
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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”. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão do iluminismo e da ilustração 

Habilidade 
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo  
e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 12 

Grade de correção 

100% 

Entre as várias motivações, o aluno pode citar, por exemplo: a luta pelo fim do 
absolutismo monárquico, de cunho ilustrado e contra o poder da Santa Aliança;  
o descontentamento da rica burguesia, fortalecida pelo capitalismo, na busca por 
expressão política; o descontentamento popular com as desigualdades sociais;  
e a situação dos operários que lutavam por leis trabalhistas.  

50% O aluno apresenta apenas uma das motivações acima mencionadas. 

0% O aluno erra ao não indicar nem mesmo uma das motivações acima relacionadas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é apresentar diversas motivações que levaram diferentes grupos 

sociais a lutar por mudanças na sociedade e na política europeias, no século XIX. Caso o 

aluno tenha dificuldade na identificação de pelo menos uma das motivações, apresente os 

diversos grupos sociais e suas principais reivindicações: nobreza e clero – manutenção de 

privilégios; burguesia – busca pela participação política efetiva; camponeses – luta pela 

manutenção dos direitos comuns; operários – luta pela regulamentação do trabalho por 

meio de leis. Pode ser interessante propor uma pesquisa sobre as manifestações de 1848 

ocorridas em: 1. França; 2. Estados germânicos; 3. Estados italianos; 4. Áustria; 5. Hungria.  

O resultado da pesquisa deve ser apresentado em sala ressaltando quais foram os ideais 

políticos desses movimentos. Peça ao aluno que compare as diferenças e semelhanças de 

cada movimento e, no caderno, elabore um quadro geral do pensamento político e social dos 

movimentos de 1848. Converse com a turma sobre a formação do pensamento nacionalista 

e as suas características. Espera-se que, dessa forma, o aluno compreenda o impacto do 

ideário da Revolução Francesa e a herança do Iluminismo nos movimentos nacionalistas.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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. 
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas 

Habilidade 
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 
produtos e culturas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 11 

Grade de correção 

100% 

A proposta de Fourier era a de criar cooperativas de trabalhadores, para que as 

pessoas vivessem em harmonia e sem interferência de governos. Por isso, Marx  

e Engels consideraram utópicas as proposições de intelectuais, como Fourier, 

por considerá-las somente adequações para melhoras na vida dos trabalhadores 

dentro do mesmo sistema capitalista, sem propor uma verdadeira revolução. 

50% 

O aluno acerta parcialmente se explicar somente um dos conteúdos: as propostas 
de criação de cooperativas, como as de Fourier, ou a avaliação de que eram 
propostas somente para adequar o trabalhador à vida sob o regime capitalista,  
sem cunho revolucionário.  

0% 
O aluno não alcança o objetivo, não consegue explicar as propostas de socialistas 
“utópicos” ou de que Marx e Engels as consideravam não revolucionárias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é alertar para a existência, no decorrer do século XIX, de variadas 

correntes socialistas, umas mais e outras menos revolucionárias, embora todas defensoras 

dos interesses dos trabalhadores. Caso o aluno tenha dificuldade em desenvolver seus 

argumentos, proponha uma ampla discussão em sala de aula sobre as condições de vida  

e de trabalho dos operários na primeira metade do século XIX na Grã-Bretanha. Cite, por 

exemplo, a não interferência do governo nas relações entre patrões e empregados; as longas 

jornadas de trabalho; a exploração do trabalho infantil; os castigos físicos dentro dos locais 

de trabalho; as condições insalubres de moradia; etc. Informe que os trabalhadores não 

ficaram parados, pois realizaram reuniões, levantes e insurreições para lutar por mudanças, 

principalmente ao exigir leis que regulassem o trabalho, ou seja, que estipulassem limites 

para o poder dos empresários/burgueses. Ao mesmo tempo, vários intelectuais que 

partilhavam dessa realidade elaboraram teorias para solucionar os problemas. Assim,  

foram desenvolvidas as teorias socialista, comunista, anarquista, etc., cada uma com suas 

características próprias. Uma delas foi a desenvolvida pelos alemães Marx e Engels, que 

consideravam o capitalismo perverso, motivo pelo qual tentaram superá-lo através de  

uma revolução proletária, que denominaram socialismo científico; outros, como Fourier, 

propuseram adequações ao modo de vida dos trabalhadores, sem pretender acabar com  

o sistema capitalista, e suas ideias foram avaliadas como utópicas. Robert Owen, Charles 

Fourier, Louis Blanc, entre outros, eram utópicos, criaram uma fantasia, um sonho, porque, 

na época em que criaram suas teorias, o capitalismo ainda não estava desenvolvido o 

suficiente para que seus males fossem percebidos. Assim, eles acabaram criando somente 

teorias românticas e de adequação ao sistema capitalista.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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. 
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias 

Habilidade 
(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo  
no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 13 

Grade de correção 

100% 

O aluno pode citar várias ações, tais como: 1. A venda do ópio para a China, por 
parte da Companhia Britânica das Índias Orientais, com o objetivo de receber o chá 
nessa troca. 2. A invasão, com violência e por meio das armas, de regiões africanas  
e asiáticas de interesse dos colonizadores europeus, como foi o caso da guerra dos 
Sipaios, na Índia; as guerras do ópio, na China; a guerra dos Boxers, também na 
China; a guerra Anglo-zulu, ao sul da África, e outras. 3. A imposição de valores  
da cultura ocidental a povos da África e da Ásia. 4. O desprezo com que os nativos 
dessas áreas eram considerados pelos europeus, como inferiores ou selvagens. 5.  
O costume de levar pessoas principalmente da África para serem expostas como 
seres exóticos em eventos europeus.  

50% O aluno acerta parcialmente a questão se relacionar, com acerto, apenas uma ação.  

0% 
O aluno erra totalmente a questão se não indicar qualquer ação dos europeus  
na África durante a colonização do continente no século XIX.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é contextualizar o processo de domínio de países europeus no 

estabelecimento de relações com as culturas nativas dos continentes invadidos e as ações 

pontuais dos personagens envolvidos. Caso o aluno não seja capaz de descrever uma ação 

considerada sem escrúpulos por parte dos europeus, faça a leitura, em voz alta, da declaração 

do alemão Carls Peters. Destaque o fato de ele ter feito uma afirmação sem hipocrisia, dizendo 

claramente quais eram os objetivos da colonização, enquanto outros discursos justificavam a 

dominação com argumentos religiosos, como o de salvar a alma, por meio do batismo cristão; o 

do “fardo do homem branco”, que devia ter como “missão” levar a civilização e a religião cristã 

a esses povos “selvagens” e pagãos; o argumento econômico, ao afirmar que estavam levando 

o “desenvolvimento” para sociedades “atrasadas”. Amplie a discussão, informando os reais 

interesses dos europeus: expansão do capitalismo através do domínio de áreas ricas em minérios; 

exploração de mão de obra barata; enriquecimento das empresas europeias; expansão  

do cristianismo; rivalidade entre as potências europeias para controlar territórios, etc.  
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História – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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”.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas 

Habilidade 
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 
produtos e culturas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 14 

Grade de correção 

100% 

O aluno deve reconhecer a afirmação do historiador britânico Eric Hobsbawm  
de que no século XIX o mundo ficou menor. Além dos meios de transporte que  
se tornaram mais rápidos, encurtando distâncias, como a locomotiva ou os navios 
movidos a vapor, a transformação nos meios de comunicação também era vista 
como um encurtamento de distâncias. Com relação aos meios existentes no 
passado, o telégrafo tornou a comunicação muito mais rápida.  

50% 

O aluno pode não relacionar o fenômeno de encurtamento de distâncias dos  
meios de comunicação com aquele encurtamento ocasionado pelo desenvolvimento 
dos meios de locomoção no século XIX. Para acertar parcialmente a questão,  
o aluno deve pelo menos associar a ideia de novidade do telégrafo com a noção  
de distância da época.  

0% 

O aluno erra ao não compreender a mudança de percepção de distância da época. 
Uma forma que mostra essa incompreensão é não explicar o porquê de o telégrafo 
ser uma novidade para a época. Não estar atento às partes do texto que exaltam  
a singularidade do evento: acreditar que se trata de um texto que apenas explica  
o funcionamento do telégrafo também pode induzir o aluno ao erro.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a compreender os avanços técnicos e científicos 

na comunicação durante o século XIX, entendendo como eles atuaram na mudança de 

percepção da humanidade sobre o espaço. Assim, o aluno que erra a questão provavelmente 

o faz por não compreender o impacto das novas tecnologias na sociedade. Por isso, peça aos 

alunos que façam uma entrevista com pelo menos três pessoas mais velhas, seja da família 

ou da própria escola, perguntando quais tecnologias ligadas à comunicação eles viram surgir 

e que mais os surpreenderam. O aluno deverá anotar os exemplos e os motivos pelos quais 

essas tecnologias impactaram na vida dos entrevistados. Em seguida, discuta em sala sobre 

os exemplos apresentados, e relacione a surpresa dos entrevistados diante das novas 

tecnologias com a mudança nas suas respectivas percepções sobre o tempo e o espaço. 

Espera-se que, dessa forma, o aluno compreenda qual o papel das novas tecnologias na 

 vida cotidiana e na percepção das pessoas sobre tempo e espaço, tal como compreender 

com clareza a constatação do historiador Eric Hobsbawm de que “o mundo ficou menor”. 
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História – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas 

Habilidade 
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 
produtos e culturas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 14 

Grade de correção 

100% 

O aluno relacionar o que se pede na questão com o que foi aprendido no capítulo 
14, pontuando, por exemplo, as condições insalubres de vida nas grandes cidades,  
o excesso populacional, muita gente ocupando cômodos pouco ventilados, sujeiras 
nas ruas, cemitérios próximos às habitações, presença de pântanos e águas paradas, 
etc. Essas ideias da comunidade científica da época eram designadas higienistas, 
pois relacionava a propagação de doenças à falta de higiene de parte da população. 
Esse pensamento higienista levou à criação das comissões de saúde pública, que 
determinavam que brejos e pântanos fossem drenados, cemitérios fossem 
construídos afastados das moradias, etc. Essa crença nos miasmas foi contestada 
com a descoberta dos microrganismos por Louis Pasteur.  

50% 

O aluno acerta parcialmente a questão se pelo menos identificar alguns aspectos 
higienistas e apontar alguns exemplos. Ele pode não identificar a medicina higienista 
como a principal corrente teórica da época, ou identificar a questão da constatação 
da existência de microrganismos por Louis Pasteur, mas deve identificar pelo menos 
a ideia de miasmas como causadores de doenças.  

0% 
O aluno erra totalmente a questão se não citar exemplos sobre a origem  
e a propagação dos miasmas e a medicina higienista. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é que o aluno compreenda a relação entre as concepções científicas 

inscritas principalmente na medicina higienista que penaliza a população pobre com  

a acusação de ser a principal responsável pela propagação das doenças. Além disso, o aluno 

deverá, também, ter constituído conhecimento a respeito da transformação das teorias 

sobre as origens das doenças (como a crença nos miasmas e a descoberta dos 

microrganismos por Louis Pasteur), que mudaram ao longo tempo, em consonância com  

o avanço das pesquisas científicas. Para estimular o aluno que não conseguiu argumentar 

corretamente, enumere os exemplos sobre a teoria da produção dos miasmas e sua forma 

de propagação, tudo relacionado à medicina higienista. Após a explicação, divida a turma  

em grupos de quatro ou cinco e peça que elaborem um mapa de uma cidade ou uma planta 

de uma casa considerados modelos ideais para os médicos higienistas da época. O desenho 

deve ser realizado em folha branca, A4, na orientação “paisagem”. O aluno deverá justificar 

os pontos que demonstram que essa seria a melhor cidade/casa para os higienistas da 

época. Por exemplo: longe de pântanos, brejos ou cemitérios e ruas limpas e largas.  

Além disso, as casas deveriam dispor de amplas janelas para a circulação de ar e cômodos 

numerosos para que não houvesse aglomeração de habitantes. Espera-se que, dessa forma, 

o aluno compreenda como as concepções científicas impactam nos ambientes da vida 

cotidiana, tal como a ideia, anterior à descoberta dos microrganismos, de que a população 

mais pobre da época seria responsável pela propagação das doenças, levando às epidemias.  
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas 

Habilidade 
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 
produtos e culturas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 11 

Justificativas 

a 
A resposta é ludismo, mas o movimento nada tem a ver com o comunismo,  
pois o movimento ocorreu num período anterior à difusão das ideias comunistas. 

b Não houve revolução burguesa contra máquinas. 

c 
O movimento ludista foi um movimento espontâneo de trabalhadores contra  
as máquinas, pois consideravam que elas tiravam seus empregos.  

d 
O movimento ludista não apresentava propostas relacionadas à mudança no regime 
monárquico.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é compreender as motivações do ludismo, considerado por muitos 
estudiosos uma revolta espontânea de trabalhadores contra as máquinas, que foram 
inseridas às manufaturas no início da Revolução Industrial, na Grã-Bretanha. Caso o aluno 
não reconheça a opção correta, leia detalhadamente o texto, em voz alta, e indique as 
expressões que evidenciam se tratar do início da industrialização e ao quebra-quebra  
das máquinas do ludismo. 

 

  

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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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX 

Habilidade 
(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos  
da América e a América Latina no século XIX. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 13 

Justificativas 

a 

A política do big stick (grande bastão), do presidente Theodore Roosevelt (1901-1909), 
pode ser definida como o Corolário Roosevelt, um documento complementar que 
ratificava a Doutrina Monroe, e previa ainda a intervenção em países que não 
estivessem de acordo com os interesses dos Estados Unidos, como foi o caso do 
Panamá, em 1903, e do Haiti, em 1915, mas nada tinha a ver, mais, com a Santa 
Aliança, principalmente porque as monarquias absolutistas estavam extintas na Europa. 

b 
A política de anexação de terras dos Estados Unidos não foi resultado do contexto da 
ameaça que envolvia a Santa Aliança e se relacionou com a ocupação de terras indígenas, 
num primeiro momento, e depois, sim, à ocupação de territórios de países independentes. 

c 

O Congresso de Viena reunia países que lutaram contra a França e tinha como objetivo 
restaurar o poder de monarquias absolutistas europeias cujos reis foram depostos por 
Napoleão Bonaparte. A Doutrina Monroe, "a América para os americanos", era um claro 
alerta aos países componentes da Santa Aliança para que não tentassem recolonizar  
as áreas já independentes da América, que seriam apoiadas pelos Estados Unidos.  

d 
Não houve tal declaração de guerra por parte dos Estados Unidos aos países europeus 
reunidos na Santa Aliança.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar na compreensão dos mecanismos que levaram os  

Estados Unidos a adotar uma política protecionista e desenvolver seu próprio movimento 

 de dominação. Caso o aluno tenha errado a questão, relembre os principais pontos  

do Congresso de Viena e sua intenção de retomar a estrutura anterior, principalmente  

a possibilidade de uma recolonização dos estados independentes da América. Espera-se  

que, dessa forma, o aluno compreenda os contrapontos políticos do período no que tange  

à restauração de regimes absolutistas. 
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias 

Habilidade 
(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo  
no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 13 

Justificativas 

a 
O termo socialismo utópico foi cunhado por Karl Marx e Friedrich Engels para designar as 
teorias que se diferenciavam do socialismo científico, nada tem a ver com as interpretações 
sobre as diferenças entre “raças” preconizadas por europeus, como Cecil Rhodes.  

b 
A medicina higienista tinha como objetivo identificar e erradicar a origem das doenças  
e sua propagação, e nada tem a ver com as interpretações sobre as diferenças entre 
“raças” preconizadas por europeus, como Cecil Rhodes. 

c 

Teoria racista criada a partir da obra de Charles Darwin (A origem do homem) que transfere 
mecanicamente, e sem crítica, para as diferentes sociedades o processo evolutivo do ser 
humano, desenvolvido pelo naturalista inglês. Assim, o "darwinismo social" preconizava 
uma suposta hierarquia entre as sociedades humanas. Por essa perspectiva, haveria 
sociedades mais evoluídas que outras, motivo pelo qual atribuíam às inferiores um caráter 
infantil. Eram teorias racistas que justificavam a dominação e a colonização imperialistas. 

d 

O destino manifesto, em voga na década de 1840, expressava a crença de que o povo dos 

Estados Unidos havia sido eleito por Deus para se expandir territorialmente, cumprindo 

esse desígnio divino. Acabou caindo em desuso, mas foi retomado na década de 1880 

para justificar a expansão das fronteiras territoriais. É considerado uma doutrina que 

motivou o "imperialismo norte-americano, mas nada tem a ver com as interpretações 

sobre as diferenças entre “raças” preconizadas por europeus, como Cecil Rhodes. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é introduzir a discussão sobre “raça” e suas hierarquias criadas a partir 
de uma interpretação manipulada para justificar a dominação, a colonização e a violência  
de uma sociedade humana sobre outra. Caso o aluno não consiga responder corretamente,  
é porque não compreendeu também as demais teorias definidas nas outras opções. Assim, 
é importante que todas sejam destacadas, colocadas em perspectiva histórica e que a opção 
correta seja relacionada ao texto inicial da questão. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX 

Habilidade 
(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos  
da América e a América Latina no século XIX. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 13 

Justificativas 

a 
A separação do Panamá não está relacionada à colonização espanhola uma vez que  
era um território da Colômbia, já independente. 

b 

O caso do Panamá foi um dos mais dramáticos relacionados ao que o historiador 
denomina de “imperialismo sem bandeiras”, porque os Estados Unidos criaram 
estratégias para provocar sua independência, ocorrida entre 1903, porque a Colômbia 
negava-se a aceitar o capital norte-americano na abertura do canal do Panamá.  
Por esse motivo, considera-se o Panamá uma "invenção" dos Estados Unidos. 
Economicamente, os Estados Unidos dominaram a economia do novo país, pois 
construíram um canal que liga o oceano Atlântico ao oceano Pacífico, atravessando  
o território do Panamá, sobre o qual tiveram controle até o ano de 1999.   

c A região do Panamá não foi uma colônia portuguesa.  

d Não houve interferência direta dos estados europeus no caso do Panamá. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é demonstrar como os Estados Unidos puderam interferir na política 

latino-americana consolidando independências de países ou regiões, como foi o caso do 

Panamá, ao longo dos séculos XIX e XX, no que o historiador Marc Ferro denominou de 

“imperialismo sem bandeiras”, porque não considerava a colonização efetiva por parte do  

país dominador, mas estabelecia vínculos estreitos com os países sobre sua proteção ou tutela. 

O aluno pode errar a questão por alguns motivos: não ter apreendido o processo de 

industrialização dos Estados Unidos e sua política de domínio econômico sobre certas regiões 

da América, que não se configurava como uma colonização de fato. Para isso, enumere 

verbalmente, em sala de aula, os fatos sobre a independência do Panamá. Em seguida, leia com 

a turma documentos como trechos do Corolário Roosevelt para a Doutrina Monroe, discutindo 

a visão que os Estados Unidos tiveram sobre os países latino-americanos (Disponível em: 

<https://bit.ly/2vISiQO>. Acesso em: 6 ago. 2018). Levante hipóteses com a turma sobre o que 

poderiam ser as “malfeitorias crônicas” das quais o presidente fala. Espera-se, dessa forma,  

que o aluno compreenda bem a sequência dos acontecimentos no Panamá e que seja capaz  

de reconhecer os interesses imperialistas envolvidos no discurso da Doutrina Monroe, tanto no 

caso da independência do Panamá e da consequente instalação do canal do Panamá, como no 

caso da Emenda Platt em Cuba (que consistiu na interferência armada na ilha, que foi obrigada 

a aceitar em sua própria constituição uma cláusula que permitia aos Estados Unidos intervirem 

no país caso considerassem seus interesses ameaçados). 

 

https://bit.ly/2vISiQO


 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia 

Habilidade 
(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência 
ao imperialismo na África e Ásia. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 13 

Justificativas 

a 

A Revolta dos Sipaios está ligada à religião, pelo fato de utilizarem cartuchos que 
continham gordura de vaca ou porco, dois animais com significado religioso 
respectivamente no hinduísmo e no islamismo. Entretanto, a situação era de acúmulo 
de problemas relacionados à colonização e não somente à religião.  

b 

Os sipaios existiam há muito tempo: eram soldados indianos treinados com técnicas 
militares britânicas. Revoltaram-se primeiro contra o uso de gordura da vaca (animal 
sagrado para os hindus) e do porco (alimento proibido no islamismo) nos invólucros  
dos cartuchos, que tinham de rasgar com a boca, mas depois foi ampliada, por conta  
da insatisfação dos soldados indianos pela forma como eram tratados pelas autoridades 
britânicas. A luta se estendeu por outros segmentos da população, como os camponeses, 
que se revoltaram contra seus senhorios e contra os coletores de impostos.  

c 
A revolta foi protagonizada por nativos, portanto, não é um movimento de classes  
que incluísse os operários britânicos. Ademais, por meio das imagens, podemos 
perceber a ausência de europeus nas tropas nativas.  

d 
O descontentamento não atingia somente as camadas mais altas da sociedade indiana, 
mas a população em geral. Na imagem não encontramos elementos que mostrem 
distinção da elite local, mostrando que não se trata de uma resistência exclusiva.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é mostrar como motivos políticos, sociais e culturais podem estar 
envolvidos em uma resistência nativa, como é o caso da Revolta dos Sipaios em 1857.  
O aluno pode errar a questão por não conseguir compreender o texto como uma expressão  
do colonialismo e da cultura britânicas, como as ações dos colonizadores ingleses puderam 
impactar em diferentes dimensões, e como elas se associam em um acúmulo de 
insatisfações, que resultou na Revolta dos Sipaios e na guerra; ou por não reconhecer  
o caráter autóctone do movimento. Para isso, enumere os problemas que os indianos 
passaram em decorrência da colonização inglesa. Em seguida, peça que os alunos imaginem 
e discutam sobre os significados culturais, políticos ou sociais que esses problemas poderiam 
ter, criando uma discussão em sala de aula de caráter coletivo e colaborativo. Dessa forma, 
espera-se que o aluno compreenda como problemas de nível cultural, social ou político 
podem se desdobrar em conflitos como foi a Revolta dos Sipaios.   

 

 


