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1. Leia o texto. 

O surgimento do racismo científico no século XIX e seus respectivos  

desdobramentos na política e na sociedade do período têm sido amplamente 

debatido entre os historiadores, sociólogos e antropólogos. Sobrepondo-se aos 

dogmas religiosos reinantes até então, as teorias raciais deram status científico às 

desigualdades entre os seres humanos e, por meio do conceito de raça, puderam 

classificar a humanidade, fazendo uso de sofisticadas taxonomias […] 

DOS SANTOS, Raquel Amorim. Racismo científico no Brasil: um retrato racial do Brasil pós-escravatura. Curitiba, Educar em Revista,  

v. 34, n. 68, 2018. p. 254. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/er/v34n68/0104-4060-er-34-68-253.pdf>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Tomando por base as informações fornecidas pelo texto, explique a relação entre os interesses 
políticos e econômicos imperialistas e as teorias racistas do século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leia o texto abaixo. 

Por conseguinte, a economia britânica criou um padrão característico e 

peculiar de relações internacionais. Dependia em alto grau do comércio exterior, ou 

seja, em termos amplos, pela troca de suas manufaturas e outros bens e serviços de 

uma economia desenvolvida (capital, fretes, operações bancárias, seguros etc.) por 

produtos primários estrangeiros (matérias-primas e alimentos). 

HOBSBAWM, Eric. J. Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 125. 
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Com base nas informações fornecidas pelo texto, estabeleça uma relação entre o desenvolvimento 
industrial inglês, a dependência dos produtos estrangeiros derivados da dominação imperialista e 
os efeitos econômicos nos territórios coloniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leia o texto abaixo. 

O interesse por assuntos externos, portanto, sempre esteve presente.  

Em parte, porque o país [Estados Unidos] se via como guardião das instituições  

republicanas e democráticas, caminho em que o mundo todo estaria se movendo,  

em parte pela Doutrina Monroe, que revelara interesses norte-americanos no 

Caribe, região cobiçada também pela Inglaterra. 

KARNAL, Leandro; PURDY, Sean; FERNANDES, Luiz Estevam; MORAIS, Marcus Vinícius de.  

História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Editora Contexto, 2007. p. 143.  

Com base nas informações fornecidas pelo texto, explique como a Doutrina Monroe influenciou a 
política externa estadunidense no século XIX. 
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4. Leia o texto abaixo. 

Outro levante que tem de ser lembrado é o dos maji-maji, na então África 

Oriental Alemã (hoje Tanzânia), de julho de 1905 a agosto de 1907, liderado por Kinjikitile 

Ngwale. Esse conflito constituiu no mais grave desafio ao colonialismo na África Oriental 

até 1914. Nele, a religião e a magia foram utilizadas como meios de revolta contra os 

primeiros vinte anos de história da colonização alemã, marcados pela crueldade, pela 

injustiça e pela exploração, quando os autóctones foram desapossados de suas terras, 

de seus lares e de sua liberdade ao mesmo tempo em que lhes foram impostos trabalhos 

forçados e sob más condições, cobranças de impostos excessivos e maus-tratos. 

HERNANDEZ, Leila Leite. Movimentos de resistência na África. Revista de História, São Paulo, n. 141, p. 141-149, dez. 1999.  

ISSN 2316-9141. Disponível em: <www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18887/20950>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Autóctones: indivíduos que têm origem no próprio país ou região onde habitam. 

Considerando as informações fornecidas pelo texto, identifique por que é importante estudar a 
história que narra os movimentos africanos de resistência ao domínio colonial. 
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5. Leia o trecho abaixo. 

A compra dos territórios franceses da Louisiana e a aquisição da Flórida tinham 

sido apenas os primeiros passos nos avanços territoriais.  

Posturas e concepções presentes nos movimentos religiosos, como a ideia  
de que existem povos escolhidos e abençoados por Deus, passariam a povoar o 
imaginário coletivo da nação que se acreditava eleita para um destino glorioso. A fé 
nas instituições livres e democráticas também se intensificava.  

A partir disso, desenvolveu-se a ideia de “destino manifesto”: seria uma missão 

espalhar a concepção de sociedade norte-americana para as regiões vistas como 

carentes e necessitadas de ajuda. 

KARNAL, Leandro; PURDY, Sean; FERNANDES, Luiz Estevam; MORAIS, Marcus Vinícius de.  

História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Editora Contexto, 2007. p. 107.  

Tomando por base o texto apresentado, estabeleça uma relação entre o “destino manifesto” e a 
maneira como se deu a expansão para o oeste nos Estados Unidos durante o século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Leia o trecho abaixo. 

Essas ideologias tiveram uma descendência científica com o eugenismo e o 

darwinismo social, que queriam se fazer passar por ciências quando não repousavam 

senão sobre prejuízos sociais colocados na forma de teoria. Essas teorias serviram 

de justificação biológica para práticas sociais altamente desigualitárias como a 

escravidão, a exploração colonial e toda espécie de segregação e de servidão. 

PATY, Michel. Os discursos sobre as raças e a ciência. Estud. av., São Paulo, v. 12, n. 33. p. 157-170, ago. 1998. Disponível em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141998000200012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Com base nas informações fornecidas pelo texto, compreendem-se as teorias raciais do século XIX 
como um(a): 

a) forma de resistência das culturas e povos até então subjugados. 

b) consequência do desenvolvimento científico objetivo e imparcial. 

c) discurso que proclamava e defendia a igualdade entre as diferentes culturas. 

d) resultado de preconceito e de interesses econômicos imperialistas. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º Bimestre – Avaliação 

7. Leia o texto abaixo. 

A causa imediata do levante foi a introdução da cultura comunitária do 

algodão, na qual a população era obrigada a trabalhar vinte e oito dias por ano por um 

salário tão irrisório que alguns se recusavam a recebê-lo. É interessante chamar a 

atenção para a particularidade dessa luta. Os maji-maji não eram contra a cultura do 

algodão em si, mas contra todo o tipo de cultura imposta porquanto explorava o seu 

trabalho e constituía séria ameaça à economia doméstica africana, uma vez que os 

obrigava a deixar as suas próprias áreas de cultivo em favor daquelas sob domínio das 

empresas agrícolas públicas. 

HERNANDEZ, Leila Leite. Movimentos de resistência na África. Revista de História, São Paulo, n. 141, p. 141-149, dez. 1999.  

Disponível em: <www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18887/20950>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Com base nas informações fornecidas pelo texto, pode-se afirmar que um dos efeitos do domínio 
imperialista no vasto e diverso continente africano foi o(a): 

a) desenvolvimento de uma economia manufatureira. 

b) diversificação da produção agrícola e da economia locais. 

c) desorganização extrema da economia e da produção locais. 

d) coexistência harmônica de uma produção doméstica e mercantil. 

 

8. Leia o trecho abaixo. 

Theodore Roosevelt foi também criador da política do "porrete" (Big Stick), 

que consistia basicamente de intervenções sistemáticas em países vizinhos que 

estivessem atravessando processos de instabilidade política. Do período que vai de 

1898 a 1925, os EUA intervieram 31 vezes em 9 países da América Central e Caribe. 

Cuba, Honduras e Nicarágua lideram a lista. 

FERES JR., João. A América Latina vista do alto. Revista de Sociologia e Política, Curitiba , n. 13. p. 183-188, nov. 1999.  

Disponível em:  <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44781999000200015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Com base nas informações fornecidas pelo texto, a política externa dos Estados Unidos no final do 
século XIX e início do século XX foi: 

a) diplomática, privilegiando o diálogo. 

b) belicosa, centrada no continente europeu. 

c) interventora, focada no continente americano. 

d) pacifista, desestimulando possibilidades de conflito. 
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9. A respeito da resistência africana ao domínio colonial, o historiador Terence O. Ranger afirma o 
seguinte: 

Em primeiro lugar, afirmou-se que a resistência africana era importante, já que 

provava que os africanos nunca se haviam resignado à “pacificação” europeia. Em segundo 

lugar, sugeriu-se que, longe de ser desesperada ou ilógica, essa resistência era muitas 

vezes movida por ideologias racionais e inovadoras. Por fim, em terceiro, argumentou-se 

que os movimentos de resistência não eram insignificantes; pelo contrário, tiveram 

consequências importantes em seu tempo, e têm, ainda hoje, notável ressonância. 

RANGER, Terence O. Iniciativas e resistência africanas em face da partilha e da conquista. In: BOAHEN, Albert Adu (Ed.).  

África sob dominação colonial, 1880-1935. Brasília: UNESCO, 2010. (História geral da África, VII). p. 52. 

Com base nas informações fornecidas pelo texto, como pode ser considerada a resistência africana 
ao domínio colonial? 

a) A resistência africana à dominação colonial, ainda que diversa, foi numerosa, desorganizada e 

periódica. 

b) A resistência africana à dominação colonial se deu majoritariamente a partir de acordos 

diplomáticos. 

c) A resistência africana à dominação colonial foi insignificante em razão da disparidade bélica 

em relação aos países europeus. 

d) A resistência africana à dominação colonial foi ampla, ancorada em discursos e ideologias e, 

ademais, repercute até os dias atuais. 

 

10. Leia o texto. 

O historiador William Weeks expôs a existência de três temas utilizados pelos 

defensores do Destino Manifesto: a virtude das instituições e dos cidadãos dos Estados 

Unidos; a missão de estender essas instituições, refazendo o mundo à sua imagem; a 

decisão de Deus de consagrar aos Estados Unidos a consecução dessa missão. 

Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/conteudo/historia/32732/hoje+na+historia+1836+-

+presidente+james+polk+defende+expansionismo+e+destino+manifesto+dos+eua.shtml>. Acesso em: 28 set. 2018.  

Com base na leitura do texto, como é possível caracterizar o Destino Manifesto? Como: 

a) uma crença humanista, sectária e cristã, que afirmava a igualdade entre os diversos povos e 

culturas. 

b) um discurso colonizador e violento, que afirmava a missão de refazer o mundo com base nos 

valores de um povo. 

c) uma doutrina religiosa que, por seu caráter ufanista, encontrou ampla aceitação inclusive nas 

populações indígenas. 

d) um discurso que orientou as políticas de proteção e respeito às populações indígenas do oeste 

dos Estados Unidos. 


