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ATIVIDADES: 
 
01 - A chamada “Partilha da África” deu-se no fim do século XIX, em um contexto em que as potências nacionalistas 
europeias tinham expandido os seus domínios pelos continentes asiático e africano. Sobre o processo de “Partilha da 
África”, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) A Conferência de Berlim foi decisiva para organizar os domínios europeus sobre o território africano. 
b) A França foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. 
c) O Congo passou a ser um território submetido ao domínio particular do rei Leopoldo II, da Bélgica. 
d) A “Partilha da África” pode ser enquadrada no fenômeno mais abrangente denominado “Neocolonialismo”. 
e) Muitas tribos e etnias africanas diferentes ficaram circunscritas a um mesmo território na ocasião em que o continente 
africano foi dividido. 
 
02 - A “Partilha da África” suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a “inferioridade” 
dos povos africanos e a “missão civilizatória” que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. A corrente 
ideológica com bases cientificistas que mais se destacou nessa época foi: 
 
a) a microbiologia 
b) a antropologia cultural 
c) o existencialismo 
d) o darwinismo social 
e) a sociobiologia 
 
03 - Assinale a alternativa correta a respeito da expansão imperialista na Ásia e na África, na segunda metade do 
século XIX. 
 
a) Ela derivou da necessidade de substituir os mercados dos novos países americanos, uma vez que a constituição de 
Estados nacionais foi acompanhada de políticas protecionistas. 
b) Ela foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas e de novos mercados consumidores, fundamentais 
para a expansão capitalista dos países europeus. 
c) Ela foi consequência direta da formação do Segundo Império alemão e da ampliação de suas rivalidades em relação 
ao governo da França. 
d) Ela atendeu, primordialmente, às necessidades da expansão demográfica em diversos países europeus, decorrente 
de políticas médicas preventivas e programas de saneamento básico. 
e) Ela viabilizou a integração econômica mundial, favorecendo a circulação de riquezas, tecnologia e conhecimentos 
entre povos e regiões envolvidos. 
 


