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1. Os movimentos revolucionários que varreram a Europa na primeira metade do século XIX,  
culminando com a chamada "primavera dos povos", tiveram motivações variadas, mas com alguns 
pontos comuns como, por exemplo, a aceitação de ideias e práticas nacionalistas e liberais.  

Com base nisso, apresente pelos menos outras duas motivações que tenham sido determinantes 
para a eclosão dos movimentos revolucionários, na Europa, no contexto da “primavera dos povos”. 

 

 

 

 

2. O francês Charles Fourier (1772-1837) foi considerado pelos filósofos alemães, Karl Marx e Friedrich 
Engels, um "socialista utópico".  

Explique o que os filósofos alemães queriam dizer com essa caracterização de Charles Fourier.  
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3. A seguir, leia a declaração feita pelo alemão Carls Peters (1856-1918), fundador da colônia alemã 
Tangânica, hoje estado da Tanzânia, sobre a ocupação alemã na África oriental, em 1884. 

O objetivo da colonização é enriquecer sem escrúpulos e com decisão nosso 

próprio povo, às custas de outros povos mais fracos.  

FERRO, Marc. História das colonizações. Das conquistas às independências. Séculos XII a XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 109. 

Identifique pelos menos duas ações dos europeus na África que justifiquem a falta de escrúpulo 
citada pelo autor.  

Escrúpulo: cuidado, zelo, remorso. 

 

 

 

 

 

 

4. Leia o texto abaixo.  

[...] As telecomunicações se iniciaram verdadeiramente em 1844, quando 

Samuel Morse transmitiu a primeira mensagem em uma linha entre Washington e 

Baltimore. Estava inventado o telégrafo! Neste processo cada letra foi codificada por 

uma combinação de sinais longos e breves (Código MORSE).  

FERRARI, A. M. Telecomunicações: evolução & revolução. São Paulo: Érica, 1991. p. 1. 

A partir da leitura do texto, explique por que a invenção do telégrafo foi importante para a 
comunicação e relacione com a afirmação do historiador britânico Eric Hobsbawm de que no 
século XIX “o mundo ficou menor”.  
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5. Em fins do século XVIII e primeira metade do XIX, a explicação mais aceita para as causas das 
doenças estava relacionada à teoria dos miasmas. Esses miasmas seriam partículas geradas pela 
decomposição de corpos humanos e de animais, mas também da emanação de pântanos, brejos, 
águas paradas, sujeira, lugares pouco ventilados, etc. 

Relacione as condições de vida nas grandes cidades e as explicações para as causas das doenças 
durante o século XIX. 

 

 

 

 

 

6. Os filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto Comunista, afirmaram:  

No começo são os operários singulares que lutam, depois os operários de uma 

fábrica, depois os operários de um ramo de trabalho numa localidade contra o burguês 

singular que os explora diretamente. Dirigem os seus ataques não só contra as relações 

de produção burguesas, dirigem-nos contra os próprios instrumentos de produção; 

aniquilam as mercadorias estrangeiras concorrentes, destroçam as máquinas, deitam 

fogo às fábricas, procuram recuperar a posição desaparecida do operário medieval.  

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista (1848). 2. ed. Lisboa: Editorial “Avante”, 1997. 
Disponível em: <https://www.pcp.pt/sites/default/files/documentos/1997_manifesto_partido_comunista_editorial_avante.pdf>. 

Acesso em: 8 nov. 2018.  

No texto, os autores estão se referindo a um movimento específico, que foi:  

a) a revolução ludista, com influência dos ideais comunistas. 

b) a revolução burguesa contra as máquinas. 

c) o ludismo, movimento que defendeu a quebra das máquinas pelos trabalhadores. 

d) a resistência contra o conservadorismo dos regimes monarquistas. 

 

7. Em 1823, os Estados Unidos deram um alerta à política recolonizadora da Santa Aliança de 1815.  

Assinale a opção que mais bem define essa reação: 

a) a política do big stick (grande bastão), do presidente Theodore Roosevelt. 

b) a política de anexação de terras. 

c) a Doutrina Monroe, que dizia "a América para os americanos". 

d) a declaração de guerra aos países que faziam parte da Santa Aliança. 

 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/article/view/1227/1094
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/article/view/1227/1094
https://www.pcp.pt/sites/default/files/documentos/1997_manifesto_partido_comunista_editorial_avante.pdf
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8. Leia, a seguir, uma declaração do empresário inglês Cecil Rhodes sobre a colonização inglesa na África. 

Afinal de contas, não vamos deixar a África para os pigmeus, quando uma raça 

superior se está multiplicando... Esses indígenas estão fadados a serem dominados por 

nós ... O indígena deve ser tratado como uma criança, e a franquia eleitoral lhe é 

proibida pelas mesmas razões do álcool. 

FERRO, Marc (Org.). O livro negro do colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p. 107. 

A declaração acima é somente uma entre milhares divulgadas na época do imperialismo, que 
preconizava a superioridade da "raça branca" sobre as outras. O termo "criança", que define 
culturas totalmente diferentes da europeia, faz parte de uma teoria amplamente aceita no mundo 
ocidental até há bem pouco tempo. A essa teoria dá-se o nome de: 

a) socialismo utópico. 

b) medicina higienista. 

c) darwinismo social.  

d) destino manifesto. 

 

9. O historiador Marc Ferro, no livro História das colonizações, afirma que os Estados Unidos, nos 
séculos XIX e XX, praticavam um "imperialismo sem bandeiras". 

Sobre a independência do Panamá, ocorrida em 1904, pode-se afirmar que se trata de uma: 

a) conquista particular do Panamá contra a colonização espanhola. 

b) expressão da influência política dos Estados Unidos na América Latina. 

c) emancipação econômica e política do Panamá contra Portugal.  

d) intervenção dos Estados europeus a fim de conseguirem vantagens comerciais.  
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10. O editorial do jornal Times, de Londres, de 31 de agosto de 1857, publicou: 

Existe algo de novo para um espírito inglês na notícia dessas violências atrozes 

cometidas contra a pessoa de homens e mulheres ingleses. Nós nos acreditávamos 

inacessíveis a um risco tão horrível [...] Pois bem, estávamos enganados. [...] Na 

verdade, temos apenas um furioso motim de soldados movidos por seu egoísmo, que 

segue seu curso lógico. Não vemos ali a mínima centelha daquele honesto patriotismo 

que com frequência anima as revoltas nacionais. [...] Eis-nos então na presença do 

verdadeiro hindu, entregue à sua verdadeira natureza, quando nenhum poder, civil ou 

militar, está perto para limitá-lo. Poucas pessoas poderiam sofrer semelhante prova 

sem qualquer desfalecimento, mas o hindu não tem sequer um átomo de força moral 

de que precisaria para chegar a isso. Sua religião é de pura forma, suas crenças, um 

tecido de idiotices e suas consciências, letra morta.  

Apud FERRO, Marc (Org.). O livro negro do colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p. 338-9. 

Sobre a guerra ocorrida na Índia, em 1857, envolvendo soldados indianos e tropas britânicas, 
pode-se afirmar que foi um acontecimento: 

a) estritamente religioso, buscando provar que as religiões hindu e islâmica eram superiores à 

religião dos ingleses, que eram protestantes. 

b) de resistência nativa, uma vez que mostra o descontentamento da maioria indiana das forças 

militares britânicas com as imposições culturais e políticas dos colonizadores. 

c) ligado às ideologias políticas, uma vez que soldados sipaios e operários britânicos uniram-se 

para lutar pela implantação do socialismo na Índia.  

d) voltado às elites hindus, que se sentiam ofendidas com o tratamento dado pelos colonizadores 

britânicos, ao contrário dos mais pobres. 


