
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º Bimestre – Gabarito 

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. 

 

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. 

Observações 
Trabalhar as relações entre racismo científico e missão civilizadora, procurando combater 
preconceitos e, quando possível, interpretar fontes históricas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 14 

Grade de correção 

✓ 

A atenção ao texto-base é crucial para a resolução da questão. O aluno deve 
apresentar argumentação que demonstre como toda uma teoria biológica e racial, 
que se afirmava como científica, objetiva e racional, serviu de embasamento e 
justificativa aos interesses ideológicos de dominação político-econômica dos 
governos de países industrializados durante o século XIX. 

 
O erro pode advir do não estabelecimento da relação entre teorias raciais 
supostamente científicas e interesses e projetos ideológicos de hegemonia  
e de dominação político-econômica por parte dos governos e empresários  
de países imperialistas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Para o desenvolvimento do raciocínio envolvido na questão, deve-se trabalhar com o aluno  
a ideia de que o discurso científico está também determinado e circunscrito historicamente. 
Prepare uma aula expositiva que seja fundamentada sobre o conceito de “raça”. Nela, 
apresente um exemplo de contraste entre o discurso científico do século XIX e o discurso 
científico mais atual concernentes à noção de raça, demonstrando, com isso, como um 
conceito, outrora tido como verdade incontestável, passa a ser tido como improcedente. 
Notícias e reportagens de jornais ou revistas e blogs (como o de Dráuzio Varella) constituem 
boa fonte de material para embasar a aula. Dessa forma, espera-se que os alunos relativizem 
a noção de ciência como verdade absoluta e incontestável, percebendo como o 
conhecimento científico pode ser alterado e recriado. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º Bimestre – Gabarito 

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. 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Uma nova ordem econômica: as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias 
africanas e asiáticas nas dinâmicas globais 

Habilidade 
(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes do 
continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades 
locais na forma de organização e exploração econômica. 

Observações 
Abordar a importância de alguns produtos africanos para as indústrias europeias  
e a desorganização da produção local provocada pelo imperialismo na África. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 14 

Grade de correção 

✓ 

A questão exige a menção a ao menos três referências para que seja corretamente 
respondida: o desenvolvimento econômico inglês proveniente da Revolução 
Industrial; a necessidade de se encontrarem matérias-primas para abastecer as suas 
indústrias e o mercado europeu; a dominação política e econômica proveniente 
desse contexto (imperialismo) e seu efeito desestabilizador sobre as sociedades 
coloniais a partir das mudanças na produção econômica que visavam atender  
aos interesses imperialistas. 

 
O erro do aluno pode ocorrer pela incapacidade de estabelecer a relação exigida  
no enunciado da questão, deixando a resposta restrita à explicação de apenas um 
dos processos mencionados. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão versa sobre as relações econômicas estabelecidas entre governos e 
empresários de países desenvolvidos e seus domínios coloniais no século XIX e procura 
ressaltar, para além das características econômicas, o efeito desestabilizante dessas relações 
nas sociedades coloniais. Nesse sentido, o mais importante a ser desenvolvido caso a turma 
não alcance o rendimento esperado na questão é a atenção aos vínculos de causa/efeito 
dados pela dinâmica do domínio imperialista no século XIX: Revolução Industrial e 
desenvolvimento econômico inglês; domínio político-econômico imperialista; 
desorganização da produção colonial em razão desse domínio. Dada a centralidade das 
relações de causa/efeito entre os acontecimentos históricos mencionados nesta questão, 
prepare uma aula expositiva servindo-se de uma linha cronológica, escrita no quadro, que 
seja apta a ilustrar para o aluno a série de eventos que se sucederam a partir da Revolução 
Industrial, tais como a dominação imperialista. Importa mencionar que a atenção da aula 
deve residir não na causa, mas nos efeitos desorganizadores provocados pelo imperialismo 
do século XIX no continente africano. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam 
de forma mais aprofundada como ocorreu o imperialismo contemporâneo oficial,  
como e quem ele afetou. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º Bimestre – Gabarito 

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. 

 

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. 

Observações Abordar aspectos da Doutrina Monroe e da política do Big Stick. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 15 

Grade de correção 

✓ 

A Doutrina Monroe, originada no século XIX, pode ser entendida como um projeto 
político que apontava a necessidade de os estadunidenses terem uma postura de 
proeminência e de protagonismo na política externa relativa ao continente 
americano, determinando suas zonas de influência e fazendo frente a possíveis 
interferências advindas de outros países, sobretudo os do continente europeu. 

 
O aluno pode errar a questão por duas vias: definindo incorretamente a Doutrina 
Monroe ou então deixando de explicar, conforme exigência do enunciado, o modo 
como essa doutrina condicionou e orientou a política externa dos Estados Unidos  
ao longo do século XIX. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão visa, fundamentalmente, o conhecimento histórico do aluno em relação a uma 
importante doutrina que influenciou a política externa dos Estados Unidos tocante à América 
Latina ao longo dos séculos XIX e XX. Nesse sentido, o aluno que apresentar uma resposta 
errada não apenas desconhece a Doutrina Monroe, como não depreende que um discurso 
ou uma ideia, como essa doutrina, podem orientar atuações políticas de âmbito 
internacional. A utilização de filmes de guerra em que haja protagonismo dos Estados Unidos 
é um bom recurso para trabalhar a habilidade aqui exigida. Exiba o filme em sala de aula  
e explique que ele não precisa necessariamente retratar uma guerra na América Latina ao 
longo do século XIX, mas, antes, ilustrar como os sujeitos históricos ancoram-se em discursos 
e ideologias para justificar suas ações de intervenção em outros países. Após a exposição 
completa do filme, selecione trechos em que isso se apresente com mais evidência. Depois 
de explorada a relação entre discurso e ação, pode-se passar a uma aula expositiva a 
respeito da Doutrina Monroe e da política do Big Stick. Dessa forma, espera-se que os alunos 
compreendam a importância de um discurso, e como ele, nesse caso, guiou políticas 
imperialistas estadunidenses. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º Bimestre – Gabarito 

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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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 na Ásia. 

Observações 
Abordar aspectos da resistência ao imperialismo europeu de povos como os zulus,  
os axântis, os maji-maji e os etíopes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 14 

Grade de correção 

✓ 

Uma resposta adequada fundamenta a argumentação na dimensão ética das 
narrativas históricas que enfrentam o combate a esquecimentos forjados, 
produzindo conhecimento a respeito de fatos e eventos em que povos e culturas  
até então explorados e silenciados são apresentados agora como força de 
resistência e protagonistas de sua história. 

 
O erro pode ser proveniente da simples referência aos movimentos de resistência 
ao domínio colonial sem a devida problematização e menção da importância  
de suas respectivas narrativas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Mais do que o domínio simplesmente factual, a questão explora a dimensão ética das 
narrativas históricas, ao exigir do aluno que discorra a respeito da importância de se lembrar 
de determinados fatos e eventos pretéritos geralmente esquecidos, como os inúmeros casos 
de resistência africana à dominação colonial imperialista dos séculos XIX e XX. Dessa 
maneira, ao “identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência 
ao imperialismo na África e Ásia”, o aluno deve estar capacitado a conferir ao conhecimento 
histórico não apenas uma dimensão científica ou conteudista, mas sobretudo ética, como no 
caso ilustrado pelo texto-base, que recupera a atividade, a resistência e a dignidade de povos 
e culturas historicamente silenciados e explorados. Assim, organize um debate em sala de 
aula tendo por base as seguintes reflexões: há, para além do domínio epistemológico, uma 
dimensão ética da narrativa histórica? O que acontece com um presente que não conhece o 
seu tempo passado ou a sua história? Os fatos passados marcadamente violentos devem ser 
esquecidos ou recuperados pela narrativa histórica? O conhecimento histórico desses fatos 
altera a maneira como um determinado sujeito, no tempo presente, entende o seu mundo? 
Discuta tais questões em sala de aula de forma coletiva e colaborativa, buscando ouvir os 
alunos e suas opiniões. A turma deve ser dividida em grupos de no máximo cinco alunos. 
Inicialmente, cada grupo realiza o próprio debate e anota as conclusões gerais. Em seguida, 
essas conclusões devem ser apresentadas a toda a turma. Por último, com base nas 
respostas, o professor deve organizar um debate entre os diferentes grupos. Dessa forma, 
espera-se que os alunos compreendam o protagonismo africano, como ocorreu a ação 
imperialista na África e os motivos que levaram aos conflitos envolvidos. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º Bimestre – Gabarito 

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. 
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História – 8º ano 

4º Bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo e racismo 
O discurso civilizatório nas Américas, o silenciamento dos saberes indígenas e as formas  
de integração e destruição de comunidades e povos indígenas 
A resistência dos povos e comunidades indígenas  

Habilidade 
(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus 

impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas. 

Observações 
Trabalhar a relação entre a crença no Destino Manifesto e a conquista das terras indígenas 
nos Estados Unidos durante o século XIX. 

Tipo de questão Aberta Capítulos 13, 14 e 15 

Grade de correção 

✓ 

Uma resposta adequada sustenta o argumento de que uma crença que atesta  
a superioridade e a necessidade de expansão de um determinado povo e cultura, 
como no caso do Destino Manifesto, explica a crueldade e a violência que marcaram 
a conquista das terras indígenas nos Estados Unidos durante o século XIX. O Destino 
Manifesto constituiu, portanto, um discurso que autorizava e legitimava as ações 
dos colonizadores estadunidenses na conquista de novos territórios. 

 
Uma resposta errada não estabelece o vínculo entre a crença na superioridade  
de um povo e a maneira como ele se comporta em relação a outros povos e culturas 
tidos como “inferiores”. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão explora problemas relativos ao respeito à alteridade a partir do contexto histórico 
da expansão para o oeste ocorrido nos Estados Unidos ao longo do século XIX. Durante esse 
processo, esteve em voga a ideia propagada pelo “Destino Manifesto”, uma crença e uma 
ideologia que afirmava serem os estadunidenses um povo superior destinado a povoar o 
continente, espalhando seus ideais e modo de vida. Trata-se, portanto, de uma crença que 
desautorizava e desrespeitava a alteridade, em que o outro se apresenta como inferior e 
objeto a ser catequizado e dominado. Deve-se trabalhar, com isso, o vínculo entre discurso 
de superioridade e a maneira violenta e antiética com que ele se relaciona com a alteridade. 
Uma aula que trabalhe bem esta habilidade pode, antes de adentrar o conteúdo específico 
do Destino Manifesto e a conquista das terras indígenas nos Estados Unidos durante o século 
XIX, explorar diretamente como se deu o encontro entre universos culturais distintos e 
demonstrar como a alteridade é constantemente compreendida de maneira depreciada 
segundo o ponto de vista do observador/dominador. Sugere-se, com isso, a elaboração de 
uma leitura orientada e coletiva de trechos recortados da obra didática, na qual o problema 
seja evidenciado, especialmente as imagens do capítulo. Após a leitura guiada dessas 
passagens e imagens da consolidação do problema, pode-se passar à exposição do conteúdo 
específico. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam de maneira aprofundada 
como ocorreu a relação entre a crença no Destino Manifesto e a conquista das terras 
indígenas na América do Norte durante o século XIX, tendo em vista as tensões e os 
significados dos discursos civilizatórios. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º Bimestre – Gabarito 

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. 
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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. 

Observações 
Trabalhar as relações entre racismo científico e missão civilizadora, procurando combater 
preconceitos e, quando possível, interpretar fontes históricas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 14 

Justificativas 

a 

O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que as teorias raciais do  
século XIX justificaram e autorizaram a exploração e a subjugação dos povos e das 
culturas coloniais, não sendo, portanto, um discurso elaborado e defendido por esses 
mesmos povos. 

b 

O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que as teorias raciais do século 
XIX, ainda que se afirmassem como científicas, estavam submetidas aos interesses 
políticos e econômicos do imperialismo, além de fundamentadas em um solo cultural 
de preconceitos. Com isso, falta a compreensão de que elas são, portanto, resultado  
do desenvolvimento parcial e subjetivo do saber científico. 

c 
O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que as teorias raciais do  
século XIX proclamavam e defendiam, na verdade, uma hierarquização racial entre  
os diferentes povos do globo terrestre. 

d 

Conforme informa o texto-base, as teorias raciais do século XIX serviram para justificar 
e legitimar toda sorte de práticas de dominação e de exploração política e econômica. 
Assim, elas emergiram num contexto prenhe de preconceitos sociais que exigia um 
discurso “científico e imparcial” que pudesse autorizar o domínio imperialista. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Para desenvolver a habilidade utilizada na questão, trabalhe com o aluno a ideia de que o 
discurso científico está fundamentado e condicionado pelo contexto histórico. A ciência deve 
ser entendida, portanto, como um discurso circunscrito historicamente, dependente de 
projetos e interesses culturais, políticos e econômicos. Prepare uma aula expositiva que seja 
fundamentada sobre o conceito de “raça”, mas que conte com a contribuição das opiniões e 
histórias pessoais dos alunos, compondo os conhecimentos de maneira coletiva e colaborativa. 
Na aula, apresente um contraste entre o discurso científico do século XIX e o discurso científico 
atual concernentes à noção de raça, demonstrando, com isso, como um conceito, outrora uma 
verdade inconteste, passa a ser tido como improcedente. Notícias e reportagens de jornais ou 
revistas e blogs (como o de Drauzio Varella) constituem boa fonte para embasar a aula. Dessa 
forma, espera-se que os alunos somem seus conhecimentos prévios aos novos, dedicando-se a 
estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do 
imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia, no passado e atualmente. 
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História – 8º ano 

4º Bimestre – Gabarito 

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. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Uma nova ordem econômica: as demandas do capitalismo industrial e o lugar das  
economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais 

Habilidade 
(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes  
do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades 
locais na forma de organização e exploração econômica. 

Observações 
Abordar a importância de alguns produtos africanos para as indústrias europeias  
e a desorganização da produção local provocada pelo imperialismo na África. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 14 

Justificativas 

a 
O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que as regiões sob domínio 
imperialista eram majoritariamente produtoras de matéria-prima, sendo os produtos 
manufaturados produzidos nos países desenvolvidos e industrializados. 

b 

O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que um dos impactos  
da dominação colonial foi a desorganização da produção econômica local a partir  
da introdução de uma prática de produção agrícola pouco diversificada e voltada para  
a exportação. 

c 

Conforme pode ser depreendido do texto-base, a dominação colonial veio 
acompanhada de uma extrema desorganização da produção econômica local, como 
ilustra o caso do povo maji-maji. A imposição de um modelo econômico que visava 
atender aos interesses dos empresários e governos dos países industrializados trouxe 
danos significativos, seja pelo interesse na exportação, pela baixa diversificação dos 
produtos ou pela concentração de mão de obra. 

d 
O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que as mudanças econômicas 
introduzidas e impostas pela dominação imperialista não se deram de maneira harmônica 
nem foram pacificamente recebidas, sendo, ao contrário, amplamente contestadas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão ilustra como um determinado povo e uma determinada cultura, funcionando  
com base em uma dinâmica e uma lógica próprias, podem ser radicalmente prejudicados  
e desorganizados pela imposição de um domínio econômico externo. Foi o que aconteceu 
com os maji-maji durante o período imperialista. Nesse sentido, recupere informações 
históricas sobre o período, as quais permitam vislumbrar a violência e a exploração inerente 
à expansão capitalista ocorrida ao longo dos séculos XIX e XX. Peça aos alunos que façam 
uma pesquisa sobre o levante dos maji-maji ocorrido no início do século XX. Com base  
nessa pesquisa, eles devem elaborar duas narrativas (os textos podem conter elementos 
imaginários e ficcionais): a primeira retratando o mundo dos maji-maji antes da dominação 
colonial, e a segunda, depois de essa dominação ser concretizada. Dessa forma, espera-se 
que o aluno desenvolva, assim como proposto, a habilidade de reconhecer os principais 
produtos procedentes do continente africano, utilizados pelos europeus durante o 
imperialismo, e analise os impactos sobre as comunidades locais na forma de organização  
e exploração econômica. 
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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. 

 

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. 

Observações Abordar aspectos da Doutrina Monroe e da política do Big Stick. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 15 

Justificativas 

a 

O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que a política externa do 
governo dos Estados Unidos durante os séculos XIX e XX não privilegiava o diálogo. 
Como era inspirada pela Doutrina Monroe, que defendia e afirmava o protagonismo 
estadunidense nas Américas, a política externa foi extremamente interventora. 

b 

O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que a política externa dos 
Estados Unidos durante os séculos XIX e XX, ainda que belicosa, foi focada no 
continente americano, e não no europeu. O seu interesse maior era adquirir 
proeminência e centralidade nas relações com os povos e países americanos. 

c 

Conforme pode ser depreendido pelo texto-base, a política externa dos Estados Unidos 
durante os séculos XIX e XX ficou conhecida como a política do Big Stick. Trata-se de 
uma atuação cuja inspiração é proveniente da Doutrina Monroe, a qual afirmava a 
necessidade de os estadunidenses terem um papel de protagonismo e liderança no 
continente americano, fazendo valer seus interesses políticos e econômicos. Nesse 
sentido, trata-se de uma política externa intervencionista. 

d 
O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que a política externa dos 
Estados Unidos durante os séculos XIX e XX não era pacifista. Ela afirmava, ao contrário, 
a importância e a legitimidade do conflito, sempre que necessário. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Para trabalhar devidamente a questão, o aluno deve ser levado a pensar que intervenções  
e conflitos no âmbito das relações internacionais são motivados, justificados e até mesmo 
causados por determinados discursos e doutrinas que orientam os governos dos países em 
suas políticas externas. A utilização de filmes de guerra em que haja protagonismo dos 
Estados Unidos é um bom recurso para trabalhar a habilidade aqui exigida. Veja que o filme 
não precisa necessariamente retratar uma guerra na América Latina ao longo do século XIX, 
mas, antes, ilustrar como os sujeitos históricos ancoram-se em discursos e ideologias para 
justificar suas ações de intervenção em outros países. Após a exposição completa do filme,  
o professor deve selecionar trechos em que isso se apresenta de forma mais evidente. 
Somente depois de explorada a relação entre discurso e ação, pode-se passar a uma aula 
expositiva a respeito da Doutrina Monroe e da política do Big Stick. Dessa forma, espera-se 
que os alunos compreendam, a partir de suportes variados, como se deram as relações  
entre os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. 

 

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. 

 

  



 

 

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. 

Observações 
Abordar aspectos da resistência ao imperialismo europeu de povos como os zulus,  
os axântis, os maji-maji e os etíopes. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 14 

Justificativas 

a 
O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que houve ampla e organizada 
resistência africana ao domínio colonial. 

b 
O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que a resistência africana  
ao domínio colonial foi ampla, tendo atingido diversas instâncias da realidade social, 
aparecendo, inclusive, em manifestações de enfrentamento cotidianas e pontuais. 

c 
O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que, a despeito da disparidade 
de forças bélicas em relação aos países europeus, houve vasta e considerável 
resistência africana ao domínio colonial. 

d 

Conforme pode ser depreendido pelo texto-base, a resistência africana ao domínio 
colonial foi ampla, esteve ancorada em discursos e ideologias “racionais”, ou seja, 
contou com uma organização e, além disso, não ficou restrita ao passado, encontrando 
reverberação nos tempos atuais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Para trabalhar com o conteúdo e com a habilidade envolvidos na questão, o professor  
deve organizar um debate em sala de aula tendo por base uma reflexão sobre a amplitude 
semântica do termo “resistência”, dando protagonismo aos alunos em suas opiniões e 
participações no debate. As seguintes perguntas devem orientar o debate: o que significa 
resistir a uma dominação? Quais são as maneiras de fazer frente às ações de exploração?  
São legítimos apenas os enfrentamentos abertos, belicosos, ou os diversos sujeitos podem 
encontrar múltiplas possibilidades para que as suas demandas sejam ouvidas? Peça aos 
alunos que falem, um de cada vez, buscando responder às perguntas e ponderá-las com base 
na realidade. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam aspectos da resistência de 
povos africanos ao imperialismo europeu, posicionando-se criticamente sobre o assunto. 
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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. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo e racismo 
O discurso civilizatório nas Américas, o silenciamento dos saberes indígenas e as formas  
de integração e destruição de comunidades e povos indígenas 
A resistência dos povos e comunidades indígenas  

Habilidade 
(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus 

impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas. 

Observações 
Trabalhar a relação entre a crença no Destino Manifesto e a conquista das terras indígenas 
nos Estados Unidos durante o século XIX. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 15 

Justificativas 

a 

O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que o Destino Manifesto 
afirma determinado povo e cultura como privilegiados e incumbidos de expandir  
o seu modo de vida. Nesse sentido, trata-se de uma crença que nega explicitamente  
a igualdade entre os diversos povos. 

b 

O elemento colonizador e violento do Destino Manifesto pode ser depreendido pela 
afirmação da necessidade e da legitimidade de se modelar e modificar o mundo 
segundo valores, normas e concepções de um determinado povo. Com esse discurso, 
não apenas se autoriza o movimento colonizador, como se justifica toda medida  
de violência, pois o “mundo deve ser refeito à sua imagem”. 

c 
O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que o Destino Manifesto foi  
um discurso promovido e acatado pelos colonos que pretendiam explorar e dominar  
os territórios indígenas. 

d 

O aluno que seleciona esta alternativa não compreende que o Destino Manifesto,  
pelo próprio conteúdo, nega qualquer tipo de respeito ou dignidade às culturas 
indígenas, tratando-as, antes, como objeto a ser explorado e reformado segundo  
os interesses e as concepções de mundo dos colonos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Para desenvolver o objeto e a habilidade envolvidos na questão, o aluno deve ser levado  
a refletir que discursos que afirmam a superioridade de um povo e a necessidade de ele  
se expandir, moldando a realidade segundo os próprios pressupostos – como é o caso  
do Destino Manifesto – têm caráter extremamente violento, pois negam dignidade  
e importância à alteridade. Uma aula que trabalhe bem essa habilidade deve, antes  
de adentrar o conteúdo específico do Destino Manifesto e a conquista das terras indígenas 
nos Estados Unidos durante o século XIX, explorar obras historiográficas que abordam 
diretamente o encontro entre universos culturais distintos e que demonstram como a 
alteridade é constantemente compreendida de maneira depreciada segundo o ponto de 
vista do observador/dominador. Sugere-se, com isso, a elaboração de uma leitura orientada 
e coletiva de trechos recortados de livros em que esse problema seja evidenciado. Após a 
leitura guiada dessas passagens e da consolidação do problema, pode-se passar à exposição 
do conteúdo específico. Sugestões de obras: Visão do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda;  
O espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro, François Hartog; A conquista 
da América: a questão do outro, Tzvetan Todorov. 

 


