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Capítulo 2 Novos domínios

1  B

 A ordem das alternativas obedece à ordem cronológica 
das fases do capitalismo. O momento de expansão das 
indústrias para além da Grã-Bretanha corresponde ao 
capitalismo industrial.

2  D

 O imperialismo não é praticado necessariamente por 
um governo monárquico e muito menos é um acordo 
entre nações. O pacto colonial é mais marcante na fase 
anterior ao imperialismo, mas guarda muitas semelhan-
ças. Entretanto, a nação submetida ao imperialismo 
perde sua independência política. O domínio imperia-
lista não foi pensado para ser temporário e não se res-
tringe à busca de matéria-prima.

3  Trata-se da Conferência de Berlim, encontro entre as 
nações mais poderosas da Europa, na cidade de Ber-
lim, na atual Alemanha, entre 1884 e 1885, para nego-
ciar sobretudo a partilha da África e assim "oficializar" o 
neocolonialismo. Tratou-se da definição de quais países 
e regiões seriam de exploração exclusiva de cada país 
europeu, quais seriam as áreas comuns (como a livre 
navegação em alguns mares e rios) e traçados os limites 
territoriais da África, ignorando as realidades locais. Isso 
gerou conflitos civis, empobrecimento e dependência 
econômica, dentre outras consequências.

4  C

 Ainda hoje o território africano é formado por diferentes 
etnias dentro de um território maior sob domínio de um 
poder central, o que em alguns casos está na raiz dos 
conflitos civis. A expressão correta da estratégia para 
facilitar o domínio é “dividir para governar”.

5  Darwinismo social é uma ideologia baseada no pensa-
mento científico desenvolvido pelo naturalista Charles 
Darwin sobre a evolução das espécies, argumentando 
que apenas aquelas mais aptas têm condições de 
sobreviver na luta contínua para perpetuação. Ao apli-
car uma base teórica elaborada para o mundo natural 
para explicar o meio social, defendeu que haveria espé-
cies humanas mais desenvolvidas, os europeus no caso, 
que então levariam a civilização para os povos menos 
capazes e menos desenvolvidos, os africanos, o que é 
totalmente equivocado.

6  A

 A rede de transporte foi instalada para escoar a produ-
ção do interior do continente para o litoral e então ser 
exportada, e não para interligar as diferentes regiões 
africanas. Apesar da intensa exploração do continente, 
os processos de formação e expansão dos deser-
tos ainda estavam apenas submetidos sobretudo aos 
 ritmos naturais. Apesar de ter ocorrido trabalho escravo 
nesse período, essa exploração já havia deixado de ser 
praticada em larga escala e o comércio internacional de 
escravos estava proibido.

7  Ligar os massai com o segundo texto, os iorubás com 
o primeiro, os tútsis com o último e os zulus com o ter-
ceiro.

8  Durante a colonização, muitos aborígenes australianos 
morreram em surtos de doenças trazidas pelos euro-
peus e muitos outros assassinados. Também tiveram 
suas terras tomadas pelos ingleses. Após a independên-
cia, muitos tiveram seus filhos sequestrados para terem 
educação ocidental. E hoje muitos vivem na pobreza e 
ainda sofrem com a discriminação racial.

9  D

 A imagem apresenta um processo de divisão de ter-
ras no continente africano por pessoas influentes. No 
século  XIX, as terras africanas foram partilhadas pelas 
potências europeias, num episódio conhecido como 
“corrida pela África” ou “partilha pela África”. O pro-
cesso de dominação não se deu de forma amigável e 
desconsiderou as fronteiras étnicas do continente, o que 
causou uma série de conflitos entre as  comunidades.


