial, durante o século XIX, deu 

início à fase monopolista do sistema mundial capitalista.  

e) os mercados afro-asiáticos foram integrados ao sistema de produção, dominado pelos industriais e banqueiros, 

que investiam seus capitais na comercialização de produtos e na realização de empréstimos.  

 

15. (Unesp 93) Ao final do século passado, a dominação e a espoliação assumiam características novas nas áreas 

partilhadas e neocolonizadas. A crença no progresso, o darwinismo social e a pretensa superioridade do homem 

branco marcavam o auge da hegemonia européia. Assinale a alternativa que encerra, no plano ideológico, certo 

esforço para justificar interesses imperialistas.  

a) A humilhação sofrida pela China, durante um século e meio, é algo inimaginável para os ocidentais.  

b) A civilização deve ser imposta aos países e raças onde ela não pode nascer espontaneamente.  

c) A invasão de tecidos de algodão do Lancashire desferiu sério golpe no artesanato indiano.  

d) A diplomacia do canhão e do fuzil, a ação dos missionários e dos viajantes naturalistas contribuíram para 

quebrar a resistência cultural das populações africanas, asiáticas e latino-americanas.  

e) O mapa das comunicações nos ensina: as estradas de ferro colocavam os portos das áreas colonizadas em 

contato com o mundo exterior.  

16. (Fuvest 89) Uma das frases a seguir, atribuída a um pensador de fins do século XIX, indica a prática política 

que prevalecia nas relações internacionais da Europa de então. Qual?  

a) Uma paz injusta deve ser preferida a uma guerra justa.  

b) O que faz o Estado é a força em primeiro lugar, a força em segundo lugar e ainda outra vez a força.  

c) A convivência pacífica do concerto das nações pede uma França forte, amiga de uma Alemanha forte, diante 

da aliança anglo-russa.  

d) Não impedir que alemães ocupem território alemão é a vitória do bom senso sobre o formalismo dos tratados.  

e) A lei e a ordem mundiais dependem de um Ocidente civilizado unido frente à ameaça asiática: esta é a missão 

do homem branco.  

 

17. (Fuvest 90) No século XIX a história inglesa foi marcada pelo longo reinado da rainha Vitória. Seu governo 

caracterizou-se:  

a) pela grande popularidade da rainha, apesar dos poderes que lhe concedia o regime monárquico absolutista 

vigente.  

b) pela expansão do Império Colonial na América, explorado através do monopólio comercial e do tráfico de 

escravos.  

c) pelo início da Revolução industrial, que levou a Inglaterra a tornar-se a maior produtora de tecidos de seda.  

d) por sucessivas crises políticas internas, que contribuíram para a estagnação econômica e o empobrecimento da 

população.  

e) por grande prosperidade econômica e estabilidade política, em contraste com acentuada desigualdade social.  

 

18. (Cesgranrio 91)Um dos aspectos mais importantes do sistema capitalista, na sua passagem do conteúdo 

liberal ao monopolista, é a associação entre: 

a) os interesses bancários e os capitais oriundos da produção agrícola na forma do capital financeiro. 

b) o capital bancário e o capital industrial na forma do capital financeiro. 

c) o capital financeiro e o capital fundiário como forma de conservação dos ideais fisiocratas. 



d) o Estado e a economia garantindo a manutenção da posição não-intervencionista do Estado na produção 

industrial. 

e) o Estado e a economia através da distribuição dos lucros da produção industrial aos pequenos agricultores. 

 

19. (Mackenzie 96) Uma das alternativas a seguir NÃO corresponde às diferenças entre o colonialismo do século 

XVI e o Neocolonialismo do século XIX.  

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

África e a Ásia.  

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

a missão civilizadora do homem branco foi espalhar o progresso.  

c) Os patrocinadores do Colonialismo foram a burguesia financeiro-industrial e os Estados da Europa, América e 

Ásia, enquanto que os do Neocolonialismo, o Estado metropolitano europeu e sua burguesia comercial.  

d) O Colonialismo buscava garantir o fornecimento de produtos tropicais e metais preciosos, enquanto que o 

Neocolonialismo, a reserva de mercados e o fornecimento de matérias-primas.  

e) A fase do capitalismo em que o Colonialismo se desenvolveu denominou-se Capitalismo Comercial e a do 

Neocolonialismo, Capitalismo Industrial e Financeiro.  

 

20. (Mackenzie 96) Novas formas de organização das empresas surgiram no final do século XIX, cujas 

características são:  

a) concentração de várias unidades de produção em grandes Companhias, Trustes ou Cartéis e a formação de 

"Holding Companies."  

b) casas de créditos bancários, que realizaram operações de exploração de produtos tropicais através de 

companhias marítimas.  

c) a limitação do capitalismo monopolista através da transferência das matrizes das empresas para países 

pequenos.  

d) implementação de normas técnicas de predomínio da qualidade, ampliação da livre concorrência e instalação 

de filiais móveis.  

e) empresas em que os trabalhadores, através das "holdings", participavam obrigatoriamente da distribuição dos 

lucros.  

 

 

 

Gabarito 

1-C 

2-D 

3-B 

4-E 

5-B 

6-C 

7-A 

8-B 

9-E 

10-C 

11-B 

12-A 

13-B 

14-C 

15-B 

16-B 

17--E 

18-B 

19-C 

20-A 

 

 


