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01 - (FUVEST SP/1998)     
As resistências à descolonização da Argélia derivaram 
essencialmente: 
a) da reação de setores políticos conservadores na 

França, associados aos franceses que viviam na 
Argélia.  

b) da pressão das grandes potências que temiam a 
implantação do fundamentalismo islâmico na 
região.  

c) da iniciativa dos Estados Unidos, que 
pressionaram a França a manter a colônia a 
qualquer preço.  

d) da ação pessoal do general De Gaulle, que se 
opunha aos projetos hegemônicos dos Estados 
Unidos. 

e) da atitude da França, que desejava expandir suas 
colônias, após a Segunda Guerra Mundial.  

 
02 - (FUVEST SP/2001)      

Portugal foi o país que mais resistiu ao processo de 
descolonização na África, sendo Angola, Moçambique 
e Guiné-Bissau os últimos países daquele continente a 
se tornarem independentes.  
Isto se explica: 
a) pela ausência de movimentos de libertação 

nacional naquelas colônias. 
b) pelo pacifismo dos líderes Agostinho Neto, 

Samora Machel e Amílcar Cabral. 
c) pela suavidade da dominação lusitana baseada 

no paternalismo e na benevolência. 
d) pelos acordos políticos entre Portugal e África do 

Sul para manter a dominação. 
e) pela intransigência do salazarismo somente 

eliminada com a Revolução de Abril de 1974. 
 
03 - (PUC RJ/1994)      

"Durante numerosas gerações, nosso povos não tiveram 
voz no mundo... Éramos aqueles aos quais não se 
concedia nenhuma atenção, cuja sorte era decidida por 
outros, segundo seus interesses, superiores aos nossos. 
Faziam-nos viver na pobreza e na humilhação." 

(Sukarno) 
Essas palavras, que se referem a colônias asiáticas, 
descrevem também a situação vivida pelas colônias 
africanas. Sobre as etapas de descolonização africana, 
na segunda metade do século XX, podemos afirmar que: 
a) No Congo (1960), a unidade interna facilitou o 

processo de sua independência frente aos belgas. 
b) Na Argélia (1962), a atuação política do general De 

Gaulle dificultou a conquista da soberania nacional. 
c) Em Angola (1975), a independência foi prejudicada 

pela eclosão da Revolução dos Cravos em Portugal. 
d) Em Moçambique (1975). Samora Machel liderou o 

movimento de independência com o apio 
econômico e militar norte-americano. 

e) Na Namíbia (1990), a liberação nacional foi 
favorecida pelo avanço da luta contra o 
"apartheid", que enfraqueceu a dominação sul-
africana. 

 
04 - (UEL PR/2001)      

“Assim, a luta pela independência libertou os povos da 
África (…) da dominação política européia, mas deixou 
surgir um novo sujeito histórico sobre a cena política: o 
Estado Nacional. Resposta radical à colonização, forma 
para se atingir a identidade nacional (…), [ele 
representou] a passagem de uma sociedade dominada 
a uma sociedade não menos dominada onde o dirigismo 
do Estado, parlamentar ou totalitário, encontrou 
possibilidades de aplicação inéditas.”  

(CANÊDO, Letícia B. A descolonização da África e da 
Ásia. 6.ed São Paulo: Atual;  

Campinas: Editora da Unicamp. 1986. p. 5–6. Coleção 
Discutindo a História.) 

“A meu ver a pobreza e as lutas políticas são o resultado 
da colonização estrangeira que desordenou a economia 
africana pré-colonial e estabeleceu limites entre os 
Estados que não respeitavam as tradições e as 
diferenças étnicas entre os povos africanos. (…) A 
desunião que domina os jovens estados africanos é, em 
grande parte, fomentada pelas potências colonizadoras 
(…). O grande mal é que à descolonização seguiu-se a 
neocolonização.”  

(ANDRADE, Manuel C. de. Imperialismo e 
fragmentação do espaço. 2.ed São Paulo: Contexto, 

1989. p. 8.  
Coleção Repensando a Geografia.) 

Considerando os textos acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) Ao tratar do tema da descolonização, os textos 

reproduzem análises contraditórias e chegam a 
conclusões opostas. 

b) Ambos constituem análises complementares, 
sendo que o primeiro aborda a formação dos 
Estados africanos e o segundo analisa as influências 
da colonização estrangeira na África 
contemporânea. 

c) Os dois textos constituem abordagens 
independentes, já que os problemas e conflitos 
contemporâneos da África independem da forma 
como se deu a consolidação dos Estados Nacionais 
naquele continente. 

d) O primeiro e o segundo textos apresentam 
explicações sobre a participação do Estado na 
construção da democracia na África 
contemporânea. 

e) O segundo texto, tam como o primeiro, caracteriza 
a autonomia dos jovens Estados africanos como 
responsáveis pelos problemas atuais da África. 

 
05 - (UEM PR/1998)     

 “(...) 
O choro de séculos 
onde a verdade violentada se estiola no 
círculo de ferro da desonesta força 
sacrificadora dos corpos cadaverizados 
inimiga da vida 
fechada em estreitos cérebros de máquinas 



 

 
2 

www.historiaemfoco.com.br 

Descolonização Afro-Asiática 

2 

de contorno 
na violência 
na violência 
na violência 
(…)” 

(Agostinho Neto, A - Poemas de Angola, in Aquino J. e 
Denize O. - História da Sociedade. 22ª. ed., 
SP, Ao Livro Técnico Editora, 1988, p. 335). 

Esse poema de Agostinho Neto retrata o drama da 
secular opressão colonial vivida pelos povos da África. 
Sobre o Neocolonialismo e o processo de 
descolonização dos Estados Nacionais Africanos, após a 
Segunda Guerra Mundial, assinale o que for correto. 
01. Angola e Moçambique, independentes em 1975, 

eram colônias portuguesas. Marrocos e Tunísia, 
independentes em 1956, eram colônias francesas. 

02. Na guerra de independência da Argélia, morreram 
mais de l (um) milhão de muçulmanos contra 
18.000 (dezoito mil) belgas, até que a Argélia se 
tornou independente da Bélgica, em 1963. 

04. O processo de descolonização da África ocorreu de 
forma pacífica e negociada, destacando-se o 
espírito conciliador das metrópoles e o empenho da 
ONU (Organização das Nações Unidas), em favor 
dos países colonizados. 

08. Uma das heranças mais perversas do colonialismo 
europeu sobre o continente africano foi o regime 
do apartheid, vigente na África do Sul até há poucos 
anos. Através desse regime, uma minoria branca se 
impunha e segregava a maioria negra. 

16. A Itália também teve suas colônias no continente 
africano, destacando-se a Líbia, independente em 
1951, e a Somália, em 1960. 

 
06 - (UEM PR/1999)      

"Descolonização e revolução transformaram de modo 
impressionante o mapa político do globo. O número de 
Estados internacionalmente reconhecidos como 
independentes na Ásia quintuplicou. Na África, onde 
havia um em 1939, agora eram cerca de cinqüenta. 
Mesmo nas Ámericas, onde a descolonização no início 
do século XIX deixara atrás umas vinte repúblicas 
latinas, a de então acrescentou mais uma dúzia. 
Contudo, o importante nelas não era o seu número, mas 
seu enorme e crescente peso demográfico, e a pressão 
que representavam coletivamente".  

(HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. São Paulo : Cia. 
das Letras, 1997, p. 337.) 

Sobre a descolonização, assinale o que for correto. 
01. A Conferência de Bandung, realizada em 1955, 

reuniu um importante grupo de ex–colônias 
européias para discutir os seus interesses comuns. 
Apesar disso, nenhuma nação latinoamericana 
esteve presente nesse evento, que criou um bloco 
de países não–alinhados. 

02. Dentre as teses aprovadas na Conferência de 
Bandung, pode se destacar o estímulo às 
revoluções comunistas na Ásia e na África . 

04. A Índia tornou–se independente da Inglaterra em 
1947, após muitos anos de luta. Nesse processo de 
independência, deve ser destacado o movimento 
de desobediência civil, liderado por Mahatma 
Gandhi. 

08. A Angola tornou–se independente de Portugal, em 
1975. Contudo, as divergências surgidas entre as 
forças de libertação compostas pelo MPLA 
(Movimento Popular de Libertação de Angola), pela 
FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola) e 
pela UNITA (União Nacional pela Libertação Total 
de Angola) mergulharam o país em uma Guerra 
Civil. 

16. A Argélia conquistou a sua independência política 
da França em 1962, após uma década de intensas 
lutas, com um saldo de cerca de um milhão de 
argelinos mortos. 

 
07 - (UEM PR/2001)      

A guerra de Independência de Biafra, ocorrida no 
período de 1967 a 1970, é um dos episódios mais 
dramáticos da África contemporânea e marca um 
conflito étnico que resultou na morte de mais de um 
milhão de pessoas, muitas minadas pela fome.  
Sobre esse episódio, assinale o que for correto. 
01. Os ibo e os hausa são povos que formam a Nigéria, 

país onde se situa Biafra. Os ibo eram oriundos da 
província de Biafra e formavam a elite do país. 

02. Essa guerra se insere no processo de 
descolonização da África e traduz os conflitos 
internos dos países, os choques entre a população 
nativa, os movimentos de independência nem 
sempre pacíficos. 

04. A guerra durou 30 meses e os separatistas foram 
caçados e massacrados no país inteiro. Os que 
escaparam fugiram para sua província e tentaram 
declarar–se independentes. 

08. A perspectiva de separação da província de Biafra, 
rica em petróleo, acirrou o conflito, pois o governo 
nigeriano não aceitava a proposta de separação de 
uma das regiões mais ricas do País. 

16. Durante o desencadear da guerra, os separatistas 
conseguiram manter a resistência às tropas 
nigerianas e levar a província à independência, 
resultando no Estado de Biafra, um dos países que 
compõem o continente africano atual. 

32. A guerra civil foi desencadeada a partir de um 
contra golpe do governo nigeriano para derrubar a 
etnia ibo, que havia tomado o poder na Nigéria. 

64. Após a guerra de Biafra o país foi governado por 
militares, que conseguiram fazer uma 
administração pública com maior qualidade, 
saneando as finanças e tornando a Nigéria um dos 
países com maior índice de desenvolvimento na 
África atual. 

 
08 - (UEM PR/2001)      

Em 1948, o Partido Nacional Afrikaaner assumiu o 
governo na África do Sul e formalizou a política 
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segregacionista que marcou o país até a década de 
1990. Essa política visava manter a população negra 
separada em reservas, ou seja, o mais separada possível 
da população branca.  
Sobre esse assunto, assinale o que for correto. 
01. O sistema de apartheid foi criado pelo governo 

visando à separação radical e total entre brancos e 
negros. 

02. O Massacre de Sharpeville foi uma ação do governo 
separatista branco contra os negros, que acabou 
por impedir o surgimento de qualquer resistência à 
opressão por quase 40 anos. 

04. Nos anos 1980, em função do apartheid, a África do 
Sul passou a sofrer boicote econômico e cultural da 
maioria dos países que se recusaram a enviar 
atletas para as competições esportivas na África do 
Sul, e os atletas sul–africanos não eram aceitos em 
jogos olímpicos. 

08. Para justificar o apartheid, os afrikaaners 
argumentavam que havia graus de civilização 
diferenciados e que os antecedentes culturais dos 
brancos e dos negros eram profundamente 
diferentes, por isso era necessário que os dois 
grupos se desenvolvessem separadamente. 

16. A resistência à dominação branca na África do Sul 
sempre se fez presente, pois o Congresso Nacional 
Africano, surgido em 1912, ao definir seu programa, 
em 1955, propôs que a África do Sul fosse um 
Estado unitário, democrático, pluralista e 
multirracial. 

32. Nelson Mandela foi um dos líderes da resistência 
sul–africana ao apartheid e acabou tornando–se 
Presidente da República da África do Sul. 

 
09 - (PUC RS/2000)     

Em 1955, reuniram-se em Bandung, na Indonésia, 
líderes de 24 Estados africanos e asiáticos 
representantes de uma população total de 1,350 bilhões 
de pessoas.  
Esta conferência tinha como principal objetivo político: 
a) Propor o armamento das nações em 

desenvolvimento, bem como a construção de 
sistemas defensivos formados por mísseis e 
antimísseis. 

b) Lutar pela descolonização e independência, assim 
como recomendar a imediata retirada do exército 
da Indonésia do Timor Leste. 

c) Estabelecer a independência pacífica da Índia, 
promovendo a separação dos muçulmanos pela 
criação do Paquistão, "o país dos puros". 

d) Manifestar a política das novas nações 
independentes e lançar a política dos não-
alinhados, uma postura de eqüidistância em 
relação às superpotências. 

e) Reconhecer a independência das Repúblicas da Ásia 
Central em decorrência do esfacelamento 
soviético. 

 
10 - (PUC RS/2000)      

Considere as afirmações abaixo sobre a descolonização 
ocorrida após o término da Segunda Guerra Mundial, na 
África e na Ásia. 
I. As elites coloniais decidem fundar partidos 

comprometidos com a causa social baseados no 
liberalismo clássico, em termos políticos, 
econômicos e culturais. 

II. Os conflitos políticos, ideológicos, econômicos e a 
intensa rivalidade entre URSS e EUA no pós-guerra 
gerou uma prolongada interferência das duas 
potências nos processos de independência. 

III. O fato de os novos países serem juridicamente 
independentes não mudou a situação de fato; a 
descolonização gerou a fragmentação do espaço, 
criando países pobres e fortalecendo as potências 
hegemônicas. 

IV. As independências  das colônias francesas 
(Indochina e Argélia) foram concedidas através de 
tratados assinados em Genebra logo após o 
término da Guerra. 

A análise das afirmativas permite concluir que está 
correta a alternativa 
a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II, III e IV 

 
11 - (UFF RJ/1993)      

Será que ouvi bem - respondeu o professor..  
Sem dúvida - respondeu o intérprete. A partir do 
momento em que nossas indústrias não conseguem 
escoar seus produtos, é preciso que uma guerra lhes 
abra novos mercados. Foi assim que, este ano, tivemos 
uma guerra do carvão, uma guerra do cobre, uma guerra 
do algodão. Na Terceira Zelândia, matamos dois terços 
dos habitantes para obrigar o resto a comprar-nos 
guarda-chuvas e suspensórios. 

(De A ilha dos pingüins, de Anatole France.) 
Esta é uma passagem de um texto de ficção, de 
intervenções anticolonialistas. Assinale, dentre as 
afirmações seguintes, a que for correta: 
a) O texto, sendo de ficção, não serve como base para 

afirmações acerca da expansão imperialista. 
b) O texto situa-se num plano satírico, o que o torna 

irrelevante como fonte história para abordar a 
expansão imperialista. 

c) O texto falsifica a realidade,  já que a expansão 
imperialista européia e norte-americana na África, 
na Ásia e na América Latina nada teve a ver com 
comércio e mercados. 

d) A abertura e ampliação de mercados foi um dos 
fatores que elevaram a guerras no período da 
expansão imperialista européia e norte-americana 
na África, na Ásia e na América Latina, fato que o 
texto transporta para a ficção. 

e) A abertura e ampliação de mercados foi o único 
fator causador das guerras que marcaram a 
expansão imperialista européia e norte-americana 
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na África, na Ásia e na América Latina, fato que o 
texto reflete, mesmo sendo ficcional. 

 
12 - (UFF RJ/2001)      

Quando comparada à revolução chinesa, a 
independência indiana adquire uma singulari-dade que, 
ainda hoje, desperta a atenção dos estudiosos. Ao 
contrário de uma revolução comunista, a Índia adquiriu 
sua independência pela via pacífica.  
Identifique o comentário que se refere, corretamente, à 
política implementada por Gandhi para obter a 
independência.  
a) A política de desobediência civil, cujo exemplo foi a 

chamada Marcha do Sal, fundamentava-se no 
princípio da resistência  pela violência. 

b) O sistema hindu, fundado na igualdade social e no 
sistema de castas, representou um obstáculo à 
independência indiana.  

c) Parte significativa da burguesia indiana apoiou a 
política de Gandhi, pois, o seu programa de defesa 
do produto nacional ajudava a combater a 
concorrência dos materiais ingleses. 

d) A doutrina da dignidade do trabalho defendida por 
Gandhi implicava a defesa intransigente de greves 
de cunho político. 

e) O principal impulso do programa de Gandhi era a 
proposta de reformulação da aldeia tradicional com 
a introdução da mecanização no campo. 

 
13 - (UFF RJ/2002)      

A descolonização e as lutas pela libertação nacional dos 
países africanos imprimiram, após a 2a Guerra Mundial, 
uma nova divisão territorial no continente africano. 
Considere esse processo de descolonização e analise as 
afirmativas: 
I. A dominação imperialista da Europa sobre o 

território africano foi denunciada pelo filósofo e 
escritor Sartre, considerado a grande voz da 
consciência européia anticolonialista. 

II. A Frente de Libertação Argelina foi a principal 
organização que, lutando pela independência da 
Argélia, conseguiu libertá-la do colonizador 
português. 

III. As guerras de independência das colônias 
portuguesas revelaram a fragilidade do sistema 
econômico e social da metrópole que, à época, 
encontrava-se sob o governo de Salazar. 

IV. A Conferência de Bandung, em 1955, da qual 
participaram os países recém-liberados da 
dominação colonial, representou um importante 
estímulo para o processo de descolonização de 
países africanos. 

V. A libertação de Angola deu-se por via pacífica, 
tendo sido selada, em 1974, pelo Acordo de Alvor, 
celebrado entre o Movimento Popular de 
Libertação de Angola e o governo português. 

As afirmativas que estão corretas são as indicadas por: 
a) I, II e III 
b) I, III e IV 

c) I, IV e V 
d) II, III e IV 
e) III, IV e V 

 
14 - (UFMG/1996)      

Todas as alternativas apresentam afirmativas corretas 
sobre o processo de descolonização da África, EXCETO: 
a) A grande maioria dos países africanos se tornou 

independente após o término da 2ª Guerra 
Mundial. 

b) A opção pela luta armada foi responsável pela 
independência de quase todas as colônias. 

c) As ex-colônias portuguesas foram as últimas a se 
tornarem independentes. 

d) As independências foram acompanhadas de 
projetos socialistas a partir da década de 1970. 

 
15 - (PUC RS/2002)      

Considere as afirmações abaixo, sobre o processo de 
descolonização afro-asiático no pós-Segunda Guerra. 
I. O nacionalismo afro-asiático do século XX tendeu a 

manifestar-se principalmente no campo jurídico-
político, sem que os movimentos emancipatórios 
tocassem questões econômicas, sociais e raciais. 

II. Os movimentos de libertação colonial afro-asiáticos 
mantiveram uma uniformidade geral quanto a 
questões estratégicas e políticas na luta contra o 
domínio metropolitano, segundo as diretrizes da 
Conferência de Bandung. 

III. O enfraquecimento das potências imperialistas da 
Europa Ocidental condicionou a forte intervenção 
dos Estados Unidos e da URSS no processo de 
descolonização da África e da Ásia. 

IV. Os novos países que emergiam do processo de 
descolonização buscaram articular uma postura 
internacional com princípios comuns, entre 1955 e 
meados da década seguinte. 

Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente são 
corretas: 
a) I e II 
b) I, II e IV 
c) I e III 
d) II, III e IV 
e) III e IV 

 
16 - (UEPB/2001)      

O processo de descolonização da Ásia e África não 
implicou na efetiva libertação da maioria dos seus povos 
que se mantém refém da herança de pobreza 
evidenciada na divulgação de seus números referentes 
à saúde e à educação. 
Especificamente com relação à África, indique a 
alternativa que expressa a maior preocupação das 
autoridades sanitárias mundiais. 
a) Grande índice de pessoas analfabetas. 
b) Permanência de conflitos inter-tribais que 

provocam grande mortandade. 
c) Costumes milenares que impedem a informação e 

conseqüente mudança de hábitos. 
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d) A liderança do continente no número de pessoas 
infectadas com o vírus HIV (AIDS). 

e) A truculência dos racistas brancos remanescentes 
no continente diante dos negros. 

 
17 - (UEPB/2002)      

Nas décadas de 80 e 90, no Oeste, Leste e Sul da África 
os temas principais eram: 
a) Saúde, paz, riqueza e fertilidade. 
b) Doenças, paz, pobreza e abundância de chuvas. 
c) Saúde, guerra civil, riqueza e escassez de mão-de-

obra. 
d) Doenças, guerra civil, miséria, problemas com 

refugiados. 
e) Saúde, guerra nuclear, riqueza e poluição 

ambiental. 
 
18 - (UFPR/2002)      

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o chamado 
“processo de descolonização”, que envolveu uma série 
de lutas de libertação nacional ocorridas na África e na 
Ásia.  
Sobre esse contexto, é correto afirmar: 
01. Todas as independências africanas foram feitas em 

nome do liberalismo econômico; politicamente, 
seus líderes adotaram o regime democrático norte-
americano como modelo. 

02. Apesar de alguns episódios violentos, o processo de 
descolonização das possessões portuguesas 
ocorreu de forma pacífica, permitindo uma 
transição que assegurou a estabilidade política dos 
novos países. 

04. Nos processos de descolonização da Ásia, assim 
como na África, verificou-se a intervenção da União 
Soviética e dos Estados Unidos, interessados em 
fazer crescer suas áreas de influência. 

08. Os líderes dos movimentos africanos de 
independência eram, em sua maioria, intelectuais 
formados nas universidades das metrópoles 
européias, preparados para se tornarem 
administradores coloniais. 

16. Embora importantes na definição das 
nacionalidades, as etnias e credos religiosos não 
tiveram papel significativo nos processos de 
independência africanos e asiáticos. 

32. A Índia foi uma das primeiras possessões coloniais 
a alcançar sua independência, graças ao 
movimento de desobediência civil encabeçado por 
Mahatma Gandhi. 

64. As colônias européias na Ásia e África conseguiram 
suas independências como parte dos acordos de 
paz da Segunda Guerra; com esses acordos, os 
líderes aliados reconheceram o direito de 
autodeterminação dos povos. 

 
19 - (UFRN/1999)      

Em relação ao processo de descolonização afro-asiático, 
é correto afirmar:  

a) As potências européias, fortalecidas com o fim da 
2ª Guerra Mundial, investiram recursos na luta 
contra os movimentos de libertação que explodiam 
nas colônias. 

b) A Organização das Nações Unidas tornou-se o 
parlamento no qual muitos países condenavam o 
neocolonialismo, dado que proclamava a 
autodeterminação dos povos. 

c) A Guerra Fria dificultou a descolonização, em 
virtude da oposição de soviéticos e americanos, que 
viam no processo uma limitação de seu poder de 
influência na África e na Ásia. 

d) As nações que optaram por guerra e luta armada 
foram as únicas que conquistaram independência e 
autonomia política frente à dominação dos países 
europeus.  

 
20 - (UFRN/1997)      

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, acelerou-se o 
processo de emancipação política de diversos países da 
África e da Ásia, que integravam os impérios coloniais 
europeus.  
Qual das alternativas abaixo não se relaciona à 
descolonização afro-asiática? 
a) Difusão da doutrina religiosa cristã-ocidental entre 

as populações da África e da Ásia. 
b) Evolução da conjuntura internacional, levando ao 

enfraquecimento da Europa no pós-guerra e ao 
reconhecimento de que era impossível continuar 
sustentando, através de força e violência, uma 
dominação colonial. 

c) Pregação dos partidos políticos progressistas a 
favor da formação de uma consciência 
anticolonialista. 

d) Pressões das duas potências mundiais do pós-
guerra (Estados Unidos e União Soviética), 
favoráveis à descolonização, procurando atrair as 
lideranças dos movimentos independentistas afro-
asiáticos. 

e) Pressões resultantes da longa luta armada mantida 
pelos povos afro-asiáticos em busca de sua 
independência política. 

 
21 - (PUC MG/2005)     

A observação atenta das informações apresentadas pela 
charge holandesa da década de 1950 reproduzida ao 
lado permite concluir: 

 
 

A Conferência de Bandung (Motta, R. & Arnaut, L. A Segunda 
Grande Guerra. pág.77) 
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a) A influência socialista foi vista por certos analistas 
internacionais como uma ameaça à real 
emancipação das jovens nações que surgiram da 
descolonização. 

b) A ausência de países africanos na conferência 
denunciou seu caráter discriminador e excludente, 
enfraquecendo a sua capacidade de aglutinação de 
interesses.  

c) Os países muçulmanos ou de origem árabe foram 
impedidos de participar do evento devido às 
profundas desavenças religiosas presentes nos 
países organizadores. 

d) A participação efetiva de vários países europeus e 
dos EUA assegurou uma maior visibilidade ao 
evento e reforçou os compromissos de assistência 
e cooperação.  

 
22 - (UFSE/2000)      

Considere as proposições sobre a definição do 
Mercantilismo. 
00. O conjunto das teorias e das práticas de 

intervenção econômica que se desenvolveram na 
Europa Moderna, desde a metade do século XV. 

11. Uma política econômica característica do 
período de transição feudal-capitalista,  

permitindo a ascensão da burguesia. 
22. Situação de mercado no qual um produto é 

oferecido por um pequeno número de empresas, 
cujas atividades e políticas de produção são 
determinadas pelas esperadas reações de uma 
outra. 

33. Uma série de práticas econômicas, que tinham 
como objetivo a defesa da produção nacional e o 
fortalecimento do absolutismo. 

44. Doutrina e política econômica, definida e aplicada 
sistematicamente pelos Estados europeus nos 
séculos XVI e XVIII. 

 
23 - (UFSE/2001)      

Em abril de 1955, convocados pela Indonésia e outros 
países libertados do colonialismo, reuniram-se em 
Bandung, representantes de 29 países da Ásia e da 
África quando decidiram 
a) o esboço de um tratado de não adesão a qualquer 

tipo de pesquisa nuclear. 
b) participar de acordos de defesa com os Estados 

Unidos ou a União Soviética. 
c) condenar o colonialismo, a discriminação racial e a 

corrida armamentista. 
d) ajudar a reconstrução da Coréia do Norte, por 

razões humanitárias, tendo em vista o desgaste 
humano daquele país no conflito terminado em 
1953.  

e) assinar um Tratado cujo objetivo era delinear metas 
para a educação dos países asiáticos e africanos. 

 
24 - (UFU MG/2002)      

Os itens, a seguir, abordam os processos de 
descolonização no século XX, destacando as resistências 

dos povos africanos, asiáticos e árabes o imperialismo 
europeu. 
I– O que os imperialistas europeus identificaram 

como defeitos inatos destes povos como, por 
exemplo, a preguiça, as faltas constantes ao 
trabalho e ainda uma ausência de ambição podem 
ser vistos como formas de resistência à exploração 
de que eram vítimas. 

II– As lutas e resistências dos povos colonizados foram 
importantes para os processos de descolonização. 
Estas resistências assumiram a forma de greves, 
marchas de protesto, ataques violentos, mas 
também expressaram-se nas lutas pela preservação 
e revalorização de tradições locais, da língua e da 
história destes povos. 

III– Com o imperialismo, os povos colonizados 
adotaram os chamados “valores ocidentais”, 
abandonando suas tradições. Isto explica porque a 
descolonização assumiu a forma de luta armada, 
conduzida por grupos minoritários com discursos 
em defesa do capitalismo ou do socialismo. 

IV– A tomada de consciência dos povos submetidos ao 
imperialismo deve-se à polarização provocada pela 
Guerra Fria, que criou condições propícias para a 
organização de movimentos de independência. 
Estes movimentos passaram a lutar contra as 
decadentes metrópoles européias, contando com o 
apoio dos Estados Unidos. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas III e IV 
b) Apenas II e IV 
c) Apenas I e III 
d) Apenas I e II 

 
25 - (UnB DF/1993)      

Sobre os movimentos de libertação colonial da Ásia, é 
pertinente afirmar: 
00. A maioria das colônias asiáticas atingiu sua 

independência desde o imediato pós-Guerra até 
meados da década de cinqüenta deste século. 

01. Um dos seus maiores líderes, Mahatma Gandhi, 
defendeu o método belicoso como um instrumento 
vital de ruptura da ordem colonial. 

02. A independência da Índia, segundo país do mundo 
em população, assegurou-lhe uma posição de 
primeira ordem nas relações internacionais do 
mundo contemporâneo. 

03. Na Indochina, as novas elites locais tiveram que 
enfrentar a política de assimilação francesa, que 
visava transformar o país em um prolongamento da 
França na Ásia. 

04. A ideologia nacionalista e marxista-leninista 
veiculada pelos movimentos independentes 
encontrou exitoso espaço na Ásia de cultura 
chinesa (China, Vietnã e Coréia). 

 
26 - (UnB DF/1996)      

Leia o texto que segue. 
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A África contemporânea é um mar de esperanças, 
projetos e desilusões. Desde 1960, o ano das 
independências, já se passaram anos de crise profunda 
que empurraram os Estados africanos para situações de 
impasse. 

José Flávio Sombra Saraiva, Formação da África 
Contemporânea. 

Em relação às dificuldades do continente africano nas 
últimas décadas, julgue os itens seguintes. 
00. As nações africanas viveram, entre o final da década 

de cinqüenta e o início da década de sessenta, a 
conquista das independências políticas por meio de 
variadas estratégias, desde a via pacífica da 
negociação até a violência da guerra civil. 

01. As independências políticas foram quase sempre 
acompanhada spor forte capacidade de 
desenvolvimento econômico e social autônomo. 

02. Os Estados africanos contemporâneos nasceram 
viciados por condutas políticas herdadas do período 
colonial. 

03. A superação do regime de apartheid, na África do 
Sul, encerrou o ciclo de crises políticas daquele 
continente. 

 
27 - (UFMS/2001)      

Leia, com atenção, o próximo texto. 
O período que se estende entre o final da II Guerra 
Mundial e os nossos dias presenciou um dos fenômenos 
político-sociais mais importantes da História 
Contemporânea: a liquidação dos impérios coloniais 
inglês, francês, holandês, belga e português, construídos 
ao longo do século XIX. 
LINHARES, Maria Yedda. A luta contra a metrópole. São 

Paulo : Brasiliense, 1983, p.7. 
Com relação aos impérios coloniais a que se refere 
Linhares, é correto afirmar que: 
01. a emergência de novos países da Ásia e da África, os 

quais passaram a integrar a comunidade 
internacional das nações independentes. 

02. a liquidação do império português na América. 
04. a liquidação do império inglês, ocorrida apenas no 

continente africano. 
08. a Conferência de São Francisco, ocorrida em 1945, 

que teve o objetivo de discutir entre os aliados 
vitoriosos um plano que assegurasse a paz entre os 
povos da terra. 

16. o fim da presença portuguesa na África, que se fez 
através da guerra de libertação dos povos africanos. 

 
28 - (UFMT/2002)      

Após a Segunda Guerra Mundial, houve redefinição da 
ordem internacional, assumindo aspecto de destaque o 
fenômeno da descolonização, o qual promoveu o 
surgimento de dezenas de novos Estados, sobretudo 
nos continentes asiático e africano.  
A respeito do fenômeno da descolonização, julgue os 
itens. 
00. Na Ásia, o movimento pelas independências 

nacionais foi posterior ao processo ocorrido no 

continente africano, tendo como marco inicial a 
independência da China, em 1947. 

01. A Organização das Nações Unidas teve um 
importante papel no processo de descolonização, 
uma vez que ajudou a legitimar os novos governos 
nacionais. 

02. As potências coloniais européias assumiram 
políticas diferenciadas em relação às 
independências de suas colônias. Enquanto a 
Inglaterra adotou uma postura mais flexível, 
negociando o processo de descolonização com os 
movimentos nacionais das ex-colônias, França, 
Bélgica e Portugal, nos casos respectivos da Argélia, 
Congo (ex-Zaire) e Angola, tentaram impedir as 
independências, inclusive com envolvimento 
militar.  

03. O processo de descolonização esteve intimamente 
associado à situação de fragilidade econômica, 
política e militar pela qual passavam as ex-
metrópoles européias ao fim da Segunda Guerra 
Mundial e à época da ascensão dos Estados Unidos 
da América e da União Soviética como 
superpotências, ambas oficialmente favoráveis à 
descolonização.  

 
29 - (UNIFICADO RJ/1995)      

“Morre um homem por minuto em Ruanda. Um homem 
morre por minuto numa nação do continente onde o 
Homo Sapiens surgiu há um milhão de anos...Para o ano 
2000 só faltam seis, mas a humanidade não ingressará 
no terceiro milênio, enquanto a África for o túmulo da 
paz”.  

(Augusto Nunes, in : jornal O Globo, 6.8.94). 
A situação atual de instabilidade no continente africano 
é o resultado de diversos fatores históricos, dentre os 
quais  destacamos o (a): 
a) Fortalecimento políticos dos antigos impérios 

coloniais na região, apoiada pela Conferência de 
Baudung. 

b) Declínio dos nacionalismos africanos causados pelo 
fina da Guerra Fria. 

c) Acirramento das guerras intertribais no processo de 
descolonização que não respeitou as características 
culturais do continente. 

d) Fim da dependência econômica ocorrida com as 
independências políticas dos países africanos, após 
a década de 50. 

e) Difusão da industrialização no continente africano, 
que provocou suas grandes desigualdades sociais. 

 
30 - (UNIRIO RJ/1995)      

“Nós proclamamos o direito, para todos os povos 
colonizados, de assumirem seu próprio destino... A 
longa noite está morta.” 

(Declaração do V Congresso Pan-Africano, 1945) 
Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta 
sobre o processo de Descolonização Afro-Asiática. 
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a) A conferência de Bandung (1955) reafirmou os 
valores e a política imperialista das nações 
ocidentais. 

b) Os nacionalismos afro-asiáticos, extintos após a 
Segunda Guerra Mundial, não conseguiram 
consolidar o ideal de independência. 

c) A carta da ONU, consagrando o direito de 
autodeterminação dos povos, favoreceu o 
reconhecimento da soberania nacional das nações 
emergentes. 

d) A descolonização foi prejudicada pela bipolarização 
mundial entre EUA e URSS, que apoiavam política e 
militarmente os Impérios Coloniais. 

e) A libertação e a autonomia nacional dos países afro-
asiáticos consolidaram sua independência 
econômica frente às nações ocidentais. 

 
31 - (UNIRIO RJ/1996)      

A descolonização do continente africano, a partir de 
1950, liberou nações do imperialismo. Entretanto, não 
solucionou os problemas estruturais de diversos países 
do continente. 
Sobre os países africanos descolonizados, é correto 
afirmar-se que: 
a) Em Ruanda, ao processo de independência, 

conquistada em 1962, seguiu-se a criação de um 
governo de coalizão popular que, apoiado por 
investimentos ocidentais, extingui as rivalidades 
étnicas e as guerras tribais. 

b) Em Angola, a prolongada guerra civil após a 
independência, em 1975, provocou a intervenção 
da ONU no conflito, com  a participação de soldados 
brasileiros, cujo objetivo é desarmar a guerrilha e 
auxiliar na reconstrução do país. 

c) Em Moçambique, que alcançou a independência 
em 1975, o movimento guerrilheiro de inspiração 
socialista FRELIMO (Frente de Libertação de 
Moçambique), apoiado pela União Soviética, 
conquistou a gestão das regiões auríferas da 
Rodésia. 

d) Na Argélia, independente em 1962, após o fracasso 
das tentativas de estabelecimento da democracia 
com as recentes eleições, ocorreu o golpe de estado 
dos fundamentalistas muçulmanos. 

e) Na Namíbia, a fraqueza política e econômica dos 
governos posteriores à independência, ocorrida em 
1990, facilitou a invasão militar, com a anexação de 
seu território pela África do Sul. 

 
32 - (UNESP SP/2001)      

Após a Segunda Guerra Mundial, os afrikaaners 
(brancos de origem holandesa) oficializaram o apartheid 
na África do Sul, provocando com isto forte resistência 
interna tanto de negros quanto de parcela de brancos.  
a) Além dos afrikaaners, qual a nacionalidade 

predominante na população branca da África do 
Sul? 

b) O que significou o apartheid?  
 

33 - (UFG GO/1995)      
Quando pensamos na África antiga, nos  sentimos 
atraídos. Transparece a grandiosidade, o mistério e a 
riqueza de uma das primeiras  civilizações. No entanto, 
olhando para a África hoje, é transparente a pobreza, a 
fome, a morte e a idéia da degradação humana. Entre 
uma situação e outra, é como se  o tempo tivesse parado 
e os africanos, nesse período, não tivessem história. O 
continente parece “saltar” da situação de Berço da 
Humanidade para a de um imenso e terrível cemitério.  
Considerando fatores que historicamente contribuíram  
na definição da trajetória desse continente, é correto  
afirmar que: 
01. as regiões mais ricas e produtivas da África foram, 

sucessivamente, conquistadas pelos Persas, Gregos 
e Romanos. Esses últimos, através da expansão de 
suas conquistas, garantiam o suprimento de seu 
principal produto comercial: escravos; 

02. a partir da desagregação do Império Romano e do 
processo de ruralização ocorridos no ocidente, a 
África pôde florescer como importante centro 
produtor de artigos exóticos, vendidos ao extremo 
Oriente. Foi, por isso, um dos alvos da ação 
sistemática das Cruzadas, sofrendo uma 
desagregação do seu sistema de produção e a 
pilhagem de grande parte de suas riquezas; 

04. durante a Idade Moderna, a exploração da África foi 
um dos pilares do processo de acumulação de 
capital das nações européias. O tráfico de escravos 
negros, ao mesmo tempo que drenou grande parte 
da força de trabalho do continente africano, 
ofereceu aos europeus a chave da montagem e 
funcionamento do sistema de colonização das 
terras do “novo mundo”; 

08. o continente africano é praticamente “atropelado” 
pela marcha dos novos colonizadores do séc. XIX. 
Sem levar em consideração especificidades sócio-
culturais, ele foi barbaramente repartido entre as 
nações européias, num amplo jogo de poder e 
interesses. Fruto desse processo, as desigualdades 
internas, em vários níveis, foram acentuadas e 
novos problemas criados, como por exemplo, 
conflitos raciais entre colonizadores e colonizados; 

16. o desmonte dos Impérios neocoloniais, fruto do 
enfraquecimento das nações colonizadoras após 
duas guerras mundiais e do crescimento da 
resistência dos colonizados, ficou conhecido como 
“descolonização”. Na África, esse processo deu 
origem a uma imensa quantidade de países 
independentes politicamente, mas com economias 
historicamente exauridas e desarticuladas; 

32. a segregação entre as diferentes etnias negras, 
agrupadas em inúmeros países independentes, 
tanto na África do Norte quanto na África do Sul, 
deu origem ao Apartheid.  

 
34 - (UFG GO/1996)      

As fotos abaixo retratam a fome que tem assolado 
diversas porções do continente africano. Neste caso, 
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tem-se o exemplo de dois países situados no “Chifre da 
África”.  
A este respeito, pede-se: 

 
Fotos: Cuadernos del Tercer Mundo, octubre, 1994, n. 
166. p. 37-39. 

 
a) a identificação, através de hachura (sombreado), 

dos países que compõem esta região (Chifre da 
África) no mapa abaixo; 

 

 
 
b) a exposição e o comentário de dois fatores 

histórico-geográficos que explicam o problema da 
fome nestes países. 

 
35 - (ACAFE SC/2002)      

Esta foto de 1972, amplamente divulgada, retrata o 
sofrimento de uma menina vietnamita com o corpo 
queimado após um ataque dos EUA com Napalm, uma 
espécie de combustível gelatinoso que, ao explodir, 
adere à pele causando queimaduras terríveis, podendo 
levar a uma morte dolorosa. O sofrimento descomunal 
de populações civis, em contraste com os interesses 
econômicos e estratégicos das grandes potências, 
marcou uma série de conflitos na época da Guerra Fria. 

 

 
Adaptado de artigo da revista Photo, junho de 1989. 

Sobre esses conflitos, é incorreto afirmar: 
a) Em 1968, a URSS sufocou uma revolta popular na 

Tchecoslováquia, a Primavera de Praga, que 
desejava mais liberdade e democracia. 

b) A Guerra da Coréia (1950/1953) deixou mais de um 
milhão de mortos e, até hoje, o impasse continua, 
mantendo-se a Coréia do Norte comunista e a do 
Sul, capitalista. 

c) Vários países da América Latina, nos anos 60 e 70, 
sofreram com ditaduras militares, apoiadas pelos 
EUA, que temiam a expansão do comunismo na 
região. 

d) A Guerra do Vietnam terminou nos anos 70 com a 
derrota dos EUA e a ocupação da região por tropas 
da Organização das Nações Unidas - ONU, que lá 
permanecem até a atualidade. 

e) A Crise dos Mísseis em Cuba, em 1962, foi um dos 
momentos mais tensos da Guerra Fria, na qual os 
EUA ameaçaram atacar Cuba se os soviéticos não 
retirassem seus mísseis nucleares instalados na 
ilha. 

 
36 - (UNIFOR CE/1998)      

A tese defendida pelos países do Terceiro Mundo na 
Conferência de Bandung,  realizada na Indonésia em 
1955,  que reuniu países emancipados da África e da 
Ásia,  foi a: 
a) do Não-alinhamento. 
b) do Alinhamento socialista. 
c) da Coexistência-pacífica. 
d) da Democracia racial. 
e) do Policentrismo capitalista. 

 
37 - (UNIFOR CE/1999)      

A Guerra do Vietnã começa em 1959, opondo militares 
do Vietnã do Sul à guerrilha apoiada pelo Vietnã do 
Norte. Os Estados Unidos se envolvem no conflito em 
1961, 
a) obrigando a França estabelecer uma colônia no Sul 

da Península, com o nome de Cochinchina. 
b) ampliando seu apoio ao Sul, até a completa 

intervenção militar em 1965. 
c) gerando tensões com o Japão quando o Vietnã 

invade o Camboja e derruba o regime do Khmer 
Vermelho. 
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d) conduzindo, logo no ano seguinte, o Vietnã à 
reunificação sob regime comunista aliado da URSS. 

e) provocando séria crise econômica agravada pela 
crise financeira do Sudeste Asiático. 

 
38 - (UNIFOR CE/2001)      

Importante para o processo de descolonização da Ásia e 
da África, foi a solução em 1955, em Bandung, a: 
a) defesa do não-alinhamento automático com as 

grandes potências. 
b) criação de uma Assembléia Internacional para 

decidir sobre as questões de descolonização. 
c) reafirmação da política imperialista dos Estados 

Unidos. 
d) manutenção da divisão do mundo em dois blocos 

políticos antagônicos. 
e) aceleração dos projetos para a produção de armas 

nucleares. 
 
39 - (UNIFOR CE/2002)      

Parte do continente africano serviu de cenário a 
conflitos sociais, econômicos, políticos e étnicos.  
Os problemas que atingem hoje a maioria dos países 
africanos são: 
a) os constantes desrespeitos aos direitos de 

autodeterminação, promovendo a morte e a 
dizimação da população. 

b) as influências religiosas exercidas pelas diferentes 
tribos, fazendo com que se desencadeie ondas de 
intolerância e massacres sociais. 

c) os governos autoritários representantes do 
capitalismo europeu que incentivam conflitos entre 
as diferentes tribos locais. 

d) as acirradas disputas das regiões ricas em minério, 
que impedem a modernização da economia e gera 
conflitos locais. 

e) os reflexos da herança colonial, que desequilibram 
as economias locais e geram conflitos entre grupos 
sociais e políticos. 

 
40 - (ESCS DF/2005)     

“Descolonização e revolução transformaram de modo 
impressionante o mapa político do globo. O número de 
Estados internacionalmente reconhecidos como 
independentes na Ásia quintuplicou. Na África, onde 
havia um em 1939, agora eram cerca de cinqüenta . (...) 
Contudo, o importante nelas não era o seu número, mas 
seu enorme e crescente peso demográfico, e a pressão 
que representavam coletivamente. “ 

(Hobsbawn, Eric J. A era dos extremos: o breve século 
XX: 1914- 

1991. São Paulo, Companhia das Letras, 1995) 
 
Assinale a opção que melhor ilustra a associação entre 
descolonização e revolução social: 
a) a luta de libertação nacional empreendida pelos 

vietnamitas contra a dominação francesa, japonesa 
e norte-americana; 

b) a independência da Índia obtida após uma longa 
guerrilha urbana e rural liderada pelos comunistas; 

c) a independência da Argélia liderada por 
movimentos fundamentalistas islâmicos; 

d) a independência do Irã após a revolução 
fundamentalista islâmica de 1979. 

e) a independência do Afeganistão após o apoio 
político e militar da URSS a partir de 1979. 

 
41 - (FGV/2006)    

O genocídio que teve lugar em Ruanda, assim como a 
guerra civil em curso na República Democrática do 
Congo, ou ainda o conflito em Darfur, no Sudão, revelam 
uma África marcada pela divisão e pela violência. Esse 
estado de coisas deve-se, em parte: 
a) às diferenças ideológicas que perpassam as 

sociedades africanas, divididas entre os defensores 
do liberalismo e os adeptos do planejamento 
central. 

b) à intolerância religiosa que impede a consolidação 
dos estados nacionais africanos, divididos nas 
inúmeras denominações cristãs e muçulmanas. 

c) aos graves problemas ambientais que produzem 
catástrofes e aguçam a desigualdade ao perpetuar 
a fome, a violência e a miséria em todo o 
continente. 

d) à herança do colonialismo, que introduziu o 
conceito de Estado-nação sem considerar as 
características das sociedades locais. 

e) às potências ocidentais que continuam mantendo 
uma política assistencialista, o que faz com que os 
governos locais beneficiem-se do caos. 

 
42 - (UEPB/2003)      

Analise as afirmativas e aponte a alternativa correta: 
I. O processo de descolonização na Ásia e na África 

(anos 40 a 70 do século ) pode ser entendido como 
o resultado da contradição entre culturas que 
possuíam experiências histórias profundamente 
diversas. 

II. Nos movimentos de libertação do Vietnã, Angola e 
Moçambique, a influência da doutrina socialista foi 
de fundamental importância, inclusive nas 
transformações revolucionárias que se seguiram. 

III. EUA e URSS, em plena Guerra Fria, colocaram-se à 
parte na discussão internacional sobre o processo 
descolonizador, o que determinou o 
prolongamento do movimento de libertação. 

a) I e III estão corretas 
b) I e II estão corretas 
c) Apenas II está correta 
d) Apenas I está correta 
e) Todas estão corretas 

 
43 - (UFPR/2003)     

Terminada a Primeira Guerra Mundial, o Partido do 
Congresso Nacional Indiano, tendo como um dos seus 
principais líderes Mahatma Gandhi, empreendeu uma 
luta pela libertação de seu povo do poderio inglês. Esse 
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movimento caracteriza-se pela prática da assim 
chamada desobediência civil. Dentre as regras definidas 
por Gandhi para os membros do movimento pela 
emancipação da Índia, constam: 
 
Seus membros devem ser pequenos se querem ser 

eficientes.  
Os membros devem conhecer-se bem. 
Cada corpo escolherá o seu chefe. 
Há algo que deve ser comum a todos os membros: fé 

implícita em Deus. 
 

Essa forma de atuação política voltou à cena nos Estados 
Unidos, algumas décadas mais tarde, sob a liderança de 
Martin Luther King. Isso fica claro no trecho de um de 
seus discursos, reproduzido abaixo: 
"Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o 
que é certo e não fazê-lo, (...) pois a injustiça em 
qualquer lugar é uma ameaça para a justiça em todos os 
lugares. Estamos presos numa rede de reciprocidade, da 
qual não se pode escapar, ligados por um mesmo e 
único destino: o da humanidade." 
Sobre o assunto, é correto afirmar: 
01. A essência desses movimentos foi a resistência não 

passiva e não violenta. 
02. A desobediência civil consiste na negação das leis e 

do próprio Estado. 
04. Um dos pressupostos da desobediência civil na 

Índia foi a negação das tradições ancestrais. 
08. A desobediência civil nos Estados Unidos prefigura 

movimentos terroristas contra o governo, o qual é 
entendido como um instrumento a serviço dos 
brancos. 

16. A desobediência civil na Índia organizou-se em 
sociedades secretas. 

32. O movimento em favor da ampliação dos direitos 
dos negros, liderado por Martin Luther King, não 
abdicou dos princípios democráticos. 

 
44 - (UFTM MG/2003)      

Durante as décadas de 1950 e 1960, ocorreu o processo 
de descolonização que pôs fim aos impérios coloniais 
europeus. A independência de vários países africanos e 
asiáticos resultou: 
a) da hegemonia das superpotências, que 

incentivaram a política de não-alinhamento das 
novas nações. 

b) do fortalecimento das metrópoles face à expansão 
das idéias anti-imperialistas, que contaram com o 
apoio da ONU. 

c) da disputa entre Estados Unidos e União Soviética 
por áreas de influência, no contexto da Guerra Fria. 

d) do abandono, por parte das potências imperialistas, 
dos investimentos de capital nas antigas colônias. 

e) da influência do socialismo, que se tornou o sistema 
dominante nos novos Estados recém-
independentes. 

 
45 - (UFTM MG/2004)      

O acontecimento decisivo para o império africano 
francês foi a guerra argelina de independência, 
transcorrida entre 1954 e 1962 com extremo vigor e 
violência. A Argélia era, constitucionalmente, uma parte 
da França, e os quase um milhão de franceses que lá 
viviam tinham relações com seu país natal, que, em sua 
maior parte, os apoiava em sua causa. A Argélia não 
podia ser abandonada sem que ocorresse uma luta final, 
com o completo comprometimento do exército francês. 

(Roland Oliver, A experiência africana) 
É correto afirmar, no contexto histórico citado no texto, 
que os acontecimentos desencadearam na África 
a) a descolonização. 
b) a centralização econômica. 
c) a desnacionalização. 
d) a colonização. 
e) o domínio imperialista. 

 
46 - (FUVEST SP/2004)     

A Segunda Guerra Mundial fez emergir interesses e 
aspirações conflitantes que culminaram em relevantes 
mudanças nos quinze anos posteriores (1945-1960).  
Entre esses novos acontecimentos, é possível citar: 
a) o início dos movimentos pela libertação colonial na 

África e a divisão do mundo em dois blocos. 
b) a balcanização do sudeste da Europa e o 

recrudescimento das ditaduras na América Latina. 
c) a criação do Mercosul e a expansão dos comunistas 

no Oriente Médio. 
d) os conflitos entre palestinos e judeus e o 

desaparecimento do império austro-húngaro. 
e) o desmantelamento da União Soviética e a 

dominação econômica dos Estados Unidos. 
 
47 - (UFAC/2003)      

Após a II Guerra Mundial, aproveitando-se da 
instabilidade propiciada pela Guerra Fria, desencadeou-
se um processo de lutas em que um conjunto de países, 
intitulados “Terceiro Mundo”, passou a lutar por sua 
libertação contra as grandes potências do capital 
monopolista internacional. 
Tal processo ficou grafado para a história do mundo 
contemporânea como: 
a) Neocolonialismo 
b) “Primavera dos Povos” 
c) Independência das Colônias Americanas 
d) Revolução Chinesa 
e) Descolonização Afro-Asiática. 

 
48 - (UFRJ/2004)         

“[…] antes de 1961 as Forças Armadas não eram 
abertamente atingidas no seu prestígio […] A partir, 
porém, da queda da Índia, e sobretudo à medida em que 
as guerras em África se iam prolongando, as Forças 
Armadas descobriram, não sem espanto por parte de 
muitos militares que pela primeira vez viam claro, o seu 
divórcio real da Nação. As Forças Armadas são então 
humilhadas, desprestigiadas, apresentadas ao país 
como responsáveis máximos do desastre.” 
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Fonte: “O movimento das Forças Armadas e a nação”, 
texto clandestino, Apud SERRANO, Carlos e MUNANGA, 

Kabengele.  
A revolta dos colonizadores. São Paulo, Atual, 1995, p. 68. 

Entre 1961 e 1975, as lutas de libertação nas diversas 
colônias portuguesas na África e na Ásia levaram o 
governo de Portugal a mobilizar um exército numeroso 
e a investir cerca de 43% de seu orçamento na guerra.  
Apesar de todo esse empenho, as forças pró-
independência das colônias ganhavam cada vez mais 
espaço. 
a) Identifique no texto dois elementos que tenham 

contribuído para que setores expressivos das 
Forças Armadas se colocassem contra o governo 
português, desencadeando a chamada revolução 
dos Cravos. 

b) Explique uma diferença entre o processo de 
independência das colônias inglesas e o das 
colônias portuguesas na África. 

 
49 - (UFRJ/2006)     

“Declaração de Compromisso 
Nós, abaixo assinados, membros activos (no exterior de 
nossos Países Africanos) das seguintes organizações 
patrióticas: “Movimento Popular de Libertação de 
Angola” , “União das Populações de Angola” (UPA), 
“Partido Africano da Independência” da Guiné (PAI) e 
“Frente Revolucionária Africana para Independência 
Nacional das Colônias Portuguesas” (FRAIN) que 
coordena a acção revolucionária dos patriotas africanos, 
concordamos no seguinte, depois da reunião realizada 
em Tunis, em 31 de janeiro de 1960: 
 
1) As nossas organizações decidiram numa acção 
conjunta na luta contra o colonialismo português, 
decisão que temos provas e deveremos cumprir 
patrioticamente. 
2) A personalidade, a doutrina e a independência de 

cada uma de nossas organizações pode ser mantida 
através desta acção conjunta. 

3) Impõe-se estabelecer o mais cedo possível um 
programa concreto de acção para 1960 e que 
conduza os nossos povos à independência no mais 
breve espaço de tempo possível. 

(...) Feito em Tunis, aos 31 de janeiro de 1960, último dia 
da Conferência dos Povos Africanos.” 

Fonte: BITTENCOURT, Marcelo. Dos Jornais às Armas. 
Trajectórias da 

Contestação Angolana. Lisboa: Veja, 1999. 
 
Esse documento revela o projeto de alguns líderes de 
movimentos de libertação das colônias portuguesas de 
obter a independência de seus países para breve.  No 
entanto, essas independências somente ocorreram 
quinze anos mais tarde, em 1975, ao contrário do que 
planejavam e do que aconteceu na maioria das colônias 
européias na África – que se libertaram na década de 
1960. 

a) Identifique uma razão que tenha contribuído para a 
demora da obtenção da independência das colônias 
portuguesas. 
b) Cite um problema, de ordem política interna, que 

as ex-colônias portuguesas tiveram de enfrentar no 
imediato pós-independência. 

 
50 - (UERJ/2006)     
    

 
 

O processo de descolonização afro-asiática, acelerado 
nas décadas de 1950 e 1960, provocou dissidências 
dentro das metrópoles. Um exemplo disso foi a 
independência argelina, que levou à criação da 
Organização do Exército Secreto-OAS. Por outro lado, os 
novos países começaram a participar ativamente das 
Organizações das Nações Unidas, com a criação do 
“Bloco de Países Não-alinhados”, a partir da Conferência 
de Bandung, em 1955. 
Tendo em vista a conjuntura descrita, apresente: 
a) dois objetivos desse bloco; 
b) uma razão da ocorrência da forte e violenta 

polarização política no processo de independência 
da Argélia. 

 
51 - (UFF RJ/2006)     

“Nós, Povo da África do Sul, declaramos, para que todos, 
no nosso país, e no mundo, saibam: Que a África do Sul 
pertence a todos os que nela vivem, negros e brancos, e 
que nenhum governo é legitimo se não se basear na 
vontade do povo. Que o nosso povo foi espoliado do seu 
direito à terra em que nasceu, da liberdade e da paz por 
um governo baseado na injustiça e na desigualdade”  

A Carta da Liberdade – Programa do Povo Sul - 
Africano. Apud. Pereira, Francisco José. Apartheid: o 

Horror Branco na África do Sul. São Paulo, Brasiliense. 
Coleção Tudo é História, 1985, p. 67. 

 
Aprovada em 25 de junho de 1955, a Carta da Liberdade 
tornou-se o programa de luta dos sulafricanos contra o 
apartheid. Com base nessa afirmativa: 
a) exemplifique a política social do regime de 

apartheid, em relação aos negros; 
b) mencione o mais importante líder da luta contra o 

apartheid e ex-presidente da África do Sul. 
 
52 - (UFJF MG/2006)     

Os problemas enfrentados pela população africana, nos 
dias atuais, associam-se à história da utilização do  
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território africano. Leia a citação abaixo e observe o 
mapa. Em seguida, responda às questões propostas: 

 

 
Fonte: L’atlas jeune afrique de continent africain. Paris, Lês 

Éditions de Jaguar, 1993. 
 

“Todo inglês nasce com uma espécie de poder 
miraculoso, que o torna mestre do mundo (...).  
Quando precisa de um novo mercado para suas 
mercadorias (...) envia um missionário para ensinar o 
evangelho da paz. Os nativos matam o missionário, e ele 
corre às armas em defesa da cristandade; e se apossa do 
mercado como uma dádiva do céu.” 

Bernard Shaw – escritor inglês 
 

a) Indique dois problemas que afetam boa parte da 
população africana atualmente. 

I) 
II) 
b) Analise a relação desses problemas com a história 

da África no século XX. 
 
53 - (UFPEL RS/2006)     

 
 

A UNITA (União Nacional pela Independência Total de 
Angola), referida no documento fotográfico, pretendia 
um processo de independência 

a) formado por negros, com influência inicial maoísta; 
no contexto da Guerra Fria, a UNITA tornou-se 
anticomunista e aliada dos Estados Unidos. 

b) aliado programaticamente à FNLA (Frente Nacional 
para a Libertação de Angola) e ao MPLA 
(Movimento Popular para a Libertação de Angola), 
contra o colonialismo português. 

c) consolidado com a emancipação política e com a 
vitória eleitoral desse grupo, em 1975, sobre a FNLA 
(Frente Nacional para a Libertação de Angola). 

d) revolucionário na sua estrutura socioeconômica, 
buscando um rompimento com o capitalismo 
internacional, com apoio do MPLA (Movimento 
Popular para a Libertação de Angola). 

e) embasado na etnia Kimbundo, liderada por 
Agostinho Neto, que conquistou a vitória contra 
Portugal, provocando a Revolução dos Cravos, na 
década de 1970. 

 
54 - (UFSCAR SP/2006)     

Hoje, a independência nacional, a formação nacional 
nas regiões subdesenvolvidas assumem aspectos 
totalmente novos. Nessas regiões, excetuadas algumas 
realizações espetaculares, os diversos países 
apresentam a mesma ausência de infra-estrutura. As 
massas lutam contra a mesma miséria, debatem-se com 
os mesmos gestos e desenham com seus estômagos 
encolhidos o que se pode chamar de geografia da fome. 
Mundo subdesenvolvido, mundo de miséria e 
desumano. Mundo também sem médicos, sem 
engenheiros, sem administradores. Diante desse 
mundo, as nações européias espojam-se na opulência 
mais ostensiva. 

(Frantz Fanon. Os condenados da terra, 1979.) 
 

a) Relacione a argumentação do autor com o processo 
de independência de países africanos no século XX. 

b) Cite dois exemplos de países africanos que se 
envolveram em guerras civis durante ou após seu 
processo de independência. 

 
55 - (UNICAMP SP/2006)     

O panafricanismo, surgido no final do século XIX, foi 
fundamental para a tomada de consciência das elites 
culturais africanas em relação às questões econômicas, 
sociais, políticas e culturais do continente.   A idéia de 
nação continental, que surgiu como sinônimo de 
solidariedade da raça negra, apresentava ao mundo o 
que significa ser africano, incluindo dois legados: o 
resgate da África pelos africanos e a idéia de pátria 
comum de todos os negros em solo africano, com 
supostos valores comuns para se pensar estruturas 
políticas autônomas. 
(Adaptado de Leila Leite Hernandez, A África na sala de 

aula: visita à História Contemporânea. São Paulo:  
Selo Negro, 2005, p. 157.) 

a) Por que a recriação de valores comuns foi útil ao 

panafricanismo? 
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b) A ocupação do continente africano pelos europeus 
se relaciona a dois processos históricos: o 
colonialismo do século XVI e o imperialismo do 
século XIX.  Cite duas características de cada desses 
processos que os diferenciem. 

 
56 - (UNIRIO RJ/2006)     

No processo de descolonização do continente africano, 
a independência das colônias ultramarinas portuguesas, 
especialmente Angola e Moçambique, ocorreu 
tardiamente quando comparada com outras ex-colônias 
africanas: o reconhecimento como países livres 
aconteceu em 1975, em ambos os casos. Considere 
estes dois exemplos da descolonização africana. 
a) Indique um aspecto histórico que favoreceu a 

descolonização destas colônias portuguesas. 
b) Explique como este aspecto histórico se relaciona 

corretamente com sua independência. 
 
57 - (EFOA MG/2006)     

O processo de descolonização da África e da Ásia gerou, 
durante o século XX, um grande número de países 
marcados por regimes que, embora renegassem o 
passado colonial, haviam sido profundamente 
transformados pelos regimes coloniais. Com respeito às 
relações entre os novos países da Ásia e África e seu 
passado colonial, é INCORRETO afirmar que: 
a) a herança da colonização francesa se faz sentir nos 

países no norte da África de uma forma intensa, 
através de uma completa ocidentalização das elites 
locais de países como Marrocos, Tunísia e Argélia. 

b) a Federação Sul-Africana obtém ampla autonomia 
política durante a Primeira Guerra Mundial, mas 
aprofunda controles e restrições sobre a população 
negra, implantando em 1948 o Apartheid. 

c) as rivalidades étnicas e tribais alimentadas pelos 
colonizadores para estabilizar seu domínio seriam 
foco de conflitos internos e genocídios posteriores, 
como o massacre dos Tutsis em Ruanda. 

d) as fronteiras dos atuais países africanos são 
resultantes da partilha diplomática e militar entre 
as grandes potências européias no século XIX, e, 
portanto, não refletem clivagens étnicas e políticas 
nacionais. 

e) a independência indiana se contrapôs ao domínio 
britânico através de uma campanha de resistência 
pacífica liderada por Ghandi, mas não foi capaz de 
contornar os conflitos entre hindus e muçulmanos. 

 
58 - (UEG GO/2006)     

No pós-Segunda Guerra Mundial, em decorrência da 
crise por que passavam as antigas potências coloniais 
européias, verificou-se o início do processo de 
descolonização afro-asiático. Sobre a descolonização da 
África e da Ásia, julgue a validade das proposições que 
se seguem. 

 
I. A Guerra Fria foi utilizada, até a década de 1980, 

como elemento ideológico para manter a 

dominação dos paises ricos sobre os pobres. Nesses 
termos, a pressão sobre a questão do alinhamento 
a um dos blocos tornou-se instrumento de troca 
valioso para os países do Terceiro Mundo, incluindo 
as ex-colônias. 

II. A descolonização na Ásia deu-se pela guerra de 
libertação ou pela concessão pacífica da 
independência pelas metrópoles. Dois casos típicos 
foram o da Índia e do Japão que rapidamente se 
tornaram países desenvolvidos. 

III. A libertação nacional na África inscreve-se em um 
processo longo e contraditório em que o exemplo 
mais expressivo foi a África do Sul, onde a maioria 
negra somente conseguiu chegar ao poder em 1994 
com Nelson Mandela. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras. 
d) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
59 - (FGV/2007)     

Nós, Povo da África do Sul, declaramos, para que todos, 
no nosso país e no mundo, saibam: 
Que a África do Sul pertence a todos os que nela vivem, 
negros e brancos, e que nenhum governo é legítimo se 
não se basear na vontade do povo. (...) Que o nosso país 
nunca será próspero ou livre enquanto nosso povo não 
viver fraternalmente no gozo dos mesmos direitos e das 
mesmas oportunidades. 

(Preâmbulo da Carta da Liberdade. Junho de 1955) 
 

O documento acima, trecho da Carta da Liberdade, de 
1955, veio a ser, nos seus princípios, reutilizado por 
grupos políticos que apoiaram as transformações 
ocorridas na África do Sul, na década de 1990. A respeito 
dessas mudanças, analise as afirmativas a seguir: 
I. Assistiu-se à promulgação de uma nova 

Constituição, à instauração de uma ordem política 
democrática e à extinção do regime de segregação 
racial. 

II. Iniciaram-se reformas políticas que viabilizaram a 
legalização de partidos antiapartheid e a libertação 
de líderes como Nelson Mandela. 

III. Promoveram-se práticas de reparação para as 
populações negras como o confisco das 
propriedades das minorias brancas. 

 
Assinale: 
a) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
b) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
d) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
60 - (Mackenzie SP/2007)     

A regra número um era matar. A regra número dois, não 
havia. Era uma organização sem complicações. (...) 
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O conselheiro nos disse, a um de cada vez, que 
doravante não devíamos fazer mais nada a não ser 
matar os tútsis. Entendemos muito bem que era um 
programa definitivo. (...) 
Os hútus de todos os tipos tinham de repente se 
tornado irmãos patriotas sem mais nenhuma discórdia 
política. Já não jogávamos com os discursos políticos. Já 
não estávamos “cada um na sua casa”. E nos reuníamos 
no campo de futebol como um bando de amigos, e 
íamos para a caça por afinidade. 

 
Os trechos referidos são de depoimentos colhidos pelo 
jornalista Jean Hatzfeld, e reunidos em seu livro Uma 
temporada de facões. São relatos de criminosos 
genocidas que perpetraram, em meados da década de 
1990, um terrível massacre de civis. Assinale a 
alternativa que menciona o país em que essa tragédia 
ocorreu. 
a) África do Sul. 
b) Armênia. 
c) Ruanda. 
d) Ucrânia. 
e) Tchetchênia. 

 
61 - (Mackenzie SP/2007)     

Sabíamos que o Khmer Vermelho fizera algumas coisas 
extremamente brutais. Muitos repórteres estavam 
desaparecidos, e não voltavam. Mas todos chegamos à 
conclusão — melhor dizendo, não foi uma conclusão, foi 
mais um pensamento positivo — de que quando o 
Khmer Vermelho entrasse em Phnom Penh não haveria 
de ser tão brutal. Ocorreriam algumas execuções — 
daqueles que estavam na “Lista dos Sete Traidores” do 
Khmer Vermelho — e só. Conversávamos com as 
pessoas — com nossos amigos [do país] que queriam 
crer no melhor. Ninguém acredita que será massacrado. 
É impensável, não se concebe uma coisa dessas. 
O fragmento acima é de um artigo publicado pelo 
jornalista Sydney Schanberg, no New York Times, em 13 
de março de 1975, a respeito da situação política 
instável de um país asiático. Sua previsão, um tanto 
otimista, se frustrou completamente, pois a população 
do país, sob o governo do grupo revolucionário citado, 
tornou-se vítima de um dos maiores genocídios do 
século XX (algo em torno de dois milhões de pessoas 
assassinadas). Trata-se: 
a) da China comunista de Mao Tse-tung. 
b) do Camboja de Pol Pot. 
c) da Coréia do Norte de Kim Il-sung. 
d) do Vietnã do Norte de Ho Chi-minh. 
e) do Vietnã do Sul de Bao Dai. 

 
62 - (UFG GO/2007)     

Leia o trecho do artigo de Demétrio Magnoli. 
As etnias hutus e tutsis foram inventadas pelo poder 
colonial europeu, que encontrou uma sociedade 
organizada em torno de um rei de caráter sagrado, cuja 
autoridade se baseava numa aristocracia de 
proprietários de rebanhos (os tutsis) que subordinava a 

massa de camponeses (os hutus). Toda sociedade 
ligava-se por laços de dependência pessoal, que 
asseguravam certa coesão. 
Tudo começou com o censo, que registrou as duas 
“etnias”. Em 1926, o governo colonial emitiu 
documentos de identidade com rótulos “tutsi” e “hutu”. 
Manuais vulgares repetem, até hoje, narrativas 
históricas que opõem as etnias, usando, para tanto, 
razões científicas. 

MAGNOLI, D. O país das cotas e do genocídio. Folha de S. 
Paulo,  

19 ago. 2005. Ilustrada. [Adaptado]. 
 

O autor discute a relação entre os dois grupos 
envolvidos no conflito ocorrido em 1994, em Ruanda. 
Sobre a emergência desse conflito contemporâneo, 
pode-se afirmar que 
a) o desacordo era anterior ao colonialismo, pois 

historicamente tutsis e hutus disputavam a posse 
da terra. 

b) a distinção entre tutsis e hutus reforçou a oposição 
ao domínio colonial europeu. 

c) o discurso histórico desqualificou a sacralidade da 
figura real, induzindo os grupos à rivalidade. 

d) a exploração dos proprietários de rebanhos sobre 
os camponeses definia as relações étnicas. 

e) as identificações étnicas, patrocinadas por ação 
governamental, fermentaram o conflito e o 
massacre. 

 
63 - (UFMG/2007)     

“Na história da África jamais se sucederam tantas e tão 
rápidas mudanças como durante o período entre 1880 
e 1935. Na verdade, as mudanças mais importantes, 
mais espetaculares – e também mais trágicas –, 
ocorreram num lapso de tempo bem mais curto, de 
1880 a 1910, marcado pela conquista e ocupação de 
quase todo o continente africano pelas potências 
imperialistas e, depois, pela instauração do sistema 
colonial. A fase posterior a 1910 caracterizou-se 
essencialmente pela consolidação e exploração do 
sistema.” 

BOAHEN, Albert Adu. História geral da África. VII. A África 
sob dominação 

colonial, 1880-1935. São Paulo: Ática/Unesco, 1991. p. 25. 
 

Considerando-se o contexto da colonização européia da 
África, é CORRETO afirmar que 
a) a demarcação das fronteiras entre as diferentes 

colônias respeitou as divisões territoriais 
previamente existentes entre as etnias africanas. 

b) a derrota da Alemanha na Primeira Guerra implicou 
a concessão de independência aos territórios por 
ela colonizados, sob a proteção da ONU. 

c) essa colonização resultou em decréscimo da 
população africana, devido à intensa exploração 
dos recursos humanos e materiais. 
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d) os Estados europeus, embora negassem 
oficialmente a escravidão, adotavam trabalho 
compulsório em alguns territórios coloniais. 

 
64 - (UFRJ/2007)     

“Agora há perspectivas de um amanhã mais justo para o 
povo negro. Esta data é o alvorecer de nossa liberdade”. 

(Nelson Mandela em sua posse como presidente da 
República da África do Sul.) 

 
A declaração de Nelson Mandela se refere ao fato de 
que, em 1948, o Partido Nacional oficializou a política de 
segregação racial na África do Sul. Semelhante regime 
político – o apartheid – vedava o acesso da população 
negra e não branca em geral aos direitos desfrutados 
pelos brancos. 
Identifique duas determinações legais que 
exemplificavam o cerceamento dos direitos civis dos 
negros na África do Sul. 

 
65 - (UEPB/2007)    

Nesta caricatura alemã de 1933, observa-se a luta entre 
um elefante e um leão. 

 

 
 

A gravura faz referência 
a) à liderança de Mahatma Gandhi no processo de 

independência da Índia contra o império britânico. 
b) ao costume militar dos indianos em apreciação à 

luta de grandes animais. 
c) à violência existente no pensamento de Gandhi ao 

impor a independência indiana. 
d) à invasão do Paquistão ao território indiano. 
e) à matança generalizada da grande fauna no 

continente africano. 
 
66 - (EFOA MG/2007)    

Mohandas Ghandi, também conhecido como Mahatma 
(grande alma), nasceu na Índia em 1869. Após formar-
se advogado em Londres, Ghandi trabalhou na África do 
Sul até 1914, quando retornou ao seu país. 
A partir daí, tornou-se o grande líder do movimento de 
emancipação da Índia em relação ao domínio inglês, que 
viria a se concretizar em 1947.  

Sobre a luta pela independência e a construção da 
soberania indiana, assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) O movimento de emancipação da Índia terminou 

com a recusa do país em integrar a Comunidade 
Britânica e, conseqüentemente, o seu alinhamento 
com a União Soviética. 

b) A estratégia de luta utilizada por Ghandi e seus 
seguidores baseava-se em dois princípios: o da 
nãoviolência e o da desobediência civil. 

c) A divisão entre hindus e muçulmanos foi um 
pretexto utilizado pelo governo inglês para dividir o 
território de sua ex-colônia em dois países: Índia e 
Paquistão. 

d) O boicote aos produtos ingleses também foi uma 
das práticas adotadas por Ghandi, que se vestia 
com roupas indianas tradicionais. 

e) A Inglaterra permitia a atuação de partidos 
contrários ao seu domínio na Índia, como o Partido 
do Congresso, desde que legalizados. 

 
67 - (UNIMONTES MG/2007)    

A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: 
não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei 
às ordens só porque são a lei, pois desobedecerei 
sempre que estiverem em conflito com minha 
consciência. O vosso opressor poderá até vos dar uma 
surra para forçar-vos a servi-lo. Direis a ele: Não 
obedecerei nem por dinheiro nem por ameaça. 

(GANDHI, Mohandas Karamchand. As palavras de Gandhi. 
Rio de Janeiro: Record, 1984) 

 
Esse líder indiano, em seu discurso, pregava 
a) a aliança com o poder colonial inglês e a 

necessidade de paciência para esperar a 
independência. 

b) o conflito armado, sempre que a ação do 
colonizador contrariasse os interesses indianos. 

c) a não-violência e a tática da desobediência civil 
frente ao governo colonialista inglês. 

d) a política da boa vizinhança, pela qual os indianos 
deveriam se unir aos outros países do continente 
para alcançar a autonomia política. 

 
68 - (UEG GO/2007)    

O processo de descolonização, ocorrido sobretudo nas 
décadas de 1950 e 1960, provocou o desmoronamento 
dos impérios coloniais europeus na Ásia e na África. 
Sobre esse tema, responda ao que se pede. 
a) Identifique uma causa da descolonização. 
b) Relacione descolonização e Guerra Fria. 

 
69 - (UEPG PR/2008)    

Os 25 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial 
foram marcados por revoltas, na Ásia e na África, contra 
a dominação ocidental. Essa reação dos povos até então 
subjugados pelas potências capitalistas ocidentais, que 
foi responsável pelo aparecimento de novos países, é 
comumente conhecida pela expressão "descolonização 
afro-asiática".  
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A respeito deste tema, assinale o que for correto.  
01. A Carta de São Francisco, que criou a ONU, 

consolidou o princípio de autodeterminação dos 
povos, estimulando os anseios de independência 
das colônias africanas e asiáticas.  

02. No processo da descolonização, vários caminhos 
foram trilhados. A Índia escolheu o caminho do 
reformismo liberal, a China optou pelo comunismo 
e a maior parte dos países asiáticos escolheu o não-
alinhamento em relação ao mundo capitalista ou 
socialista.  

04. As formas de conquista da independência 
assumiram duas linhas gerais: a pacífica, em que a 
antiga colônia assumia gradualmente seus direitos 
de nação independente e continuava a manter boas 
relações políticas e econômicas com a metrópole; e 
a violenta, em que a colônia rompia totalmente 
com a metrópole e com o estatuto colonial, levando 
à luta armada.  

08. Para não fragilizar a sua posição no contexto 
europeu, a União Soviética se contrapôs às guerras 
de libertação coloniais.  

 
70 - (UFPEL RS/2007)    

“A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: 
‘Não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei 
às ordens como tais, mas desobedecerei quando 
estiverem em conflito com minha consciência’. O assim 
chamado patrão poderá surrar-vos e tentar forçarvos a 
servi-lo. Direis: ‘Não, não vos servirei por vosso dinheiro 
ou sob ameaça’. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa 
prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade, que 
não pode jamais ser apagada”. 
PAZZINATO, Alceu L. e SENISE, Maria Helena V. História 

Moderna e Contemporânea, São Paulo: Ática, 2002. 
 

O texto caracteriza a política de Desobediência Civil 
defendida por 
a) Mahatma Gandhi, como estratégia para a 

independência da Índia. 
b) Nelson Mandela, no processo de descolonização e 

independência da África do Sul. 
c) Agostinho Neto, na luta pela independência de 

Angola. 
d) Patrice Lumumba, líder nacionalista do Congo 

Belga. 
e) Abdel Nasser, na luta pela libertação do Egito.  
f) I.R. 

 
71 - (UFPEL RS/2007)    

Durante a Guerra Fria, a estratégia da Casa Branca tinha 
como horizonte mudar a aparência da dominação 
colonial para na verdade não mudar nada: as novas 
nações manteriam o vínculo de dependência econômica 
e sofreriam um certo grau de ingerência política por 
parte das antigas metrópoles. Eventualmente, as 
metrópoles apoiariam a formação de ditaduras que lhes 
fossem “fiéis”. Assim, nos anos 50 e 60, a África 
conheceu intensamente um processo hoje chamado 

“descolonização”. Apenas no ano de 1960, dezessete 
colônias da França e da Inglaterra conquistaram o status 
de nações autônomas. 
ARBEX JR., José. Guerra Fria: terror de Estado, política e 

cultura. São Paulo: Moderna, 1997 [adapt.]. 
 

Contrariando essa estratégia dos Estados Unidos da 
América, através da qual os processos colonizatórios 
haviam sido reforçados, ocorreram na segunda metade 
do século XX, na África, movimentos com características 
revolucionárias e emancipações políticas com o apoio 
da União Soviética. Entre os países que vivenciaram este 
último processo transformador no período referido, 
estão 
a) Argélia, Congo e África do Sul. 
b) Sudão, Etiópia e Marrocos. 
c) Sudão, Argélia e Gabão. 
d) Angola, Moçambique e Guiné Bissau. 
e) Costa do Marfim, Uganda e Senegal. 
f) I.R. 

 
72 - (UFRGS/2007)    

Nos anos 70, a Península Ibérica foi sacudida pelos 
acordes da canção Grandola, Vila Morena, tranformada 
no sinal que desencadeou as primeiras ações da 
Revolução dos Cravos, movimento de jovens militares 
que derrubou. 
a) a ditadura espanhola, instalou a Monarquia do rei 

Juan Carlos e restabeleceu a democracia no país. 
b) a ditadura portuguesa, prendeu o primeiro–

ministro Mário Soares e impôs o governo do Estado 
Novo. 

c) a ditadura espanhola, impôs um governo de frente 
popular e gerou as condições para a eclosão da 
Guerra Ciivl. 

d) a ditadura portuguesa, iniciou a redemocratização 
do país e encaminhou as negociações políticas para 
a independência de Angola e Moçambique 

e) a ditadura espanhola, abriu espaço para a ascensão 
política de Felipe González e impediu a 
redemocratização do país. 

 
73 - (UFRRJ/2007)    

Leia o texto a seguir e responda ao que se pede.  
“O que prejudicou fatalmente os velhos colonialistas foi 
a prova de que os brancos e seus Estados podiam ser 
derrotados (...). Quando os japoneses estavam para 
perder, as colônias voltaram-se contra eles, mas nunca 
esqueceram como os velhos impérios ocidentais se 
haviam mostrado fracos”. 

(HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. São Paulo: Cia. das 
Letras, 

2002, p. 214.) 
 

a) Qual a importância da Segunda Guerra Mundial 
para os movimentos de independência das antigas 
regiões coloniais? 
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b) A independência tardia das Colônias Portuguesas 
esteve intimamente relacionada a um processo 
político importante na Metrópole.  
Identifique esse processo político ocorrido em 
Portugal. 

 
74 - (UFS/2007)    

No século XX, a África e uma parte do continente 
asiático pertencem às grandes polêmicas européias. Já 
nos anos posteriores à Primeira Guerra Mundial tinham 
aparecido alguns movimentos de libertação 
anticolonialistas, mas fracassaram nos seus intentos. A 
parit de 1945, a aspiração à independência dos povos 
colonizados transforma–se num fenômeno de massas, 
em parte devido à queda do mito da supremacia da raça 
branca causada pela Segunda Guerra Mundial. A URSS, 
que desde o primeiro quartel do século de tinha 
levantado contra as potências capitalistas, torna–se o 
modelo de sociedade para os países africanos e asiáticos 
que procuram libertar–se da tutela européia. Por fim, a 
própria lição aprendida com os europeus, que pregam a 
liberdade e a igualdade entre os homens, fazem com 
que os povos colonizados reivindiquem os mesmos 
direitos. 

(Jacques Herman. Guia de História Universal. Lisboa: 
Edições 70, 1981, p. 235.) 

 
O texto trata de fatos relacionados com o processo de 
descolonização na África e na Ásia.  
Com base no conhecimento histórico e na análise do 
autor, pode–se afirmar que os movimentos de 
colonização 
a) atingiram seus objetivos principais durante a guerra 

em que a Tríplice Entente derrotou a Tríplice 
Aliança. 

b) basearam–se nas idéias de superioridade das raças, 
razão pela qual obteve sucesso frente às potências 
européias. 

c) ganharam grande impulso influenciados pelos 
ideais vigentes em países que lutaram e venceram 
os nazi–fascistas. 

d) tiveram repercussão mundial por defenderem a 
mais–valia e a propriedade privada dos meios de 
produção. 

e) alcançaram seus objetivos porque adotaram os 
mesmos pressupostos da política colonial 
imperialista. 

 
75 - (UNESP SP/2007)    

(...) antes de 1961, as Forças Armadas não eram 
abertamente atingidas no seu prestígio, (...) A partir, 
porém, da queda da Índia [portuguesa], e sobretudo à 
medida que as guerras em África se iam prolongando, as 
Forças Armadas descobriam, não sem espanto por parte 
de muitos militares, que pela primeira vez viam claro o 
seu divórcio real da Nação. As Forças Armadas são então 
humilhadas, desprestigiadas, apresentadas ao país 
como responsáveis máximos do desastre. 

(Texto clandestino intitulado O movimento das Forças 
Armadas e a nação, 

apud Carlos Serrado e Kabengele Munanga, A revolta dos 
colonizados.) 

 
A partir do texto, relacione as guerras coloniais na África 
portuguesa e a Revolução dos Cravos, que derrubou a 
ditadura salazarista em 25 de abril de 1974. 

 
76 - (PUC RJ/2008)    

Em 1973, a Assembléia Geral das Nações Unidas 
aprovou o texto da Convenção Internacional de Punição 
e Supressão ao crime do Apartheid. A intenção imediata 
da convenção era construir uma estrutura legal que 
possibilitasse aos países membros aplicar sanções para 
pressionar governos segregacionistas a mudar suas 
políticas. Considerando a posição da comunidade 
internacional sobre o tema, 

 
a) explique uma característica do regime de 

Apartheid; 
b) cite um país que, ao longo do século XX, adotava o 

Apartheid como política pública de Estado. 
 
77 - (UFMS/2008)    

A data oficial do fim do apartheid é 1994. Nelson 
Mandela, que fora por mais de 20 anos preso do regime, 
iniciou o primeiro governo da nova era sob expectativa 
mundial. Tendo sido um dos sistemas mais combatidos 
da história, eram muitas as esperanças de que o país se 
tornasse modelo de desenvolvimento e justiça social. 
Frustraram-se. O quadro atual da África do Sul é de 
desemprego, miséria e violência urbana [...]. Nem 
mesmo a reforma agrária se completou: no total, menos 
de 5% das terras, antes monopolizadas pelos bôeres 
(brancos de origem holandesa e inglesa), foram 
entregues a famílias negras. Como no Brasil, pouco se 
fez além de programas sociais a fundo perdido. A 
fidelidade de governos pós-apartheid à cartilha 
neoliberal (respeito aos contratos, controle rígido da 
inflação, abertura irrestrita ao capital estrangeiro, em 
cuja esteira vieram os problemas que também 
conhecemos: inchaço das cidades, consumismo, 
corrupção, narcotráfico, etc.) é uma das explicações 
possíveis. 

(SANTOS, Joel Rufino dos – “O apartheid visto do Brasil”. 
Revista Carta 

na Escola, n° 18, agosto de 2007, p. 37). 
 

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos 
sobre o assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a 
respeito do apartheid: 
01. Fundamentado ideologicamente no racismo, que 

atribui aos brancos uma essência superior, o 
apartheid, ou sistema de desenvolvimento nacional 
separado, ou apartado, segundo a cor e a raça, 
constitui-se numa forma de dominação social da 
população branca de origem européia sobre a 
população negra do continente africano, que no 
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auge de sua vigência negava à imensa maioria negra 
da África do Sul os mais elementares direitos. 

02. As origens históricas desse sistema de dominação 
social remontam ao processo de ocupação colonial 
européia na atual África do Sul, processo esse que, 
iniciado pelos holandeses em meados do século 
XVII, se aprofundaria no decorrer do século XIX com 
a chegada dos ingleses na região, os quais, mais 
bem preparados técnica, financeira e militarmente 
que os holandeses, impuseram seu próprio projeto 
de desenvolvimento e colonização, assumindo, em 
conseqüência disso, o governo local. 

04. A extinção oficial do apartheid transformou 
radicalmente a África do Sul, país que, a partir do 
processo de democratização, tem atingido os 
índices de desenvolvimento e de justiça social mais 
elevados do mundo. 

08. As origens históricas desse sistema localizam-se, 
exclusivamente, nas lutas internas entre 
bosquímanos e zulus pelo domínio das minas de 
ouro e diamante locais, conflitos que ficaram 
conhecidos como Guerra dos Bôeres. 

16. Embora oficialmente extinto em 1994, o apartheid 
deixou marcas profundas na África do Sul, uma vez 
que, em razão da fidelidade do país ao projeto de 
dominação capitalista de caráter neoliberal, a 
transição do regime político esteve carregada de 
continuidade nas relações sociais e raciais, como 
sugerem os altos índices de desemprego, miséria e 
violência urbana, que atingem a maioria da 
população local de origem negra. 

 
78 - (UFRJ/2008)    

“Quando a independência chegou, em 1960, havia 
menos de 30 africanos formados em curso superior em 
todo o território. A administração da colônia pouco 
fizera para que um dia o Congo pudesse ser governado 
por seu próprio povo: dos cerca dos 5 mil cargos do 
serviço público administrativo, apenas três eram 
ocupados por africanos. O rei Balduíno da Bélgica 
chegou a Léopoldville para conceder oficialmente a 
independência ao Congo. Na ocasião, de um modo um 
tanto superior, disse o seguinte: 
— Cabe agora aos senhores cavalheiros nos mostrar que 
são dignos da nossa confiança.  
 
O discurso irado com que Patrice Lumumba respondeu 
de improviso ao rei chamou a atenção do mundo. 
Lumumba acreditava que a independência política não 
era suficiente para libertar a África de seu passado 
colonial; era preciso também que o continente deixasse 
de ser colonizado economicamente pela Europa.” 

(Adaptado de HOCHSCHILD, Adam. O fantasma do rei 
Leopoldo: uma história de cobiça,  

terror e heroísmo na África Colonial. São Paulo:Companhia 
das Letras, 1999.) 

 

Relacione os desdobramentos políticos ocorridos no 
imediato pós-independência do ex-Congo Belga com o 
contexto internacional da década de 1960. 

 
79 - (UFRJ/2008)    

“Um empreendimento de colonização nunca é 
filantrópico, a não ser em palavras. Um dos objetivos de 
toda colonização, sob qualquer céu e em qualquer 
época, sempre foi começar por decifrar o território 
conquistado, porque não se semeia a contento nem em 
terreno já plantado, nem em alqueive. É preciso 
primeiro arrancar do espírito, como se fossem ervas 
daninhas, valores, costumes e culturas locais, para 
poder semear em seu lugar os valores, costumes e 
cultura do colonizador, considerados superiores e os 
únicos válidos. E que melhor maneira de alcançar este 
propósito do que a escola?” 

(BÂ, Amadou Hampâté. Amkoullel, o menino fula. São 
Paulo:  

Palas Athena/Casa das Áfricas, 2003.) 
 

No trecho acima, um dos mais reconhecidos estudiosos 
dos povos da savana da África Ocidental faz uma análise 
dos males da escolarização promovida pelos 
colonizadores europeus no século XX. No entanto, a 
história da descolonização africana e asiática também 
mostra uma outra face desse processo, em que o 
mesmo instrumento de dominação, a escola, foi usado 
em benefício dos colonizados. 
Justifique a idéia de que a escola de modelo ocidental 
também contribuiu para criar condições favoráveis à 
luta pela independência das colônias européias na Ásia 
e na África. 

 
80 - (UFRRJ/2008)    

“O período que se estende entre o final da II Guerra 
Mundial e os nossos dias presenciou um dos fenômenos 
político-sociais mais importantes da História 
Contemporânea: a liquidação dos impérios coloniais 
inglês, francês, holandês, belga e português, 
constituídos ao longo do séc. XIX. Emergiam, assim, após 
uma fase mais ou menos prolongada de dominação 
européia, os novos países da Ásia e da África que 
passaram a integrar a comunidade internacional das 
nações independentes.” 

LINHARES, M. Yedda - A luta contra a metrópole. São Paulo: 
Brasilense, 1986. p. 7. 

 
Sobre fatores que contribuíram para a descolonização 
da Ásia e África, é correto afirmar que 
a) inexistia um sentimento nacionalista na Ásia e na 

África, facilitando o neocolonialismo imposto pelos 
países do bloco capitalista. 

b) se formou uma elite colonial que soube explorar o 
enfraquecimento das potências européias 
envolvidas em rivalidades e guerras. 

c) havia uma elite política que se uniu à Frente para 
Libertação, com liderança da África do Sul, com o 
objetivo de expulsar os estrangeiros. 
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d) surgiram grupos políticos que promoveram uma 
reforma agrária, o que desequilibrou as elites 
agrárias que estavam no poder. 

e) os países capitalistas emprestaram grandes somas 
de dinheiro aos novos países, que acabaram 
preparando-se para as lutas coloniais. 

 
81 - (UFRRJ/2008)    

“A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: 
não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei 
às ordens como tais, mas desobedecerei quando 
estiverem em conflito com a minha consciência. O assim 
chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-
vos a servi-lo. Direis: não, não vos servirei por vosso 
dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar 
sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a 
tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada.” 

Mahatma Gandhi 
 

Alvo de interesses econômicos das grandes potências 
européias desde a Época Moderna, a Índia só veio a se 
tornar uma nação independente em 1947, quando os 
ingleses se retiraram do subcontinente indiano. 
A partir do que aponta o texto acima, indique a forma 
de luta contra o domínio colonial inglês que caracterizou 
o movimento liderado por Gandhi. 

 
82 - (UNESP SP/2008)    

A crise que envolveu a nacionalização do canal de Suez 
pelo Egito conjugou questões políticas, econômicas e 
militares numa escala internacional. O coronel Gamal 
Abdel Nasser, governante egípcio, anunciou a 
nacionalização em julho de 1956, provocando ataques 
militares contra o Egito por Israel, Grã-Bretanha e 
França. Que condições históricas internacionais dos 
anos 50 permitiram a nacionalização do canal de Suez e 
o fracasso dos movimentos armados contra o Egito? 
a) Os Estados Unidos da América iniciavam em 1956 

sua escalada militar no Vietnã e o bloco comunista 
estava cindido pela crescente aproximação da 
China à política internacional das nações 
capitalistas. 

b) Os países árabes ameaçavam suspender o 
fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, 
caso as hostilidades militares não cessassem, e o 
movimento operário inglês era favorável à 
expansão do islamismo. 

c) O desenlace da crise foi condicionado pela divisão 
internacional de forças entre as potências durante 
a guerra fria e pela expansão do nacionalismo nas 
regiões do Oriente Médio e do Norte da África. 

d) O canal de Suez era pouco importante para a 
economia do capitalismo europeu e o governo 
egípcio era uma barreira à expansão do islamismo 
no Oriente Médio.  

e) A Grã-Bretanha e a França, recém-saídas da 
segunda Guerra Mundial, estavam militarmente 
enfraquecidas e o Estado de Israel conseguiu 

estabelecer relações políticas pacíficas com os 
aliados árabes do Egito. 

 
83 - (UNIFESP SP/2008)    

Nelson Mandela, ex-presidente da República da África 
do Sul (1994-2000), ganhou o prêmio Nobel da Paz, em 
conjunto com Frederik de Klerk, em 1993, e hoje é nome 
de rua em Paris, Rio de Janeiro, Dacar e em Dar Es-
Salam; é nome de praça em Salvador, Haia, Glasgow e 
em Valência; é nome de escola em Bangalore, Berlim, 
Birmingham e em Baton Rouge. 
Essa extraordinária popularidade de Nelson Mandela 
deve–se, sobretudo, 
a) aos vinte anos que passou injustamente 

encarcerado pelo regime racista então vigente na 
África do Sul. 

b) à sua campanha incansável em favor dos milhões de 
africanos vitimados pela Aids e deixados sem 
assistência. 

c) ao fim, negociado e sem revanchismo, do regime do 
apartheid e ao seu desprendimento com relação ao 
poder. 

d) à sua luta contra o imperialismo e em favor da 
independência de todos os países do continente 
africano. 

e) ao seu êxito em implantar na África do Sul um 
programa educacional que eliminou o 
analfabetismo do país. 

 
84 - (UEMG/2008)    

Observe atentamente a charge e a seguir responda à 
questão sobre a História da África. 

 
Fonte: www.uol.com.br/angeli 

 
Em todos os conflitos africanos, abaixo focalizados, a 
violência foi estimulada por ressentimentos provocados 
pela interferência estrangeira dos países ricos.  
Assinale a alternativa que apresenta um conflito cujo 
componente étnico-cultural foi MAIS SIGNIFICATIVO do 
que a herança do domínio estrangeiro. 
a) Processo de guerra civil após a independência de 

Angola, iniciado após a Revolução dos Cravos, na 
década de 1970, onde grupos políticos de esquerda 
MPLA e UNITA tinham ligações com a produção de 
petróleo e diamantes. 
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b) Conflito e perseguição coordenada pelas milícias 
janjaweed no Sudão, patrocinadas pelas influentes 
correntes terroristas muçulmanas dispostas a 
erradicar minorias cristãs no sul do país em Darfour, 
onde existe uma forte produção de petróleo. 

c) Massacres étnicos entre hutus e tutsis em Ruanda, 
apoiados sobre crenças fundamentalistas de 
caráter nativista, que eclodiu em 1994 com uma 
guerra civil por disputa de fronteiras. 

d) Extremismo islâmico na Argélia, ex-colônia francesa 
fornecedora de petróleo em grandes quantidades e 
que, após a independência, em 1962, se tornou, 
após o Irã, a segunda república islâmica no mundo. 

 
85 - (UFJF MG/2008)    

Em 1948, com a vitória do Partido Nacional (africâners) 
nas eleições, foi adotado, na África do Sul, um regime 
segundo o qual os brancos detinham o poder e os povos 
restantes eram obrigados a viver separadamente, de 
acordo com regras que os impediam de ser verdadeiros 
cidadãos. Esse regime foi duramente criticado por 
Nelson Mandela e acabou sendo abolido em 1990. Em 
1994, eleições livres foram realizadas. 
a) A que regime político o texto acima se refere? 
b) Cite e explique dois fatores que contribuíram para 

a queda do referido regime. 
 
86 - (UFG GO/2001)    

A descolonização – processo que fez desmoronar o 
poder colonial europeu nas áreas da Ásia e África – 
tomou forte impulso após a Segunda Guerra Mundial. 
Entretanto, há um histórico de resistência que 
possibilitou às regiões dominadas encaminharem a luta 
anti-imperialista, cujas lideranças adotaram estratégias 
diferenciadas. Considere especialmente o caso indiano 
para responder às seguintes questões: 
a) Nomeie a(s) principal(is) liderança(s) do movimento 

nacionalista. 
b) Aponte e analise as estratégias assumidas pelo 

movimento nacionalista indiano para libertar o país 
do domínio inglês. 

 
87 - (UESC BA/2008)    

É praticamente impossível apontarmos para alguma 
região africana que não está ou esteve envolvida em 
conflitos nos últimos dez anos. Para 2007, temos os 
casos de Darfur, no Sudão, e Somália. 
Um emaranhado geopolítico perpassa pela 
compreensão desses conflitos, que envolvem questões 
étnicas, religiosas, ideológicas e econômicas. No limite, 
podem ser interpretados como um híbrido entre 
seculares rivalidades locais e a inserção desses jovens 
países no confronto da Guerra Fria. É bem verdade que 
o continente, pela primeira vez desde as 
independências, suspirou uma retomada econômica, 
mas a instabilidade política persiste e mantém um 
permanente estado de tensão, particularmente, na 
África subsaariana. 

( É PRATICAMENTE..., 2007, p.79). 

 
Os conflitos que ocorrem na África são originários, 
dentre outros fatores, 
01. do estado tribal, primitivo e atrasado das 

sociedades africanas, que não evoluíram com o 
passar dos séculos. 

02. do tráfico negreiro, que estabeleceu, na África, o 
conflito entre Estados traficantes e os Estados 
fornecedores de escravos. 

03. da política imperialista, que estabeleceu fronteiras 
artificiais, não respeitando a diversidade étnica e 
cultural da região. 

04. do processo de descolonização, que colocou no 
poder líderes africanos, quando esses povos são 
incapazes de se autogovernarem. 

05. do incentivo dos governos da União Soviética e dos 
Estados Unidos, que lucram com a venda de 
armamentos para os diversos grupos rebeldes. 

 
88 - (UFU MG/2008)    

O apartheid talvez seja um dos mais conhecidos 
mecanismos de violência e de desrespeito aos Direitos 
Humanos. As alternativas abaixo abordam tanto a 
história do apartheid na África do Sul quanto remetem 
ao contexto das lutas em torno dos Direitos Humanos 
no Brasil e no mundo. 
Sobre esses temas, marque a alternativa correta. 
a) O regime do Apartheid, constituído na África do Sul 

até início da década de 1990, estabeleceu uma 
política de desenvolvimento com separação das 
raças e contou com o apoio da ONU (Organização 
das Nações Unidas), sob protestos da Inglaterra, 
que defendia seus interesses comerciais. 

b) O termo “apartheid social” tem sido utilizado para 
além do conflito racial sul-africano e remete às 
desigualdades de classes sociais – poucos muito 
ricos e maioria da população muito pobre. Tal uso 
pode ser atribuído à realidade vivenciada ainda 
hoje no Brasil. 

c) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 
uma forma encontrada, no pós-Primeira Guerra 
Mundial, para solucionar os conflitos entre nações 
de culturas diferenciadas, visando garantir os 
direitos dos indivíduos migrantes, que deixaram 
seus países em busca de trabalho. 

d) Embora tenha sido proclamada como Universal, a 
Declaração dos Direitos Humanos não incluiu os 
abusos e desrespeitos praticados contra mulheres 
de países Latino-Americanos, motivo pelo qual os 
militares brasileiros que praticaram torturas em 
mulheres subversivas foram anistiados. 

 
89 - (UNESP SP/2008)    

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) iria acabar 
conseguindo mobilizar as aldeias e bazares da Índia, às 
dezenas de milhões, em grande parte com o mesmo 
apelo ao nacionalismo da espiritualidade hindu, embora 
tendo o cuidado de não romper a frente comum com os 
modernizadores (dos quais num sentido real, ele fazia 
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parte) e de evitar o antagonismo à Índia maometana, 
sempre implícito na visão militantemente hindu do 
nacionalismo. 

(Eric Hobsbawm, Era dos Extremos.) 
 

Acerca do processo de independência da Índia britânica, 
é correto afirmar que 
a) as relações entre hindus e maometanos 

permaneceram harmoniosas no subcontinente. 
b) o fundamentalismo hindu tornou-se hegemônico 

na Índia, eliminando a liberdade religiosa. 
c) houve uma divisão entre as forças que Gandhi 

tentou manter unidas na luta de libertação. 
d) os valores tradicionais foram abandonados em 

nome da ocidentalização e da aproximação dos 
EUA. 

e) Gandhi tornou-se um herói nacional e assumiu a 
direção política e religiosa do subcontinente. 

 
90 - (CEFET PR/2008)    

A Conferência de Bandung, realizada em 1955 na 
Indonésia, reuniu 29 países e foi considerada um marco 
importante na organização política do movimento de 
emancipação das colônias afro-asiáticas. Sobre as 
medidas tomadas pela Conferência de Bandung: 
 
I. Os representantes dessa conferência rejeitaram a 

divisão mundial nos blocos socialista e capitalista e 
defenderam uma política de nãoalinhamento 
automático com as superpotências. 

II. Foram formulados, na ocasião, princípios que 
refutavam a discriminação racial, o colonialismo e a 
corrida armamentista e incentivavam a cooperação 
econômica e cultural entre os países de Terceiro 
Mundo. 

III. Os representantes da conferência afirmaram que a 
submissão imposta aos povos afroasiáticos era uma 
negação dos direitos fundamentais do homem e 
estava em contradição com a Carta das Nações 
Unidas. 

IV. Após a Conferência de Bandung, 18 países africanos 
conquistaram sua independência em 1960 e, entre 
1961 e 1980, outros 22 países também alcançaram 
sua emancipação política. 

 
Estão corretas: 
a) somente I, II e IV. 
b) somente I, III e IV. 
c) somente I, II e III. 
d) somente II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 
91 - (ESPM/2008)    

Leia o texto e assinale a alternativa correta: 
 
Na Batalha de Argel, em 1957, as forças francesas, que 
chegaram a contar com quinhentos mil soldados, 
conseguiram desmantelar a organização clandestina da 
Frente de Libertação Nacional (FLN), na capital do país. 

Uma sangrenta repressão à população civil árabe, no 
entanto, consumou a divisão entre a minoria francesa e 
a maioria muçulmana. A Guerra da Argélia produziu 
uma crise no governo francês e levou à queda da IV 
República. 

(Leonel Itaussu. História Moderna e Contemporânea) 
 

a) O texto aborda problemas enfrentados pela França 
na África, antes da Segunda Guerra Mundial. 

b) O texto aborda a Guerra de Independência da 
Argélia, em plena descolonização da África, onde 
foram adotadas táticas de guerrilha rural e urbana 
contra o colonialismo europeu. 

c) A queda da IV República francesa significou o 
afastamento definitivo do poder do general Charles 
de Gaulle. 

d) A Argélia havia se tornado uma colônia francesa 
após a Segunda Guerra Mundial em meio às 
tensões da Guerra Fria. 

e) A Argélia tinha sido uma colônia alemã, mas passou 
ao domínio da França como resultado dos tratados 
que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. 

 
92 - (FEI  SP/2008)    

“De 1952 a 1956 desencadeou-se [...] o terrorismo 
contra a ocupação francesa. Em 1954, as forças rebeldes 
da Frente de Libertação Nacional, estimuladas pela 
derrota francesa na Indochina e pelo apoio da opinião 
pública internacional, atacaram os franceses em setenta 
lugares diferentes em [todo o país].” 

(Vicentino, C. História Geral. São 
 Paulo: Scipione, 1999. p.443) 

 
O país a que o texto se refere é: 
a) a Nigéria. 
b) o Níger. 
c) o Chade. 
d) o Egito. 
e) a Argélia. 

 
93 - (FFFCMPA RS/2008)    

Em 1994, Ruanda foi palco de um terrível genocídio que 
vitimou mais de um milhão de pessoas no confronto 
entre tutsis e hutus e teve um saldo de cerca de dois 
milhões de refugiados em países vizinhos. O conflito é 
desencadeado a partir do atentado aéreo que matou o 
presidente de Ruanda, o hutu Juvenal Habyarimana. As 
raízes históricas desse acontecimento estão 
 
a) na Partilha da África, que dividiu o continente 

segundo os interesses dos europeus sem que 
fossem levadas em consideração as diferenças 
tribais, separando etnias irmãs e reunindo em um 
mesmo país etnias rivais. 

b) nas diferenças étnico-culturais entre a África branca 
muçulmana, ao norte, e a África negra, subsaariana, 
ao sul. 

c) na política segregacionista do apartheid que, a 
partir da primeira metade do século XX, submeteu 
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a maioria negra a uma minoria branca, os 
africâneres, privando-os de direitos políticos, 
cidadania e posse de terras no centro-sul da África. 

d) no contexto da Guerra Fria, quando EUA e URSS 
incentivaram as diferenças étnicas no continente 
africano para impedir que as guerras de 
independência tivessem êxito, buscando com isso 
aumentar suas respectivas áreas de influência na 
região. 

e) nas lutas partidárias desencadeadas após a 
Segunda Guerra Mundial que colocaram em lados 
opostos grupos que defendiam o desenvolvimento 
do continente a partir do modelo capitalista e os 
que pregavam a revolução comunista como forma 
de superação das principais dificuldades 
econômicas e possibilidade de uma distribuição de 
riquezas mais eqüitativa. 

 
94 - (UDESC SC/2008)    

No decorrer do século XIX, as grandes potências 
européias lançaram-se à conquista colonial da África e 
da Ásia. Sobre a ocupação da África e suas 
conseqüências, é incorreto afirmar: 
 
a) A violência em que se deu a colonização provocou 

grandes distorções nas estruturas econômicas, 
sociais e culturais dos territórios dominados. 
Intrigas entre etnias foram estimuladas e antigos 
reinos destruídos, vencidos pela superioridade 
militar dos colonizadores. 

b) Os europeus demarcaram fronteiras, confiscaram 
terras, forçaram grupos nômades a fixar-se em 
territórios específicos. Em conseqüência disso, os 
Estados africanos atuais, na sua maioria, não têm a 
mesma unidade cultural, lingüística e social. 

c) A ocupação do território africano destruiu 
estruturas tradicionais; a economia comunitária ou 
de subsistência foi totalmente desorganizada, pela 
introdução de cultivos e outras atividades, 
destinadas a atender exclusivamente às 
necessidades das metrópoles. 

d) A ocupação européia beneficiou o continente 
africano, pois possibilitou a inserção da África na 
economia capitalista mundial. Antes da colonização 
européia, a economia africana restringia-se a suprir 
as necessidades básicas de sua população; assim, os 
africanos viviam sob condições de vida bastante 
atrasadas. 

e) A ocupação das colônias criou sérios problemas 
(muitos ainda não resolvidos, mesmo na 
atualidade). Pode-se dizer que muitos dos conflitos 
étnicos que existem hoje na região são 
conseqüências da dominação colonial da África. 

 
95 - (UFU MG/2008)    

 
Rhodes_and_Africa_from_Cairo_to_Cape_Town.jpg (317 × 

449 
pixel, tamanho do arquivo: 56 KB, tipo MIME: image/jpeg. 

Disponível em: www.pt.wikipédia.org 
 

A caricatura acima mostra o negociante inglês, Cecil 
Rhodes (1853-1902), sobre o mapa do continente 
africano. A respeito dessa imagem e da expansão 
imperialista, no século XIX, marque a alternativa 
INCORRETA. 
a) A figura simboliza o domínio inglês sobre o 

continente africano. Esse domínio baseou-se na 
política protecionista e manufatureira, aliada ao 
estímulo para a construção naval e para a aplicação 
de uma legislação tarifária (colbertismo). 

b) A Inglaterra realizou o domínio vertical do 
continente, desde o Mar Mediterrâneo até o antigo 
Cabo da Boa Esperança. Um dos principais 
argumentos da expansão, sugerida na caricatura 
acima, é que o europeu possuía a “missão 
civilizadora” perante os “povos inferiores”. 

c) Na África do Sul, após a descoberta de diamante e 
ouro na região de Johanesburgo, as lutas de colonos 
ingleses com os holandeses se acirraram, o que 
provocou a Guerra dos Bôers. 

d) A expansão imperialista aprofundou o processo de 
“ocidentalização” do mundo, iniciado desde as 
primeiras expansões ultramarinas, no século XV. 
Esse não foi um fenômeno restrito às esferas 
econômicas e políticas, mas também um fenômeno 
cultural, que significou a conquista do globo pelas 
imagens, idéias e aspirações de elites das 
metrópoles ocidentais. 

 
96 - (UNIMONTES MG/2008)    

Acerca da descolonização africana, assinale C (correta) 
ou I (incorreta) em cada uma das afirmativas abaixo . 
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(  ) Para as ex-colônias, a independência efetivou o 
rompimento imediato com as históricas condições 
de pobreza e garantiu a prosperidade industrial. 

(  ) As colônias de Portugal, Angola, Moçambique e 
Timor Leste libertaram-se do jugo metropolitano 
após a Revolução dos Cravos. 

(  ) Nas colônias onde houve expropriação da terra e 
alto índice de habitantes de origem européia, a 
descolonização foi obtida em processos pacíficos e 
planejados. 

(  ) Em alguns dos novos países, a exemplo de Angola e 
Congo, antigos conflitos tribais vieram à tona após 
a independência, dando lugar a guerras, genocídio 
e instabilidade de todo tipo. 

 
Você obteve 
a) I, I, C e I. 
b) C, I, I e C. 
c) I, C, I e C. 
d) C, C, C e I. 

 
97 - (UERJ/2009)     

Tanto mar 
 

Sei que estás em festa, pá 
Fico contente 
E enquanto estou ausente 
Guarda um cravo para mim 

 
Eu queria estar na festa, pá 
Com a tua gente 
E colher pessoalmente 
Uma flor no teu jardim 

 
Sei que há léguas a nos separar 
Tanto mar, tanto mar 
Sei também quanto é preciso, pá 
Navegar, navegar 

 
Lá faz primavera, pá 
Cá estou doente 
Manda urgentemente 
Algum cheirinho de alecrim 

CHICO BUARQUE DE HOLANDA 
Tantas palavras. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

 
A canção de Chico Buarque de Hollanda refere-se à 
Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal em 1974. 
Aponte duas razões que levaram o exército português a 
liderar o processo revolucionário e explicite a principal 
conseqüência da Revolução dos Cravos para a política 
portuguesa na África. 

 
98 - (UFPE/2009)     

O imperialismo europeu é expressão do 
desenvolvimento do capitalismo, de sua busca por 
mercados e maiores lucros. A presença britânica na 
Índia é uma das faces desse imperialismo. A reação ao 
imperialismo se fez sob a liderança de Gandhi, que: 

 
00. usou da guerrilha urbana para impedir a 

manutenção do domínio inglês no século XX. 
01. fez a chamada resistência pacífica, evitando, entre 

outras coisas, a compra de produtos ingleses. 
02. transformou a religião numa grande força patriótica 

e militar, intimidando os invasores imperialistas. 
03. construiu alianças políticas com comunistas 

soviéticos, para evitar o domínio inglês na Ásia. 
04. procurava manter costumes importantes da cultura 

da Índia e resistia com a recusa ao pagamento de 
impostos. 

 
99 - (UNICAMP SP/2009)    

À meia-noite de 15 de agosto de 1947, quando Nehru 
anunciava ao mundo uma Índia independente, trens 
carregados de hindus e muçulmanos, que associavam a 
religião às causas de uma ou outra comunidade, 
cruzavam a fronteira entre a Índia e o novo Paquistão, 
em uma das mais cruéis guerras civis do século XX. 
Gandhi, profundamente comovido, começava um novo 
jejum, tentando a conciliação. Mais tarde, já alcançada 
a Independência, foram as diferenças entre hindus e 
muçulmanos que levaram Nehru, primeiro-ministro da 
Índia, a separar religião e Estado, para que as minorias 
religiosas, como os muçulmanos, não fossem vitimadas 
pela maioria hindu. 

(Adaptado de Cielo G. Festino, Uma praja ainda 
 imaginada: a representação da Nação em três 

 romances indianos de língua inglesa. São Paulo:  
Nankin/Edusp, 2007, p.23.) 

 
a) De acordo com o texto, que razões levaram Nehru 

a separar religião e Estado, após a Independência 
da Índia? 

b) Quais os métodos empregados por Gandhi na luta 
contra o domínio inglês na Índia? 

 
100 - (UNICAMP SP/2009)    

O ativista negro Steve Biko, um dos críticos do 
Apartheid, que vigorou oficialmente na África do Sul 
entre 1948 e 1990, afirmou: 
Nós, os negros, temos que prestar muita atenção à 
nossa história se quisermos tornar-nos conscientes. 
Temos que reescrever nossa história e mostrar nossa 
resistência aos invasores brancos. Muita coisa tem que 
ser revelada e seríamos ingênuos se esperássemos que 
nossos conquistadores escrevessem uma história 
imparcial sobre nós. Temos que destruir o mito de que a 
nossa história começa com a chegada dos holandeses. 

(Adaptado de Steve Biko, I write what I like:  
a selection of his writings. Johannesburg:  

Picador Africa, 2004, p. 105-106.) 
 

a) Segundo o texto, por que os negros necessitariam 
reescrever a história da colonização sul-africana? 

b) O que foi o regime denominado Apartheid na África 
do Sul? 
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101 - (FMJ SP/2009)    
No panorama das lutas pela descolonização de regiões 
da África e da Ásia, a presença de alguns líderes foi 
decisiva na condução do processo. A imagem a seguir 
refere-se a Nelson Mandela, nome fundamental no 
movimento 

 

 
 

a) de desobediência civil na luta pela independência 
da Índia. 

b) pela libertação do Congo e seu alinhamento junto à 
URSS. 

c) contra a segregação racial existente na África do 
Sul.  

d) nacional argelino contra a dominação francesa.  
e) guerrilheiro angolano contra o domínio português 

salazarista. 
 
102 - (UFSCAR SP/2009)    

Entre 1957 e 1964, quase todos os territórios africanos 
tornaram-se livres do domínio europeu, com exceção 
dos que estavam sob o controle dos 

 
a) portugueses, que só se tornaram independentes a 

partir de 1974, depois de lutas contra os exércitos 
coloniais e da queda da ditadura salazarista. 

b) ingleses, que mantiveram o regime de apartheid 
nas regiões da África do sul, e só se tornaram 
independentes na década de 1990. 

c) franceses, que permaneceram sob o regime 
colonial até as guerras da Argélia e do Congo na 
década de 1970. 

d) belgas, cujos colonizadores permaneceram por 
longos anos na África no controle do processo de 
mudança política, saindo do continente após a 
guerra em Ruanda. 

e) holandeses, que só conseguiram autonomia depois 
da revolta dos Zulus na década de 1970. 

 
103 - (UNCISAL AL/2008)    

Considere a ilustração. 
 

 
(In: Jacques Marseille. Histoire. Paris: Nathan, 1998) 

 
A ilustração faz referência ao resultado de um processo 
histórico no qual 

 
a) os participantes da luta pela independência de 

Angola não tinham divergências políticas, razão 
pela qual o movimento foi pacífico. 

b) a classe dominante angolana, formada por 
descendentes de europeus, conseguiu articular a 
emancipação do país com os países europeus. 

c) grupos nacionalistas angolanos, mesmo divididos e 
apoiados por potências internacionais, lutaram 
contra o colonialismo português. 

d) os portugueses forneceram ajuda bélica ao 
movimento de libertação de Angola, contra o 
domínio imperialista dos ingleses e dos franceses. 

e) as potências imperialistas capitalistas e socialistas 
lutaram no país com a finalidade de usar o território 
angolano como base militar na África. 

 
104 - (UFMS/2008)    

Sobre a história do continente mostrado na charge 
abaixo, assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 

 

 
(Disponível em: www.tv5.fr, acesso em 20/04/2008) 

 
01. O processo descolonização do continente, ocorrido 

durante a segunda metade do século XIX, deu-se de 
forma pacífica, sob a proteção da ONU. 

02. As grandes reservas naturais, em especial o 
petróleo, têm intensificado uma nova ofensiva 
comercial, diplomática e militar de grandes 
potências econômicas mundiais como EUA e China, 
que pretendem aumentar sua influência no 
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continente, de modo a garantir acesso às fontes de 
energia e assegurar as vias de transporte para a 
exportação de matérias-primas. 

04. No século VII, o Norte do continente foi invadido 
pelos árabes, que converteram as populações locais 
ao islamismo. 

08. Entre os séculos XVI e XIX, esse continente foi 
inserido no circuito econômico mundial através de 
uma atividade bastante lucrativa para as 
metrópoles européias, materializada no tráfico de 
escravos para trabalhar nas colônias americanas. 

16. As fronteiras entre as colônias, estabelecidas pelas 
potências imperialistas européias, no final do 
século XIX, respeitaram as divisões territoriais 
previamente existentes entre as diferentes etnias, 
o que praticamente fez desaparecer as antigas 
rivalidades étnicas do continente. 

 
105 - (UFMT/2008)    

Sobre os processos de colonização e descolonização do 
continente africano, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 
(  ) Após o processo de descolonização, vários grupos 

étnicos foram forçados a conviver em um mesmo 
Estado, intensificando os conflitos armados como o 
ocorrido entre as etnias Tutsi e Hutus, em Ruanda. 

(  ) O critério de regionalização do continente africano 
mais utilizado pós-descolonização, com base em 
elementos étnicos e culturais, classifica-o em África 
Branca ou Setentrional e África Negra ou 
Subsahariana. 

(  ) As potências imperialistas européias reunidas na 
Conferência de Berlim dividiram o espaço da África 
entre si, criando fronteiras sem respeitar a antiga 
organização tribal e a distribuição geográfica das 
etnias no continente. 

 
Assinale a seqüência correta. 
a) VFV 
b) VVF 
c) VVV 
d) FFV 
e) FFF 

 
106 - (UFMT/2008)    

Na descolonização da África, encontram-se casos em 
que a independência foi conquistada com grande 
violência, assim como situações em que a libertação da 
colônia ocorreu de modo mais pacífico. No entanto, em 
todos os processos, pode-se afirmar a existência de uma 
relação entre a situação interna da colônia e realidades 
mais amplas. Sobre a independência de Angola, assinale 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
(  ) Aconteceu no âmbito da Guerra Fria como 

demonstra a guerra civil ocorrida após a 
independência entre o MPLA, apoiado pela União 

Soviética, e a UNITA, apoiada pelos Estados Unidos 
da América. 

(  ) Deve ser compreendida no contexto da 
desagregação do Império Português após a 
independência do Brasil e o fim do tráfico negreiro, 
a grande fonte de renda do estado lusitano. 

(  ) Foi resultado da globalização que, ao permitir o 
maior fluxo comercial e de idéias, fez surgir no povo 
angolano o sentimento de liberdade e o desejo de 
auto-determinação. 

(  ) Foi impulsionada pelo fim da ditadura salazarista, 
marcado pela Revolução dos Cravos, que significou 
o abandono da guerra colonial e da política 
imperialista portuguesa. 

 
Assinale a seqüência correta. 
a) VFVF 
b) VFFV 
c) FVFV 
d) FFFV 
e) VVVF 

 
107 - (CEFET PR/2009)    

O processo de descolonização da Ásia e da África 
ganhou um grande impulso após a Segunda Guerra 
Mundial, em parte devido ao declínio internacional de 
potências coloniais como a França e a Grã- Bretanha, e 
em parte devido ao crescimento de movimentos de 
libertação nacional dentro das próprias colônias. Sobre 
esse assunto, estabeleça correspondência entre a 
primeira coluna e a segunda. 

 
1ª  coluna 

 
( 1 ) Desobediência civil 
( 2 ) Dien Bien Phu 
( 3 ) Al-Fatah 
( 4 ) Yom Kippur 
( 5 ) Frente de Libertação Nacional 

 
2ª  coluna 

 
(   ) Israel 
(   ) Argélia 
(   ) Vietnã 
(   ) Palestina 
(   ) Índia 

 
A seqüência correta é: 

 
a) 2, 3, 5, 4 e 1 . 
b) 1, 2, 5, 4 e 3 . 
c) 1, 5, 2, 4 e 3 . 
d) 1, 5, 2, 3 e 4 . 
e) 4, 5, 2, 3 e 1. 

 
108 - (CEFET PR/2009)    

“Cortina de Ferro” foi uma expressão usada no Ocidente 
para designar a fronteira que dividiu a Europa em duas 
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áreas de distintas influências política e econômica, do 
final da Segunda Guerra Mundial até ao final da 
chamada Guerra Fria. Durante este período, a Europa 
Oriental esteve sob o controle político e/ou influência 
da União Soviética, enquanto que a Europa Ocidental 
esteve sob o controle político e/ou influência dos 
Estados Unidos da América. Era apenas uma linha 
imaginária, ao contrário do Muro de Berlim, que se 
constituiu numa barreira física. Sobre os Estados-
satélites que faziam parte do bloco soviético, NÃO 
podemos enumerar a: 

 
a) Polônia 
b) Tchecoslováquia 
c) Áustria 
d) Hungria 
e) Bulgária 

 
109 - (CEFET PR/2009)    

Entre 18 e 24 de abril de 1955, reuniram-se líderes de 
estados asiáticos e africanos, perfazendo uma 
população total de 1.350 milhões de habitantes, com o 
objetivo de promover a cooperação econômica e 
cultural afro-asiática, como forma de oposição ao que 
era considerado neocolonialismo dos Estados Unidos ou 
da União Soviética. Trata-se da Conferência de: 
 
a) Bandung. 
b) Genebra. 
c) Xangai. 
d) Bangcoc. 
e) Cairo. 

 
110 - (CEFET PR/2009)    

“Há uma bomba de efeito retardado plantada no 
coração da África. No decorrer da próxima década, ela 
matará mais de 22 milhões de homens, mulheres e 
crianças. O número é 200 vezes maior do que todas as 
vítimas da bomba atômica que destruiu Hiroshima, em 
1945. Ou 100 vezes o total de mortos na Guerra do 
Vietnã. Esse extermínio em massa silencioso é 
provocado pela Aids.” (Revista Veja, 09/06/1999). 
Em relação a essa notícia: 
 
I) A doença, combinada com a pobreza e a falta de 

informação, tem provocado ali uma tragédia de 
proporções inacreditáveis. 

II) No Zimbábue, entre a população analfabeta, a Aids 
é conhecida como “aquela coisa”, uma doença 
misteriosa, associada a definhamento, febre e 
infecções. 

III) Os países africanos mais atingidos pela doença 
ficam ao norte do Saara, pois o deserto funciona 
como uma barreira natural. 

 
Estão corretas as proposições: 
 
a) apenas I e III. 
b) apenas II e III. 

c) apenas I e II. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das proposições está correta. 

 
111 - (UEPB/2009)    

No século XIX, países europeus industrializados 
buscavam territórios para colonizar e travavam 
violentas disputas para obter colônias na África e na 
Ásia. Sobre o neocolonialismo, relacione a coluna da 
direita com a da esquerda e depois assinale a alternativa 
correta. 

 
(1) França 
(2) Índia 
(3) Inglaterra 
(4) Japão 

 
(  ) Mesmo tendo seu regime estatal abalado pelas 

pressões de países ricos ocidentais, conseguiu se 
tornar uma potência econômica e militar investindo 
principalmente na agricultura e na indústria 
metalúrgica. 

(  ) Em uma de suas colônias, introduziu o pagamento 
de um imposto individual em dinheiro, reduziu as 
tarifas alfandegárias, liquidou a indústria têxtil e 
ainda conseguiu modificar sensivelmente os 
costumes locais. 

(  ) Era uma terra de especiarias, com um importante 
mercado consumidor de tecidos de algodão e 
produtos metalúrgicos vindos da Inglaterra, sendo 
submetido a este país através de um regime de 
protetorado. 

(  ) Conquistou a África em 1857, anexando para si a 
Argélia, sob o pretexto de que combatia a pirataria 
no Mar Mediterrâneo. Obteve grandes lucros e 
recuperou seu prestígio militar abalado pelas 
derrotas napoleônicas. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) 4, 3, 1, 2 
b) 2, 1, 4, 3 
c) 4, 1, 2, 3 
d) 2, 3, 4, 1 
e) 4, 3, 2, 1 

 
112 - (UFG GO/2009)    

Leia o texto a seguir. 
 

A Conferência afro-asiática examinou ansiosamente a 
questão de paz mundial e de cooperação. Tomou nota 
com profunda inquietação do estado de tensão 
internacional e do perigo de guerra atômica [...] Em 
verdade, todas as Nações deveriam ter o direito de 
escolher livremente seus próprios sistemas político e 
econômico e seu próprio modo de vida, conforme os 
princípios e objetivos das Nações Unidas. 
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MATTOSO, Kátia. Textos e documentos para o estudo da 
história contemporânea. São Paulo: Hucitec/Edusp, 

1977, p. 200-202. 
 

A citação acima é parte do documento final da 
Conferência de Bandung (1955), que reuniu na cidade 
com o mesmo nome, na Indonésia, representantes de 
29 países da África e da Ásia. Analisando o conteúdo do 
documento e relacionando-o com o processo de 
descolonização afro-asiático e com a conjuntura 
internacional após a Segunda Guerra Mundial, conclui-
se que os países signatários 

 
a) condicionaram a luta anticolonial a uma via pacífica 

e negociada, considerando a questão da paz 
mundial e o risco de guerra nuclear. 

b) delegaram às Nações Unidas a condução das suas 
independências, apoiados nos princípios e 
objetivos de cooperação internacional. 

c) concentraram seu foco nos ideais nacional-
independentistas, colocando-se alheios aos 
assuntos e conflitos mundiais. 

d) vincularam seu anticolonialismo ao princípio 
terceiromundista do “não alinhamento”, mantendo 
equidistância das superpotências. 

e) excluíram de seus projetos nacionais tanto a 
alternativa capitalista quanto a socialista, que 
reforçavam o conflito Leste-Oeste. 

 
113 - (UFMS/2009)    

“O continente africano ainda sofre com as 
consequências das políticas impostas durante a 
colonização pelas potências européias, representadas 
pela pilhagem dos recursos naturais, escravização de 
milhões de pessoas e a imposição de fronteiras 
artificiais. A África Subsaariana, região ao sul do deserto 
do Saara, abriga os 24 países mais pobres do mundo. A 
situação na maior parte da região é de miséria, grave 
crise econômica, conflitos armados e uma devastadora 
epidemia de AIDS. Quase metade de seus 700 milhões 
de habitantes possui renda inferior a US$ 1,00 por dia. 
A AIDS provoca uma tragédia no continente. Quase dois 
terços dos 39,4 milhões de pessoas portadoras do virus 
HIV no mundo estão na África Subsaariana e a doença é 
a principal causa de morte prematura na região.” 

(Almanaque Abril. Atualidades Vestibular. SP: Abril Cultural, 
2º semestre de 2007, adaptado) 

 
Com base nas informações acima e nos seus 
conhecimentos sobre o assunto, assinale a(s) 
proposição(ões) correta(s). 

 
01. Apesar do quadro econômico e social ser no geral 

dramático, alguns pontos do continente africano 
têm apresentado avanços. Exemplo disso é o 
Sudão, país que, a partir do processo de 
democratização e a extinção oficial do apartheid, 
em 1994, tem atingido os índices de 

desenvolvimento e de justiça social mais elevados 
da África. 

02. A disseminação da AIDS e de doenças tratáveis, 
como a tuberculose e a malária, é ao mesmo tempo 
uma causa e um elemento de perpetuação do 
histórico estado de miséria e instabilidade social da 
maior parte da população do continente africano, 
pois, além de gerar um enorme contingente de 
órfãos, diminui drasticamente a população 
economicamente ativa. 

03. Na descolonização da África, há casos em que a 
independência foi conquistada com grande 
violência, assim como situações em que a libertação 
da colônia ocorreu de modo mais pacífico, 
geralmente relacionado à situação interna da 
colônia e a realidades mais amplas. Esse é o caso da 
independência de Angola cuja população, 
influenciada pelo crescimento do fluxo comercial e 
de ideias, trazido pela globalização, adquiriu 
naturalmente o sentimento de liberdade e o desejo 
de autodeterminação. 

08. Segundo a ONU, os conflitos étnicos, em diversos 
pontos do continente africano, mascaram o 
envolvimento de grupos rebeldes e de governos 
locais com o tráfico de armas, além das disputas por 
riquezas naturais como o petróleo, o manganês, o 
cobalto e o cromo, matérias-primas essenciais para 
a manutenção do desenvolvimento econômico de 
potências industriais como os EUA e a China. 

16. Após o processo de descolonização, vários grupos 
étnicos do continente africano foram forçados a 
conviver sob um mesmo Estado, intensificando os 
conflitos armados como o ocorrido em Ruanda, em 
1994, entre as etnias Tutsi e Hutu. 

 
114 - (UERJ/2009)    

A continuidade dos conflitos sociais na África revela a 
persistência de obstáculos às políticas de 
desenvolvimento nesse continente, desde o final do 
século XIX. Mesmo com alguns ensaios de democracia, 
repetiram-se, em 2008, eventos que indicam como a 
África está longe da paz e da estabilidade. 
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A associação adequada entre país e causa direta de um 
conflito atual está expressa na seguinte alternativa: 

 
a) Cabo Verde - guerras civis 
b) Quênia - disputas eleitorais 
c) Angola - antagonismos religiosos 
d) Burkina Faso - crises econômicas 

 
115 - (ESCS DF/2010)    

Após o término da 2ª Guerra Mundial (1939/1945), o 
sistema imperialista começou a ser desmontado através 
de uma série de conflitos que marcaram o mundo com 
a chamada descolonização da África e da Ásia. O 
processo de independência da Índia acabou sendo 
totalmente diferente dos demais países asiáticos e 
africanos. A singularidade do movimento de 
independência indiano pode ser explicada pelo seguinte 
aspecto: 

 
a) a presença de vários grupos religiosos na Índia 

dando origem a um processo de fragmentação 
territorial que não foi visualizada em outras nações; 

b) a eclosão de uma violenta guerra entre indianos e a 
metrópole inglesa que obrigou a intervenção da 
ONU para garantir a liberdade da Índia; 

c) a presença da liderança de Gandhi que 
desencadeou campanhas pacifistas de 
desobediência civil ao poder inglês sobre a Índia; 

d) a eclosão de conflitos locais entre a maioria hindu e 
as minorias religiosas indianas facilitando a 
negociação da independência com os ingleses; 

e) a presença do governo francês dando apoio a 
independência indiana para diminuir o poder inglês 
no continente asiático. 

 
116 - (FGV/2010)    

A democracia sul-africana completou quinze anos em 
2009. O delicado processo histórico de transição 
negociado desde 1990, dirigido por Nelson Mandela e o 
então presidente Frederik de Klerk, resultou em um 
novo governo de unidade nacional. No que se refere ao 
processo de transição democrática sul-africana é 
correto afirmar: 

 
a) Foi marcado pela radicalização política e pela 

oposição entre negros e brancos, dando início à luta 
armada. 

b) Foi marcado pela imposição de sanções da ONU e 
pela expulsão da África do Sul das Federações 
Esportivas Internacionais. 

c) Foi marcado pelo aprofundamento dos conflitos 
com protestos de movimentos estudantis, boicotes 
e greves decretados pelos sindicatos negros. 

d) Foi marcado pela guerra civil e a vitória militar do 
governo do apartheid. 

e) Foi marcado pela tolerância política e pela 
reconciliação entre os principais opositores durante 
o apartheid: o Partido Nacional e o Congresso 
Nacional Africano. 

 
117 - (FGV/2010)    

Segundo o historiador Paul Lovejoy, com o tráfico 
negreiro em grande escala a escravidão na África deixou 
de ser uma entre outras formas de dependência pessoal, 
como ocorria na sociedade “de linhagem”. A partir de 
então, o continente negro pôde ser integrado a uma 
rede internacional de escravidão controlada pela 
burguesia mercantil europeia. 

(José Jobson de A. Arruda e Nelson Piletti, Toda a 
História) 

 
Considerando o texto e os conhecimentos sobre a 
história africana, pode-se afirmar que 

 
a) as sociedades africanas, essencialmente o Congo, 

desconhecedor do Estado e do trabalho 
compulsório, desorganizaram- se completamente 
diante da chegada dos europeus. 

b) o contato das nações europeias com a África 
subsaariana, a partir do século XV, trouxe 
importantes transformações para o continente e, 
em especial, deu novo significado à escravidão. 

c) com a chegada dos portugueses a Ceuta em 1415, 
os povos africanos iniciaram seus contatos 
comerciais a longa distância e iniciaram o uso do 
ouro como meio de troca. 

d) a ausência de Estados organizados na África 
subsaariana permitiu que os colonizadores 
europeus construíssem impérios coloniais, como se 
estabeleceu na América. 

e) antes da chegada europeia na África abaixo da linha 
do Equador, a escravidão de negros nesse 
continente era uma experiência das poucas regiões 
islamizadas. 

 
118 - (FUVEST SP/2010)    

Cartaz de 1994 da campanha de Nelson Mandela à 
presidência da África do Sul. 

 
Essa campanha representou a 

 
a) luta dos sul-africanos contra o regime do apartheid 

então vigente. 
b) conciliação entre os segregacionistas e os 

partidários da democracia racial. 
c) proposta de ampliação da luta anti-apartheid no 

continente africano. 
d) contemporização diante dos atos de violência 

contra os direitos humanos. 
e) superação dos preconceitos raciais por parte dos 

africânderes. 
 
119 - (UEPB/2010)    

Em 1960, intelectuais franceses lançaram a “Declaração 
sobre o direito à insubmissão na Guerra da Argélia” ou 
“Manifesto dos 121”, que acusava a violência 
promovida pelo Exército francês para reprimir 
movimentos pró independência da Argélia. Analise as 
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questões, verificando se são verdadeiras ou falsas, e 
indique com V ou F, respectivamente. 

 
(  ) A guerra colonial ocorreu sob censura e opressão 

na Argélia e na França. Na colônia, utilizava-se a 
tortura e o massacre de civis. Na metrópole, 
soldados que se recusavam a ir à guerra e civis que 
apoiavam os combatentes argelinos eram presos. 

(  ) A esquerda francesa, liderada por Jean-Paul Sartre, 
era contra apenas os métodos de repressão 
empregados pelo governo na Argélia. Mas era 
favorável à manutenção da colônia africana por 
considerar que a cultura francófila deveria ser 
“exportada” para países subdesenvolvidos. 

(  ) Enquanto a Frente de Libertação Nacional (FLN) 
lutava por um governo socialista, o Movimento 
Nacional Argelino (MNA) queria seguir a política do 
general francês Charles de Gaulle. Isso acabou 
gerando duas guerras: uma contra a França e outra 
entre as duas organizações. 

(  ) A guerra na Argélia acabou quando os franceses se 
retiraram para investir na ocupação do Camboja. A 
FLN e o MNA, destruídos, tiveram que aceitar a 
composição de um governo popular democrático 
que redundou em um sistema multipartidário que 
rapidamente fracassou. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) V, V, F, V 
b) V, F, V, F 
c) F, F, V, V 
d) V, F, F, V 
e) F, F, F, V 

 
120 - (UERJ/2010)    

Quinze anos depois do genocídio que vitimou mais de 
800 mil pessoas, visitar Ruanda ainda é uma espécie de 
jogo de adivinhação – a cada rosto que passa tenta-se 
descobrir quem foi vítima e quem foi algoz na tragédia 
de 1994. O governo do país recorre à união do povo. O 
censo e as carteiras de identidade étnicas não existem 
mais, todos agora são apenas considerados ruandeses. 
O esforço do presidente Paul Kagame em evitar um 
novo conflito é tão grande que chamar alguém de 
“tutsi” ou “hutu” de maneira ofensiva é crime, com pena 
que pode chegar a 14 anos. 
Marta REIS 

 
A presença do trauma do genocídio é o principal 
problema social de Ruanda, maior inclusive que a 
pobreza. Tratar esse trauma coletivo devia ser 
prioridade número um, e não transformá-lo num tabu. 
A política do governo é a do esquecimento por lei, por 
obrigação. Errada é a vitimização do genocídio, pois 
existe uma história de conflitos anterior e posterior ao 
massacre. 
Marcio GAGLIATO 

Adaptado de O Globo, 12/04/2009 

 
A polêmica sobre os efeitos do genocídio de Ruanda, 
ocorrido em 1994, aponta para contradições dos 
processos de constituição de Estados nacionais na África 
contemporânea. Com base na análise dos textos, a 
resolução dessas contradições estaria relacionada à 
adoção das seguintes medidas: 

 
a) conciliação político-religiosa – afirmação das 

identidades locais 
b) punição das diferenças culturais – unificação da 

memória nacional 
c) denúncia da dominação colonial – integração ao 

mundo globalizado 
d) reforço do pertencimento nacional – revisão das 

heranças da descolonização 
 
121 - (UERJ/2010)    

Veja bem, este país, em seus dias de glória, parecia até 
um zoológico. Um zoológico limpinho e bem arrumado. 
Todos tinham o seu lugar e viviam felizes. Quem era 
chamado de halwai fazia doces. Quem era chamado de 
criador de gado criava gado. Os intocáveis limpavam 
latrina.  
Até que, em 1947, quando os britânicos foram embora, 
todas as jaulas foram abertas. Aí a lei da selva substituiu 
a lei do zoológico. Os mais ferozes devoraram os demais 
e ficaram barrigudos. 
Resumindo: antigamente havia mil castas e destinos na 
Índia. Hoje só há duas castas: a dos homens barrigudos 
e a dos homens sem barriga. 

ARAVIND ADIGA 
Adaptado de O tigre branco. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2008. 
 

O fragmento de texto acima faz referência a uma das 
transformações ocorridas na Índia, a partir de 1947. 
Essa transformação explicita a relação entre as 
seguintes características na sociedade indiana: 

 
a) diversidade de etnias – liberdade de expressão 
b) divisão do trabalho – hierarquização dos grupos 
c) centralização do Estado – eliminação da censura 
d) racionalização da produção – preservação das 

tradições 
 
122 - (UFF RJ/2010)    

Em 2010 a África do Sul sediará a Copa de Mundo de 
Futebol, a primeira a ocorrer em continente africano, 
numa decorrência direta do processo de globalização. 
Tal evento marcará decisivamente o destino daquele 
país, reconhecido como um território de rica 
diversidade linguística e cultural, mas com uma história 
de exploração e domínio, que repercute nos seus índices 
de contaminação por AIDS, por exemplo. Sobre as 
consequências que a Copa do Mundo acarretará para a 
história da África do Sul, pode-se afirmar: 
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a) aumentará as exportações de diamantes, 
dilapidados em pequenas unidades familiares na 
região de Kimberley, produzindo recursos que 
serão direcionados para a melhoria das condições 
de saúde da população, confirmando o ditado 
popular “o diamante é vida”. 

b) representará um grande incentivo à indústria do 
turismo desse país, cujo crescimento é, em parte, 
consequência do fim do sistema de apartheid e 
ainda apresenta dificuldades com relação aos 
processos de acumulação de riqueza e às 
desigualdades sociais. 

c) marcará a consolidação do processo de 
emancipação do país, iniciado, entre os anos de 
1994 e 1999, por Nelson Mandela, que por sua 
origem inglesa foi o responsável pela divulgação 
dos ideais europeus de harmonia entre as raças. 

d) legitimará a chamada Lei da Terra (Natives Land 
Acts) de 1913, pela qual os negros adquiriram a 
condição de acesso sobre 7,5% das terras da África 
do Sul, incluindo os territórios tribais e os direitos 
dos negros de terem assento no Parlamento. 

e) eliminará as chamadas fronte
mais graves problemas do continente africano -

conflitos étnicos ocorridos nos anos 1990 na região 
de Biafra, África do Sul. 

 
123 - (UFRJ/2010)    

“Ouvimos com freqüência que o ‘colonialismo está 
morto’. Não nos deixemos enganar ou mesmo ser 
tranqüilizados por isso. Eu lhes digo, o colonialismo 
ainda não está morto. Como podemos dizer que está 
morto enquanto grandes áreas da Ásia e da África não 
forem livres? E lhes peço que não pensem em 
colonialismo apenas na forma clássica que nós da 
Indonésia e nossos irmãos em diferentes partes da Ásia 
ou da África conhecemos. O colonialismo tem também 
uma roupagem moderna, sob a forma de controle 
econômico, controle intelectual, controle físico real por 
uma comunidade pequena, porém estrangeira, dentro 
de uma nação. É um inimigo hábil e determinado, que 
aparece sob diversas formas. Não desiste facilmente de 
sua presa. [...] Não há muito tempo, afirmamos que a 
paz era necessária para nós porque a eclosão de uma 
luta em nossa parte do mundo colocaria em perigo a 
nossa preciosa independência, há tão pouco tempo 
obtida a tão alto preço.” 

(SUKARNO, Ahmed. Discurso de abertura da 
Conferência Afro-Asiática de Bandung, 1955) 

 
A Conferência de Bandung realizou-se em abril de 1955, 
na Indonésia, com a presença de representantes de 29 
países da África e da Ásia, entre eles líderes que haviam 
participado da luta pela independência de seus países, 
como o orador (primeiro presidente da Indonésia 
independente), Nehru (da Índia) e Nasser (do Egito). 

 

Cite dois princípios adotados por essa Conferência em 
sua declaração final. 

 
124 - (UFTM MG/2010)    

Leia um trecho do Comunicado Final da Conferência de 
Bandung, de abril de 1955. 

 
Em verdade, todas as Nações deveriam ter o direito de 
escolher livremente seus próprios sistemas político e 
econômico e seu próprio modo de vida, conforme os 
princípios e objetivos das Nações Unidas. 

(Em Kátia M. de Q. Mattoso, Textos e documentos 
parao estudo da história contemporânea: 1789-1963) 

 
O trecho revela que essa conferência norteou-se 

 
a) pela ideia de que a economia de mercado mostra-

se compatível com as nações desenvolvidas, mas 
não cabe às subdesenvolvidas. 

b) pela defesa intransigente do liberalismo econômico 
como único caminho possível para a superação da 
dependência econômica. 

c) pelos interesses das antigas potências imperialistas 
na preservação dos tradicionais espaços de 
exploração econômica. 

d) pelo não-alinhamento automático às políticas das 
duas grandes potências do pós-guerra: Estados 
Unidos e União Soviética. 

e) pela concepção pacifista de que as independências 
afro-asiáticas deveriam ser construídas em 
negociação com as metrópoles. 

 
125 - (UNIMONTES MG/2010)    

Acerca do movimento relacionado ao processo de 
independência da Índia, é INCORRETO afirmar que  

 
a) o meio pelo qual os indianos defenderam a 

legitimidade da independência do país foi a 
chamada Resistência Pacífica, com a promoção de 
greves, passeatas e boicotes. 

b) se intensificaram os conflitos étnico-religiosos 
entre muçulmanos e hindus, a partir do ano de 
1947, produzindo a divisão do país e grande 
quantidade de perdas humanas. 

c) o território indiano foi ocupado por tropas 
soviéticas que apoiaram as guerrilhas nacionalistas 
em suas pretensões de autonomia, a contrapelo 
das convicções religiosas dos líderes hinduístas. 

d) o território, antes sob domínio britânico, deu 
origem, no imediato pós-independência, a dois 
países: União Indiana, de maioria hinduísta, e o 
Paquistão, de maioria muçulmana. 

 
126 - (UNIMONTES MG/2010)    

A honra da Índia foi simbolizada por um punhado de sal 
na mão de um homem da não violência. O punho que 
contém o sal pode ser cortado, mas não largará o sal. 

(GANDHI, Mohandas. Citado por ARRUDA,  
J.J. A. ; PILETTI, N. Toda a história.  
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São Paulo: Ática, 1997, p. 339.) 
 

Acerca do processo histórico que culminou com a 
independência da Índia, considere as afirmativas 
seguintes: 

 
I. A luta pela independência incluía, entre outros 

fatores, a recusa em consumir produtos de origem 
inglesa. 

II . A “filosofia” pacifista de Gandhi fazia concessões ao 
uso da violência quando esta era usada como 
legítima defesa. 

III. A execução de Gandhi pelos colonizadores, mesmo 
após a independência, mostra o limite da eficácia 
da sua estratégia pacifista. 

IV. As divisões internas entre muçulmanos e hindus foi 
um dos obstáculos à mobilização nacional e 
resultaram na divisão entre Índia e Paquistão, após 
a saída dos ingleses. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 

 
a) I, apenas. 
b) I e IV, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) II e III, apenas. 

 
127 - (UNESP SP/2010)    

No início dos anos 1990, o presidente Frederik de Klerk 
declarou oficialmente o fim do apartheid na África do 
Sul. Esta política racista 

 
a) prevaleceu durante toda a história independente 

do país e assegurou o convívio harmonioso de 
brancos e negros sulafricanos. 

b) foi implantada após o final da Segunda Guerra 
Mundial e prolongou o domínio britânico sobre o 
país por mais cinquenta anos. 

c) vigorou por mais de quarenta anos e foi um dos 
instrumentos da minoria branca sul-africana para 
se impor à maioria negra. 

d) foi encerrada apesar do amplo apoio internacional 
e revelou a dificuldade dos africanos de 
solidificarem suas instituições políticas. 

e) determinou o prevalecimento socioeconômico de 
uma elite mestiça e aprofundou as relações 
interraciais no país. 

 
128 - (UNIMONTES MG/2010)    

Prevendo a impossibilidade de manter indefinidamente 
seu império colonial, o governo britânico, após a 
Segunda Guerra Mundial, optou por ceder às pressões 
por autonomia de suas colônias. Nesse contexto, foi 
uma medida importante, adotada pela Inglaterra: 

 
a) a ruptura dos laços econômicos da metrópole com 

suas colônias. 
b) a integração das nações independentes na 

Commonwealth. 

c) a abolição do Apartheid, por decreto parlamentar, 
na África do Sul. 

d) a política de ajuda humanitária às minorias étnico-
religiosas do Saara. 

 
129 - (UECE/2010)    

Vários fatores contribuíram para o processo de 
descolonização afro-asiática que culminou, de fato, na 
quebra dos elos coloniais há muito tempo presentes no 
continente africano e no continente asiático. Assinale a 
alternativa que melhor sinaliza os principais fatores 
desse processo.  

 
a) Perda da hegemonia européia, graças ao desgaste 

material e humano provocado pelas duas grandes 
guerras, e o desenvolvimento do sentimento 
nacionalista nos povos colonizados.  

b) Os acordos pactuados entre os EUA e a União 
Soviética, após a Primeira Guerra Mundial, 
comprometendo se em não interferir em ambos 
os continentes.  

c) Várias insurreições e movimentos emancipatórios 
dos vários países afro-asiáticos que se 
organizaram livremente e lutaram por sua 
independência após o final da Primeira Guerra 
Mundial.  

d) Ausência de princípios de autodeterminação 
entre os diferentes povos afro-asiáticos que os 
impulsionasse a se libertar do domínio europeu. 

 
130 - (UFU MG/2010)    

Em visita à Argélia no dia 03/12/2007, o presidente 
francês Nicolas Sarkozy proferiu em seu discurso: 

 
 Venho à Argélia para edificar um futuro de 
solidariedade entre nossos povos. Falar de futuro não é 
ignorar o passado. Estou convencido de que para 
construir um futuro melhor devemos ao contrário, 
olhar o passado de frente. [...] Sim, o sistema colonial 
foi profundamente injusto, contrário às três palavras 
fundadoras de nossa República: liberdade, igualdade, 
fraternidade [...]. Sim, os terríveis crimes cometidos ao 
longo da guerra de independência fizeram inumeráveis 
vítimas [...]. A primeira maneira de o fazer, é em 
princípio, encorajar nossas empresas a participar do 
esforço de modernização da Argélia e nela investir. Os 
contratos que assinaremos amanhã ultrapassam os 5 
(cinco) milhões de euros. Trata-se, essencialmente, de 
equipamentos para a modernização da Argélia... 

Tradução livre. Discurso disponível em: 
www.afrik.com/article13062html.  

Acesso em 12/04/2010. 
 

Considere o texto acima e a situação da África pós-
colonial e assinale a alternativa correta: 

 
a) A atual relação entre as nações africanas e 

européias, após períodos de crimes e guerras, se 
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dá, finalmente, em plenas condições de igualdade, 
estabelecendo o fim de um período histórico. 

b) Os acordos pós-coloniais revelam uma situação de 
dependência econômico-financeira que 
inviabiliza, aos países africanos, a condição de 
recusar algumas propostas de cooperação. 

c) O passado colonial, ainda que reconhecidos os 
seus problemas, possibilitou o presente 
desenvolvimento dos povos africanos, o que não 
seria alcançado sem a atuação dos países 
europeus. 

d) O processo de colonização pode ser entendido 
como um aprendizado, uma possibilidade de 
construir solidariedades entre as nações através 
de investimentos econômicos. 

 
131 - (UFU MG/2010)    

Observe a imagem. 
 

 
Placa em estrada sul-africana: “Tome cuidado com os 

nativos”. Foto de 1960. Disponível em: 
www.veja.abril.com.br/historia/apartheid. Acesso em 

04/04/2010. 
 

Sobre o Apartheid, é correto afirmar que: 
 

a) Foi a expressão do êxito político do governo 
nacionalista na construção do racismo legalizado, 
cuja origem se encontra na defesa da preservação 
das diferenças naturais presentes nos ideais da 
Igreja Reformada Holandesa. 

b) Representou a oportunidade de as populações de 
negros, mestiços e indianos lutarem por justiça e 
igualdade, tendo como resultado a Lei das Terras 
Nativas que lhes concedeu o acesso à terra e à 
exploração dos minerais. 

c) Esteve restrito às questões raciais, às disputas e 
conflitos entre brancos e negros, não se 
articulando às desigualdades demográficas, 
culturais, da riqueza, do poder e ao acesso ao 
trabalho. 

d) Articulou a “política da boa vizinhança”, 
permitindo a criação dos bantustões, que eram 
territórios tribais onde os negros tinham total 
liberdade de expressão e nos quais se reconhecia 
a diferença natural. 

 
132 - (UFU MG/2010)    

 Leia com atenção o texto abaixo que trata do 
conceito de raça na perspectiva de William Edward Du 
Bois (1868- 1963), militante do movimento negro nos 
Estados Unidos. 

 

 [...] é uma vasta família de seres humanos, em geral 
de sangue e língua comuns, sempre com uma mesma 
história, tradições e impulsos comuns que lutam juntos, 
voluntária ou involuntariamente, pela realização de 
alguns ideais de vida, mais ou menos vividamente 
concebidos. 
DU BOIS, W. E. apud APPIAH, K. A. Na casa de meu pai: 

a África na filosofia da cultura. 
 Rio de Janeiro: Contraponto, 1997, p. 223. 

 
 Em seguida, leia com atenção o texto, publicado no 
periódico The Negro World, da Associação Universal 
para o Aprimoramento do Negro (Unia), criada em 
1914 na Jamaica. 

 
 Somos descendentes de um povo sofrido. Somos os 
descendentes de um povo decidido a não mais sofrer. 
[...] Não queremos o que pertenceu aos outros, embora 
os outros sempre tenham procurado privar-nos daquilo 
que nos pertencia [...] As outras raças têm seus 
próprios países e é tempo de que os quatrocentos 
milhões de negros [do mundo] reivindiquem a África 
para si próprios. 

HERNANDEZ, L. L. A África na sala de aula; visita à 
história contemporânea. 
 São Paulo, 2005. p.145. 

 
 Realizada a leitura, responda o que se pede: 

 
a) Caracterize a noção de raça presente nos textos. 
b) Relacione as ideias presentes nos textos ao 

movimento do pan-africanismo no século XX. 
 
133 - (FGV/2011)    

Quando o tráfico atlântico de escravos começou a 
dizimar o Kongo, reinava nesta nação um ManiKongo 
chamado Nzinga Mbemba Affonso, que subira ao trono 
em 1506 e nele se manteve, com o nome de Affonso I, 
durante cerca de quarenta anos. A vida de Affonso 
abarcou um período crucial. Quando ele nasceu, 
ninguém ali sabia da existência dos europeus. Quando 
ele morreu, todo o seu reino perigava, ameaçado pela 
febre da venda de escravos que eles haviam provocado. 

(Adam Hochschild. O fantasma do rei Leopoldo, 1999. 
Adaptado.) 

 
No reino do Kongo, assim como na África Atlântica em 
geral, antes da chegada dos portugueses, 

 
a) havia numerosas comunidades agrícolas, 

baseadas no igualitarismo de tradição islâmica e 
dos povos do deserto. 

b) preponderava, essencialmente, a agroexportação, 
baseada nas relações servis de produção e 
direcionada para o norte do continente. 

c) predominava o trabalho livre no campo e na 
cidade, excetuando-se os trabalhadores 
estrangeiros, sempre escravos. 
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d) existia a escravidão, como a de linhagem, 
parentesco ou outras formas, mas não fazia parte 
de um sistema mercantil. 

e) praticava-se principalmente a servidão voluntária, 
na qual os homens buscavam proteção junto aos 
senhores de terra. 

 
134 - (FUVEST SP/2011)    

África vive (...) prisioneira de um passado inventado por 
outros. 
 
Mia Couto, Um retrato sem moldura, in Leila 
Hernandez, A África na sala de aula. São Paulo: Selo 
Negro, p.11, 2005. 

 
A frase acima se justifica porque 

 
a) os movimentos de independência na África foram 

patrocinados pelos países imperialistas, com o 
objetivo de garantir a exploração econômica do 
continente. 

b) os distintos povos da África preferem negar suas 
origens étnicas e culturais, pois não há espaço, no 
mundo de hoje, para a defesa da identidade 
cultural africana. 

c) a colonização britânica do litoral atlântico da 
África provocou a definitiva associação do 
continente à escravidão e sua submissão aos 
projetos de hegemonia europeia no Ocidente. 

d) os atuais conflitos dentro do continente são 
comandados por potências estrangeiras, 
interessadas em dividir a África para explorar mais 
facilmente suas riquezas. 

e) a maioria das divisões políticas da África definidas 
pelos colonizadores se manteve, em linhas gerais, 
mesmo após os movimentos de independência. 

 
135 - (FUVEST SP/2011)    

 
 

Atualmente, grandes jazidas de diamantes, localizadas 
em diversos países africanos, abastecem o luxuoso 
mercado mundial de joias. O diamante é uma forma 
cristalina do carbono elementar constituída por uma 
estrutura tridimensional rígida e com ligações 
covalentes. É um mineral precioso devido a sua dureza, 

durabilidade, transparência, alto índice de refração e 
raridade. 

 
Analise as afirmações abaixo: 

 
I. O diamante e a grafite são formas alotrópicas de 

carbono com propriedades físicas e químicas 
muito similares. Apesar disso, o diamante é uma 
das pedras preciosas mais valiosas existentes e, a 
grafite, não. 

II. A partir do cartaz acima, é possível inferir a 
associação entre a extração de diamantes na 
África e o comércio internacional de armas, que 
abastece grupos rivais envolvidos nas guerras civis 
desse continente. 

III. O cartaz denuncia a vinculação dos países 
africanos islâmicos com o terrorismo 
internacional e o seu financiamento por meio do 
lucrativo comércio mundial de diamantes e 
pedras preciosas. 

 
Está correto o que se afirma apenas em 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II. 
d) II e III. 
e) III. 

 
136 - (IBMEC RJ/2011)    

A História do que atualmente chamamos Índia é 
milenar. Porém, foi a partir do século XIX que ela 
ganhou uma importância significativa para o ocidente, 
em função da presença inglesa em seu território. 

 
Sobre o processo de independência da Índia, assinale a 
afirmativa INCORRETA: 

 
a) uma das mais importantes lideranças no processo 

de independência foi Mahatma Gandhi, defensor 
do princípio conhecido como não-violência; 

b) em função dos problemas de natureza religiosa 
existentes na região, a independência marcou o 
surgimento inicial de dois países: Índia e 
Paquistão; 

c) apesar de sua população ser de maioria 
muçulmana, a maior parte do território da 
Caxemira ficou sob o controle da Índia, 
desagradando ao Paquistão, que reivindica o 
controle sobre a região; 

d) desde a independência a Índia optou pelo sistema 
democrático republicano, adotando um modelo 
parlamentarista de governo; 

e) a extinção das castas, ocorrida logo após a 
independência do país, aumenta ainda mais o 
caráter democrático da Índia. 

 
137 - (IBMEC RJ/2011)    
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O Apartheid foi um regime que marginalizou a maioria 
populacional negra da África do Sul durante décadas, 
sendo encerrado em 1990. Para que esse fim ocorresse, 
foi determinante: 

 
a) a pressão exercida pelo governo angolano, que 

jamais aceitou este tipo de regime; 
b) uma crise econômica que desestabilizou o preço 

do ouro e do diamante, as duas principais riquezas 
do país; 

c) uma ameaça de invasão ao território sul-africano 
feita pelos Estados Unidos, em função das 
enormes pressões internacionais para pôr fim ao 
apartheid; 

d) a realização de um plebiscito, no qual a população 
branca decidiu abolir a discriminação e permitir 
aos não-brancos sul-africanos participação na vida 
política; 

e) o início de uma guerra civil, liderada por Nelson 
Mandela, pondo em risco a estabilidade política e 
econômica do país. 

 
138 - (IBMEC RJ/2011)    

Imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial 
teve início a descolonização africana. O uso ou não da 
violência na obtenção das independências deve ser 
considerado caso a caso. Sobre a independência de 
Angola, a mais rica das excolônias africanas de 
Portugal, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas 
alternativas falsas: 

 
(  ) é visível a influência da Guerra Fria no processo 

angolano, afinal, enquanto o MPLA recebia apoio 
soviético, a UNITA recebia apoio dos Estados 
Unidos; 

(  ) Somente pôde ocorrer após o fim do salazarismo 
em Portugal, que deu-se em função da chamada 
Revolução de 25 de abril; 

(  ) o processo de independência deve ser visto como 
uma consequência natural da chamada 
globalização, que fez surgir em Angola um forte 
sentimento nacionalista; 

(  ) a ajuda cubana e brasileira ao MPLA foi de 
fundamental importância para a concretização da 
independência, assinada pelo primeiro-ministro 
Marcelo Caetano; 

 
Assinale a sequência correta: 

 
a) V – V – F - V 
b) V – F – F – V 
c) F – F – V – F 
d) F – V – F – V 
e) V – V – F – F 

 
139 - (UERJ/2011)    

 
http://logobr.wordpress.com 

 
A Copa do Mundo de Futebol de 2010 teve grande 
destaque na mídia internacional, em especial, devido 
ao fato de ser realizada, pela primeira vez, no 
continente africano. Esse evento seria impossível 
décadas antes, em função do boicote proposto pela 
Organização das Nações Unidas - ONU à África do Sul 
em 1962. 
Apresente o motivo que levou a ONU a propor um 
boicote de seus países-membros à África do Sul em 
1962 e cite duas características do regime político sul-
africano daquela época que justifiquem essa atitude 
internacional. 

 
140 - (UFF RJ/2011)    

Ao se referir à sociedade da então colônia portuguesa 
Guiné Bissau, o historiador Armando Castro afirmou: 

 
“As autoridades coloniais utilizam, para os castigos 
corporais, a palmatória, o chicote e a vergasta. Nas 
transações, os brancos praticam correntemente o 
roubo: roubo nos preços, nas quantidades, nas 
qualidades. Vai-se, nesta sociedade colonialista, até o 
desprezo total pela vida dos africanos. Morrem no 
trabalho de abate das árvores, na recolha do coconote 
e nos trabalhos públicos ou afogam-se nos pântanos, 
quando se fazem as secagens, etc. Há alguns anos, 
dezenas de trabalhadores africanos encontraram a 
morte nos trabalhos dos pântanos de Bissau. A mulher 
africana é vítima de numerosos crimes: violações, 
prostituição, etc.” 

CASTRO, A. O Sistema Colonial Português em África 
(meados do século XX).  

2ª ed. Lisboa:Caminho, 1980, p. 366. 
 

O texto acima mostra as consequências do processo de 
colonização. Ao se juntarem as duas pontas, 
colonização e descolonização, pode-se afirmar sobre a 
descolonização que 

 
a) o processo de independência dos países africanos 

foi iniciado no imediato pós segunda guerra 
mundial. No entanto, a instabilidade política e 
econômica de muitas das nações é ainda uma 
realidade, já que os estados nacionais africanos 
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herdaram a diferenciação étnica e cultural e a 
estrutura de poder de suas antigas metrópoles. 

b) a descolonização constitui-se num processo 
histórico marcado por intensa mobilização 
internacional a favor da libertação das áreas 
coloniais. Os debates em prol da independência 
dos países africanos tiveram como protagonistas 
os representantes do governo francês que, desde 
os anos 1940, defenderam a libertação pacífica do 
povo africano. 

c) apesar do caráter marcadamente violento da 
colonização portuguesa na Argélia, sua 
independência ocorreu de forma pacífica. O novo 
país foi beneficiado pelos embates políticos entre 
os Estados Unidos e a União Soviética no contexto 
geral da Guerra Fria. 

d) os países africanos são um mosaico muito 
diferenciado de culturas e de desigualdades 
sociais. Alguns países, como a Somália, podem ser 
considerados em vias de desenvolvimento, 
outros, como Angola, não têm o seu governo 
reconhecido pelos organismos internacionais. 

e) as migrações africanas são o resultado das 
dificuldades de adaptação de algumas etnias às 
normas democráticas de representação das 
minorias nos parlamentos. Por isso, a análise do 
fenômeno migratório deve levar em conta que há 
legítimos valores culturais que sustentam e 
legitimam a supremacia de uma etnia sobre a 
outra. 

 
141 - (UFPE/2011)    

O mundo se enche de espetáculos, onde tudo é 
programado para exibir efeitos especiais e 
grandiosidade, sobretudo os eventos internacionais. 
No ano corrente, a Copa na África do Sul ganhou 
manchetes e imagens portentosas. O crescimento da 
tecnologia tem sido veloz e sedutor. Esse crescimento: 

 
00. garante a força do capitalismo e a manutenção do 

equilíbrio da economia norte-americana, que tem 
estado a salvo de crises econômicas. 

01. anuncia a chegada de uma era de democracias 
seguras e inquestionáveis, mesmo nos países mais 
pobres. 

02. ajuda na concentração de riquezas e pode criar a 
impressão enganosa do fim da miséria e da 
exploração social. 

03. acontece, com mais ênfase, nos meios de 
comunicação e se destina, sobretudo, à 
divulgação dos êxitos sociopolíticos dos países 
mais ricos. 

04. fortalece a divulgação da diversidade étnica e 
cultural, vincula povos de forma democrática e 
extingue os preconceitos. 

 
142 - (UFRN/2011)    

Na Copa do Mundo de Futebol de 2010, realizada na 
África do Sul, muitos brasileiros ficaram surpresos ao 

saberem que várias nações do continente africano, 
como Costa do Marfim, Nigéria, Gana e o próprio país 
sede do evento, apresentavam influências linguísticas 
europeias. Isso ficava evidente, por exemplo, nos 
nomes dos jogadores estampados nas camisetas e nos 
hinos nacionais, cantados em inglês ou francês.  

 
Essas influências da Inglaterra e da França na África são 
resultantes  

 
a) da expansão do Cristianismo, estimulado pelos 

propósitos das Cruzadas.  
b) do neocolonialismo do século XIX, no contexto da 

Segunda Revolução Industrial.  
c) da Globalização, que promoveu o intercâmbio 

cultural mundial no século XX.  
d) do tráfico negreiro, que implantou colônias 

europeias no continente africano. 
 
143 - (UNESP SP/2011)    

Soweto viu a Copa do Mundo. Em um Mundial 
questionado por seu impacto social apenas limitado e 
por excluir grande parte da população africana dos 
benefícios, os 4 milhões de moradores da cidade nas 
proximidades de Johannesburgo só souberam um dia 
antes que a seleção brasileira faria seu único treino 
aberto em Soweto. 

(O Estado de S.Paulo, 04.06.2010. Adaptado.) 
 

Considere as afirmações seguintes. 
 

I. Soweto está localizado na região metropolitana 
de Johanesburgo e foi a maior township da África 
do Sul. 

II. As townships nasceram durante o período do 
apartheid, devido à separação espacial entre 
negros e brancos. 

III. Dentre os Prêmios Nobel da Paz, estão Nelson 
Mandela e o Arcebispo Desmond Tutu, que 
viveram em Soweto. 

IV. Berço da luta contra o apartheid, durante o 
regime racista, Soweto conseguiu resolver seus 
problemas sociais, integrando-se totalmente ao 
restante da capital. 

 
Estão corretas apenas as afirmações 

 
a) I, III e IV. 
b) III e IV. 
c) I, II e III. 
d) I e II. 
e) II, III e IV. 

 
144 - (UEM PR/2010)    

Assinale o que for correto sobre os principais 
problemas econômicos, políticos e sociais dos países 
africanos na atualidade. 
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01. A ausência de recursos naturais e de terras férteis 
são os principais problemas para o 
desenvolvimento dos países africanos. 

02. Apesar do alto grau de desenvolvimento 
tecnológico das indústrias e o emprego de mão de 
obra qualificada, a pobreza da população africana 
deve-se à má distribuição de renda. 

04. A proibição da participação dos países africanos na 
Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) agrava 
e torna extremamente lenta a busca de 
alternativas para solucionar os problemas políticos 
dos países africanos. 

08. A dificuldade de convivência entre diferentes 
etnias provoca grandes genocídios e cria uma 
multidão de refugiados em outros países. 

16. O fim do apartheid, na África do Sul, eliminou 
completamente qualquer forma de desigualdade 
social e de discriminação racial nesse país. 

 
145 - (UECE/2011)    

O Reino de Kush foi o berço onde se desenvolveram 
importantes civilizações e culturas. Teve um papel 
determinante como elo cultural entre diferentes povos 
do Mediterrâneo e aqueles da África subsaariana. 
Dentre suas características destaca-se o modo como o 
rei era eleito e o papel da mulher na política. Assinale a 
afirmação verdadeira.  

 
a) O Reino de Kush foi o lendário rival da antiga 

Núbia africana.  
b) A história de Kush está estreitamente ligada à 

história do Egito.  
c) O Reino de Kush não consta nos relatos de 

Heródoto sobre a África.  
d) A economia cuxita foi precária devido à pobreza 

do solo e à escassez de água.  
 
146 - (UFSC/2011)    

Na última Copa do Mundo, na África do Sul, a mídia 
rendeu tributo a Nelson Mandela.  

 
Em relação a Mandela e sobre a África do Sul, é 
CORRETO afirmar que: 

 
01. a liderança de Mandela foi fundamental para 

combater o apartheid na África do Sul. 
02. Mandela não conseguiu combater o apartheid, 

visto que ficou preso mais de 20 anos numa prisão 
em Soweto. 

04. Mandela iniciou a política do apartheid na África 
do Sul, a qual se expandiu por todo o continente 
africano. 

08. o apartheid foi uma política adotada por Mandela 
que reivindicava a ascensão dos negros aos cargos 
políticos na África do Sul. 

16. a África do Sul notabilizou-se por ser um dos 
maiores produtores de diamantes do mundo.  

32. a África do Sul foi palco da Guerra dos Bôeres, na 
qual os grupos étnicos locais, Utus e Tutsis, 
entraram em guerra fratricida. 

 
147 - (UFU MG/2011)    

Leia atentamente o texto a seguir. 
 

O imperialismo não acabou, não virou de repente 
“passado” ao se iniciar, com a descolonização, a 
desmontagem dos impérios clássicos. Toda uma 
herança de vínculos ainda liga países como Argélia e 
Índia à França e Inglaterra, respectivamente. Um novo 
e imenso continente de mulçumanos, africanos e 
centro-americanos dos antigos territórios coloniais 
agora reside na Europa metropolitana; mesmo a Itália, 
Alemanha e Escandinávia têm, hoje, de enfrentar esses 
movimentos populacionais, que em larga medida 
resultam do imperialismo e da descolonização, bem 
como da expansão da população europeia. Ademais, o 
fim da Guerra Fria e da União Soviética alterou 
definitivamente o mapa mundial. 

SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 349. 

 
Sobre o processo de descolonização, marque a 
alternativa correta. 

 
a) O processo de descolonização se deu de forma 

pacífica e de modo homogêneo a partir da queda 
da União Soviética, reconhecendo-se a soberania 
política de inúmeros povos. 

b) O processo de descolonização afro-asiática 
possibilitou a independência política dos Estados, 
dando início ao que se denominou 
neocolonialismo, tendo sido mantidas a 
dependência e os vínculos econômicos. 

c) A descolonização na África e na Ásia significou a 
oportunidade de os povos se colocarem em 
movimento, uma vez que sua soberania havia sido 
reconhecida e sua cultura respeitada. 

d) Os processos de descolonização ocorreram com o 
fim da Guerra Fria, pois foi necessário que os 
membros dos dois antigos blocos negociassem a 
independência com suas colônias. 

 
148 - (UNIFICADO RJ/2010)    

Vitimada pelas guerras civis, disputas políticas, 
conflitos étnicos, pobreza e epidemias, a África é um 
continente que detém os piores indicadores de vida do 
planeta. 

 
A respeito desse fato,analise os comentários a seguir. 

 
I. As sucessivas crises econômicas decorrentes de 

prejuízos herdados ao longo das guerras fazem da 
Somália um palco de conflitos e tensões 
socioeconômicas constantes, levando grande 
parte da população somali ao estado de 
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miserabilidade absoluta, vitimada pela fome e por 
doenças. 

II. O aumento das fronteiras artificiais na África é um 
indicador do reconhecimento da diversidade 
étnico-cultural da região por parte das potências 
ocidentais, apesar das diferenças ideológicas 
entre estas e o continente, fortalecendo, assim, a 
formação dos Estados Nacionais na região. 

III. A África vem recebendo solidariedade dos países 
ocidentais por meio do estabelecimento de uma 
política assistencialista que orienta os governos 
locais no gerenciamento dos diversos conflitos 
internos, apesar dos efeitos gerados pelas 
políticas impostas durante a colonização. 

 
Está(ão) correto(s) o(s) comentário(s) 

 
a) I, apenas. 
b) III, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 
149 - (UNESP SP/2011)    

Muitas áreas de domínio europeu na Ásia e na África 
obtiveram suas independências nas décadas de 1940 e 
1950. 
Cite dois casos de países que se tornaram 
independentes nesse período e indique uma possível 
explicação para a simultaneidade da descolonização 
em áreas tão distintas. 

 
150 - (ESCS DF/2012)    

Após a Segunda Guerra Mundial, o fim do Império 
colonial europeu fez emergir novos Estados na África e 
Ásia.  

 
Esses novos países enfrentam os desejos políticos 
apresentados a seguir, EXCETO um. Assinale-o:  
 
a) as elites locais precisavam enfrentar o desafio da 

industrialização e do desenvolvimento após 
longas décadas de exploração econômica;  

b) as independências na África foram acompanhadas 
por um quadro político de instabilidade, marcado 
por conflitos tribais e regionais;  

c) as disputas geo-políticas e ideológicas entre EUA 
e URSS influenciavam a dinâmica política interna 
dos Estados recém-independentes;  

d) a disputa entre EUA e China pelo mercado 
africano reduzia a autonomia decisória das elites 
políticas econômicas africanas;  

e) a organização do aparato burocrático em alguns 
Estados africanos recém-independentes 
enfrentou a carência de quadros administrativos. 

 
151 - (FGV/2012)    

Até que a filosofia que sustenta uma raça 
Superior e outra inferior 

Seja finalmente e permanentemente desacreditada e 
abandonada, 

Haverá guerra, eu digo, guerra. 
(...) 
Até que os regimes ignóbeis e infelizes, 
Que aprisionam nossos irmãos em Angola, em 

Moçambique, 
África do Sul, em condições subumanas, 
Sejam derrubados e inteiramente destruídos, haverá 
Guerra, eu disse, guerra. 
(...) 
Até esse dia, o continente africano 
Não conhecerá a paz, nós, africanos, lutaremos, 
Se necessário, e sabemos que vamos vencer, 
Porque estamos confiantes na vitória 
Do bem sobre o mal, 
Do bem sobre o mal... 

War. Bob Marley, 1976. 
 

A canção War foi composta por Bob Marley, a partir do 
discurso pronunciado pelo imperador da Etiópia, Hailé 
Selassié (1892-1975) em 1936, na Liga das Nações. As 
ideias do discurso, presentes na letra da canção acima, 
estão associadas: 

 
a) Ao darwinismo social, que propunha a 

superioridade africana sobre as demais raças 
humanas. 

b) Ao futurismo, que consagrava a ideia da guerra 
como a higiene e renovação do mundo. 

c) Ao pan-africanismo, que defendia a existência de 
uma identidade comum aos negros africanos e a 
seus descendentes. 

d) Ao sionismo, que defendia que o imperador 
Selassié era descendente do rei Salomão e da 
rainha de Sabá e deveria assumir o governo de 
Israel. 

e) Ao apartheid, que defendia a superioridade 
branca e a política de segregação racial na África 
do Sul. 

 
152 - (UFF RJ/2012)    

Ao visitarem a Índia em 1912, o casal de sociólogos 
ingleses, Beatriz e Sidney Webb, afirmaram: 

 
“Igualmente claro é que o indiano às vezes é um 
trabalhador excepcionalmente relutante para suar. Ele 
não se importa muito com o que ganha. Prefere quase 
definhar de fome do que trabalhar demais. Por mais 
baixo que seja seu nível de vida, seu nível de trabalho é 
ainda menor – pelo menos quando está trabalhando 
para um patrão que não lhe agrada. E suas 
irregularidades são impressionantes!” (Beatriz e Sidney 
Webb, 1912. Apud: Said, Edward. Cultura & 
Imperialismo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 259). 
 

A leitura do texto acima sugere uma situação de tensão 
no domínio colonial inglês na Índia. 
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a) Indique duas razões para a luta pela 

independência da Índia em 1947; 
b) Analise a utilização do trabalho como forma de 

resistência no processo de independência 
indiano. 

 
153 - (ACAFE SC/2013)    

Na segunda metade do século XIX, o processo de 
expansão imperialista intensificou-se. Um dos marcos 
deste processo foi a Conferência de Berlim, com a 
participação de países europeus. Ocorreu a partilha do 
continente africano - entre outras ações - conforme o 
interesse dos países europeus. 

 
Acerca desse contexto e suas consequências, é correto 
afirmar, exceto: 

 
a) O colonialismo do século XIX foi diferente do 

colonialismo do século XVI, que ficou restrito ao 
capitalismo comercial e concentrou-se 
principalmente no continente americano. Já o 
imperialismo ou neocolonialismo foi motivado 
pelo capital industrial e financeiro. 

b) A teoria do darwinismo social enaltecia a 
supremacia cultural, econômica e racial dos 
europeus, enaltecendo os brancos e as ações 
imperialistas. 

c) A Inglaterra dominou verticalmente o continente 
africano, desde o Mar Mediterrâneo, ao norte, até 
a região sul-africana. A Guerra dos Bôeres 
consolidou o domínio inglês na região da atual 
África do Sul. 

d) Diversas regiões africanas alcançaram um ótimo 
desenvolvimento social e econômico, que refletiu 
na melhoria da qualidade de vida dos seus 
habitantes, devido à colonização inglesa e alemã. 

 
154 - (Fac. Santa Marcelina SP/2013)    

Dentre as transformações ocorridas no mundo a partir 
da década de 1990, destaca-se o aumento da 
mobilidade populacional, por meio de deslocamentos 
sob variados motivos – turismo, trabalho, fuga de 
situações de fome, de conflitos religiosos e étnicos, etc. 
No campo da saúde, essa situação teve grande impacto 
nos países mais pobres da África, pois, seus governos 

 
a) passaram a ser pressionados pela ONU para que 

seus sistemas de saúde se tornassem compatíveis 
com os dos países desenvolvidos. 

b) tiveram que passar a investir na saúde para atrair 
o turism internacional, cujas exigências nessa área 
incluem saneamento básico. 

c) precisaram lidar com doenças novas e complexas, 
como a AIDS, mesmo sem conseguir erradicar 
doenças endêmicas, como a malária. 

d) não conseguiriam atrair bons profissionais do 
exterior, porque precisavam investir a maior parte 
de seus recursos na saúde da população. 

e) não conseguiram vencer a demanda por atestados 
de saúde dos imigrantes que chegaram em busca 
de trabalho. 

 
155 - (FGV/2013)    

Não é absurdo pensar que o único tipo de transgressão 
que o governo nunca previu foi a negação deliberada e 
prática de sua autoridade [...]. 
Sob um governo que prende qualquer homem 
injustamente, o único lugar digno para um homem 
justo é também a prisão. 
THOREAU, H. Desobedecendo. A desobediência civil e 
 outros ensaios. Trad., Rio de Janeiro: Rocco, 1984, p. 

36 e 38. 
 

Henry Thoreau foi um ativista estadunidense do século 
XIX que influenciou, com suas ideias, diversos 
movimentos políticos posteriores. Entre eles, podemos 
identificar 

 
a) o nazismo, exemplificado pela prisão de Hitler, 

quando escreveu o livro Mein Kampf. 
b) a revolução cubana, marcada pela intensa 

movimentação da sociedade civil. 
c) o peronismo e a sua proposta de organização 

social e política, baseada nos sindicatos. 
d) o franquismo e sua perspectiva de separação 

entre Igreja e Estado na Espanha. 
e) a resistência pacífica liderada por Mahatma 

Gandhi, pela independência da Índia. 
 
156 - (PUC RJ/2013)    

 
 

A foto acima registra os representantes da China (Zhou 
Enlai) e da Índia (J. Nehru) na conferência de países 
“não alinhados”, realizada em Bandung, na Indonésia, 
em abril de 1955. Considerando a importância desse 
encontro político, faça o que se pede. 

 
a) Cite e explique um dos objetivos da reunião em 

Bandung. 
b) Explique o princípio do “não alinhamento” que 

marcou essa conferência. 
 
157 - (UFGD MS/2013)    

Leia o texto a seguir  
 

"Nos países de periferia, ex-colônias, ou ex-
semicolônias, o nacionalismo tem natureza 
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radicalmente distinta dos movimentos nacionalistas 
que se desenvolveram na Europa, os quais tiveram sua 
reputação definitivamente manchada pelo nazi-
facismo, que tinha, aliás, seguidores e simpatizantes 
ardorosos em vários outros países europeus, além da 
Alemanha e Itália." 

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Nação, Nacionalismo, 
Estado. 2008  

Disponível em: 
<http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaM

ostrar.cfm?materia_id=15200>  
Acesso em: 30 out. 2012  

 
Com base nesse fragmento de texto, assinale a 
alternativa correta.  

 
a) Os movimentos nacionalistas marcaram o 

continente europeu, no entanto, não houve 
repercussões de tais movimentos nos países tidos 
como periféricos, nas colônias e semicolônias na 
busca de transformação e afirmação política 
independente dos Estados que se originaram das 
ex-colônias.  

b) Os movimentos nacionalistas nas diversas 
colônias e semicolônias foram movimentos de 
afirmação da nacionalidade e da recuperação de 
suas tradições e língua, da busca da autonomia 
política e, de independência em relação, 
inicialmente, às metrópoles coloniais europeias e 
posteriormente se transformaram em 
movimentos de afirmação política e de 
desenvolvimento econômico.  

c) No que se refere aos movimentos nacionalistas 
europeus, analisa-se que em nada repercutiram 
ou interferiram nas colônias e semicolônias que 
estavam seguindo um amplo processo de 
desenvolvimento político e econômico livre da 
escassez e das repressões e opressões políticas 
sofridas nos países europeus.  

d) Os movimentos nacionalistas na Europa tinham 
como base as lutas pela hegemonia política, 
europeia cujo objetivo era constituir uma nação 
forte, resultante da união política com raças 
intelectualmente superiores. Portanto, não houve 
repercussão dos movimentos nacionalistas 
europeus nas colônias e semicolônias 
consideradas inferiores que seguiam um processo 
considerável de desenvolvimento.  

e) Os movimentos nacionalistas nas chamadas 
―periferias‖ pouco contribuíram nos processos 
de independência por se tratarem de movimentos 
de segmentos localizados que não envolviam 
necessariamente a política e a economia.  

 
158 - (UEPG PR/2013)    

O processo de descolonização da África e da Ásia 
ganhou força após a II Guerra Mundial em razão do 
declínio das potências coloniais e do avanço dos 
movimentos de libertação nacional dentro das próprias 

colônias. A respeito desse tema, assinale o que for 
correto. 

 
01. Tanto a libertação por meio de guerra (contra a 

metrópole) como a independência gradual 
(consentida pela metrópole) são encontradas no 
processo de descolonização afro-asiático. 

02. A influência da União Soviética foi bastante 
sentida nas lutas pela independência das colônias 
africanas e asiáticas, prova disso, é que várias 
antigas colônias, ao se libertarem, aderiram ao 
socialismo. 

04. Na Conferência de Bandung, na Indonésia, que 
reuniu países africanos e asiáticos, a questão da 
descolonização nesses continentes foi debatida e 
os participantes se declararam a favor do 
anticolonialismo. 

08. A Guerra da Argélia, uma das mais violentas no 
quadro de descolonização da África, provocou a 
morte de milhares de argelinos e levou a 
libertação dessa ex-colônia da dominação 
francesa. 

16. Angola, Moçambique, Nigéria e Congo são 
algumas das ex-colônias portuguesas na África 
que obtiveram sua libertação através de 
processos militares ou de acordos diplomáticos 
com o governo português. 

 
159 - (UFPE/2013)    

Mohandas Karamchand Gandhi, ou simplesmente 
Gandhi, pertencente à casta de comerciantes hindus, 
teve um papel preponderante no processo de 
independência da Índia, que se encontrava, desde o 
século XIX, sob o domínio da Inglaterra. Acerca desse 
processo de descolonização da Índia, analise as 
proposições abaixo.  

 
00. O movimento de emancipação política indiana foi 

marcado por intensa participação popular em 
manifestações pacíficas. 

01. O Partido do Congresso, chefiado por Jawaharlal 
Nehru e apoiado por grupos populares liderados 
por Gandhi, destacou-se por conduzir as 
negociações, junto à Inglaterra, que culminaram 
na independência do país, em 1947.  

02. Sob domínio inglês, a Índia tornou-se um 
importante centro industrial, exportando suas 
mercadorias para várias partes do mundo. Daí, ser 
considerada “a joia do império”.  

03. A descolonização da Índia implicou grandes 
derramamentos de sangue, tanto por parte dos 
ingleses como dos indianos, extinguindo-se, nas 
guerras, várias castas tradicionais.  

04. A Índia procurou manter distância da polarização 
política que dividiu o mundo do pós-guerra em 
dois blocos: o capitalista e o socialista.  

 
160 - (UCS RS/2012)    
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O século XX assinalou, ao mesmo tempo, a decadência 
do colonialismo europeu e a ascensão do nacionalismo 
nos países coloniais que, após a Segunda Guerra 
Mundial, desembocaram no processo de 
descolonização afro-asiático. 

 
Considere as seguintes afirmações sobre esse processo 
de descolonização. 
 
I De maneira geral, ocorreu de forma violenta: 

surgia na colônia um movimento nacionalista que 
impulsionava uma guerra de libertação nacional e, 
uma vez conquistada a independência, o novo 
país realizava transformações políticas e 
econômicas radicais. 

II A emergência do nacionalismo asiático antecedeu 
em meio século à do africano, o que contribuiu 
para que, cronologicamente, a descolonização da 
Ásia precedesse e, de certa forma, influenciasse a 
da África. 

III A emergência dos Estados Unidos e da União 
Soviética como superpotências contribuiu para 
acelerar a liquidação dos impérios coloniais, uma 
vez que ambos, ainda que por razões diversas, 
apoiavam o processo. No contexto global da 
guerra fria, cada uma das superpotências 
procurava atrair os novos países para sua 
respectiva esfera de influência. 

 
Das afirmações acima, 
 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
161 - (IBMEC RJ/2012)    

“Com a revolução em Portugal haveria 
inexoravelmente a descolonização na África e, em 
consequência, o poder iria para movimentos 
guerrilheiros de orientação marxista-leninista.  

 
E foi, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo 
Verde, em São Tomé e Príncipe e em Angola, para seguir 
a ordem cronológica da independência (Timor Leste 
também ficou independente na mesma época, mas foi 
logo depois ocupado pela Indonésia). [...] Portugal já 
não tinha mais colônias, o divórcio já havia sido 
legalizado, a polícia política havia sido dissolvida, e até 
a primeira eleição livre em praticamente cinquenta 
anos se realizou (em abril de 1975) para escolher os 
delegados a uma Assembleia Constituinte." 

"Folha de São Paulo", 25 de abril de 2004. 
 

O texto faz referência a um acontecimento da maior 
relevância, a Revolução dos Cravos, que teve para 
Portugal um significado político bastante expressivo.  
Assinale-o:  

 
a) permitiu a redemocratização do país, após o fim 

do salazarismo;  
b) proclamou a República, pondo fim a uma das mais 

antigas monarquias do mundo;  
c) implantou o parlamentarismo no país;  
d) iniciou um processo ditatorial, que se mantém 

ainda hoje;  
e) possibilitou a convocação geral de eleições para 

definir o rumo do império colonial português.  
 
162 - (IBMEC RJ/2012)    

A África vive, ainda hoje, uma sequência 
impressionante de golpes militares e guerras civis, 
sendo o recente caso da Guiné-Bissau um típico 
exemplo de como esse processo continua a ocorrer. 
Vários são os fatores que explicam tal fenômeno, sendo 
um dos mais importantes:  

 
a) a manutenção de uma política assistencialista por 

parte das antigas potências coloniais, o que 
estimula o caos;  

b) uma disputa entre grupos políticos divergentes, 
favoráveis ou não ao liberalismo econômico;  

c) os resquícios da Guerra Fria, ainda evidentes, 
especialmente na África do Sul e na região central 
do continente;  

d) a ausência de políticas ambientais que minimizem 
os efeitos devastadores da fome e da violência;  

e) a execução de uma política colonialista que impôs 
o conceito de Estado-Nação sem levar em conta 
as características locais da sociedade. 

 
163 - (UDESC SC/2013)    

O século XX é marcado por várias transformações entre 
as quais a independência e formação de novos países 
nos continentes africano e asiático, processo conhecido 
como Descolonização da África e da Ásia. 

 
Em relação à história do continente africano, analise as 
proposições. 

 
I. A maioria dos países africanos tornou-se 

independente no final do século XIX devido ao 
desenvolvimento da industrialização nos países 
europeus. 

II. O continente africano é caracterizado por 
diferenças étnicas, linguísticas e culturais. 

III. Os processos de independência dos países 
africanos foram pacíficos, possibilitando, desta 
forma, o desenvolvimento de estados 
democráticos. 

IV. O Norte da África é caracterizado pela presença de 
povos que seguem a religião islâmica como, por 
exemplo, os marroquinos e argelinos. 

V. Ao sul do deserto do Saara, o continente africano 
é conhecido como África Negra. Esta região é 
formada por vários países entre os quais citam-se 
a África do Sul, Angola, Camarões e Nigéria. 
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Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
164 - (UECE/2013)    

"A não-violência e a covardia não combinam. Posso 
imaginar um homem armado até os dentes que no 
fundo é um covarde. A posse de armas insinua um 
elemento de medo, se não mesmo de covardia. Mas a 
verdadeira não-violência é uma impossibilidade sem a 
posse de um destemor inflexível." (MAHATMA 
GANDHI) 

 
Atente para as seguintes afirmações a respeito de 
Mahatma Gandhi: 

 
I. Foi um dos idealizadores da Satyagraha, filosofia 

que prega a resistência à opressão, por meio da 
desobediência civil. 

II. Usou o jejum, como forma de protesto; conseguiu 
notoriedade internacional por suas ações, e 
inspirou líderes de outros continentes. 

III. Em 30 de janeiro de 1948, com a idade avançada 
de 78 anos, foi eleito Governador de Nova Déli e 
Primeiro Ministro da Índia. 

 
Está correto o que se afirma em 

 
a) I, II e III. 
b) I e II apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I e III apenas. 

 
165 - (UEM PR/2013)    

Sobre o continente Africano, assinale o que for correto. 
 

01. No século XIX, vários países africanos tiveram seus 
limites traçados pelos países europeus. Porém os 
limites estabelecidos não foram respeitados, pois 
não foram consideradas as diferenças étnicas 
existentes anteriormente à sua constituição, o 
que acarretou uma série de conflitos ao longo da 
história. 

02. O separatismo na região do Cáucaso, na África 
subsaariana, culminou com o final da Primeira 
Grande Guerra (1939-1945). O Tratado de 
Versalhes, assinado em 1946, instituiu a 
independência da Nigéria, da Ruanda e da Eritreia, 
sendo esses os primeiros países africanos a serem 
reconhecidos pelos europeus. 

04. Antigas colônias portuguesas, como Angola e 
Moçambique, tornaram-se independentes após 
longo período de guerras contra a Metrópole. 

08. O tráfico de escravos africanos foi conduzido 
inicialmente pelos árabes, mas experimentou 
vigoroso crescimento a partir do século XVI, 
quando passou a enviar mão de obra para as 
colônias europeias na América. Os traficantes 
raramente se aventuravam na captura dos negros 
no interior da África, uma vez que esses eram 
capturados por outros africanos. 

16. Desde a Antiguidade, o fluxo comercial entre a 
África subsaariana e o Norte da Europa é intenso, 
sendo que o Saara, maior deserto do mundo, 
constituiu-se um verdadeiro “rio de areia” que 
permitiu uma estreita ligação comercial entre as 
duas regiões. 

 
166 - (UEPA/2012)    

O fim da guerra fria e outros acontecimentos do final 
do século XX, não colaboraram para a construção de 
um mundo pacificado em que prevaleça o respeito 
mútuo entre culturas, povos, raças, línguas e nações. 
Ocorre uma série de conflitos especialmente ligados à 
exploração dos recursos naturais das nações menos 
desenvolvidas. Neste contexto, é correto afirmar que: 

 
a) os países do norte da África, grandes produtores 

de petróleo, tiveram recentemente suas 
produções alteradas devido aos conflitos 
sociopolíticos que aí ocorrem. Tais conflitos 
provocaram problemas internos na produção 
desse recurso e elevação do seu preço em escala 
mundial. 

b) os países tecnologicamente desenvolvidos 
praticamente monopolizam a produção de 
energia nuclear, devido especialmente à alta 
tecnologia empregada. A intensificação do uso 
desta forma de energia tem atenuado as 
divergências geopolíticas mundiais. 

c) a eletricidade obtida através de hidrelétricas que 
aproveitam a água dos rios tem sofrido aumento 
de utilização, se considerado o contexto mundial, 
especialmente em áreas antes consideradas 
hidroconflitivas, como é o caso do Oriente Médio, 
que hoje utiliza as reservas de aquíferos. 

d) a nacionalização do gás venezuelano gerou 
impactos econômicos e diplomáticos em 
diferentes países sul-americanos com destaque 
para os acordos bilaterais entre Brasil e 
Venezuela, esse último principal produtor latino-
americano deste recurso natural energético. 

e) a utilização da energia eólica e solar vem 
crescendo significativamente mais do que a das 
energias convencionais, principalmente nos 
países tecnologicamente desenvolvidos, 
notadamente nos Estados Unidos, que muito se 
preocupam com o imperativo ambiental, 
respeitando os acordos das Conferências 
Ambientais Internacionais. 

 
167 - (UFPB/2013)    
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Após o fim da segunda guerra mundial, as antigas 
colônias europeias na África e na Ásia começaram a 
lutar por suas independências políticas. 
Com base no conhecimento acerca do processo de 
descolonização da África e da Ásia, é correto afirmar: 

 
a) A independência das colônias na África foi 

combatida pela Revolução dos Cravos. 
b) As colônias francesas da Indochina foram 

unificadas sob o nome de Vietnam. 
c) A independência no subcontinente indiano deu 

origem à Índia e ao Paquistão. 
d) As ex-colônias na Ásia adotaram a política da via 

pacífica nas lutas de independência. 
e) A guerra fria não interferiu no processo de 

descolonização da Ásia e da África. 
 
168 - (UNIFACS BA/2013)    

Com base nos conhecimentos acerca dos conflitos 
étnicos do continente africano, na 
contemporaneidade, pode-se afirmar que a alternativa 
que relaciona corretamente a causa do conflito ao país 
onde ele ocorre é a 

 
01. Nigéria – disputas pelos escassos recursos 

naturais, aliadas às hostilidades entre os diversos 
clãs. 

02. Costa do Marfim – disputas pelas riquezas 
minerais, com o envolvimento de vários países 
vizinhos no confronto. 

03. República Democrática do Congo – desigualdade 
social e diferença na distribuição da renda entre o 
norte de maioria mulçumana e o sul cristão e mais 
rico. 

04. Sudão – disputa por água, terras e poder político 
entre uma maioria de agricultores de tribos 
negras e a minoria nômade de criadores de 
animais, autodenominados árabes. 

05. Somália – oposição entre o centro-sul, mais rico e 
de minoria cristã e animista, e o norte, 
muçulmano, menos desenvolvido e marginalizado 
pelo poder central. 

 
169 - (UNIUBE MG/2013)    

“Gandhi pregava a resistência à dominação e a luta 
contra os britânicos por meio da não-violência e da 
desobediência civil, métodos que já havia empregado 
contra o Apartheid, na África do Sul, onde vivera. 

 
A ação de Gandhi consistia em desobedecer as leis 
inglesas sem se importar em sofrer as consequências 
do ato, em boicotar os produtos ingleses, em fazer 
greves de fome para que hindus e muçulmanos 
deixassem de lado as divergências religiosas e se 
unissem em favor da causa comum: a independência. 
Sua figura acabou por conquistar admiradores no 
mundo todo, inclusive na Inglaterra, e o gandhismo 
inspira até hoje os movimentos pacifistas.” 

http://educacao.uol.com.br/historia/independenciada
indianaoviolenciaedesobedienciacivildeghandi. jhtm. 

Acesso em 27 out. 2012 
 

O surgimento de novas nações na Ásia foi consequência 
da Segunda Guerra Mundial, e um dos momentos mais 
importantes desse contexto histórico foi a 
Independência da Índia. Analise e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
a) A Índia era a principal colônia britânica da 

Inglaterra, já que era uma fonte econômica 
considerável. 

b) A Índia, que era a principal fonte de lucros para os 
ingleses, lutou e obteve sua independência 
através de lutas sangrentas e boicote à Inglaterra. 

c) A Índia obteve sua independência com o 
enfraquecimento da Inglaterra pela 2ª Guerra 
Mundial e com o princípio da não violência. 

d) A Índia adquiriu sua independência pela união dos 
grupos islâmicos e induístas que se mobilizaram 
deixando de lado as divergências religiosas. 

e) A Índia conquistou sua independência através da 
obediência civil e pelos conflitos ocasionados por 
cidadãos islâmicos e induístas. 

 
170 - (Anhembi Morumbi SP/2014)    

No período posterior à Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), ocorreram diversos movimentos de 
descolonização na Ásia e na África, rompendo um 
processo de dominação europeia sobre essas regiões, 
que se iniciou 

 
a) na ascensão de regimes totalitários ocorrida no 

mundo ocidental no período entre guerras (1918-
1939). 

b) no processo de reorganização dos Estados 
Nacionais ocorrido após a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918). 

c) na ação imperialista dos países industrializados da 
Europa no decorrer do século XIX. 

d) no colonialismo do século XVI, conduzido pelos 
Estados da Europa central em busca de 
especiarias. 

e) na disputa de hegemonia ocorrida entre o bloco 
capitalista e o bloco comunista, durante a Guerra 
Fria. 

 
171 - (FUVEST SP/2014)    

Entre os fatores que permitem associar o contexto 
histórico de Portugal, na década de 1970, às 
independências de suas colônias na África, encontram-
se  

  
a) o Salazarismo, que dominou Portugal desde a 

década de 1930, e a intensificação dos laços 
coloniais com Cabo Verde e Guiné-Bissau, 40 anos 
depois.  
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b) a influência política e militar do Pacto de Varsóvia, 
no norte do continente africano, e o surgimento 
de movimentos contra o apartheid nas colônias 
portuguesas.  

c) o não cumprimento, por Portugal, da exigência 
internacional de que libertasse suas colônias 
africanas e sua exclusão da Comunidade Europeia, 
no princípio da década de 1970.  

d) a Revolução dos Cravos, de 1974, que encerrou o 
longo período ditatorial português, e a ampliação 
dos movimentos de libertação nacional, como os 
de Angola e Moçambique.  

e) o imediato cessar-fogo estabelecido pelo regime 
democrático português, implantado em 1974, e o 
fim dos conflitos internos nas colônias 
portuguesas da África.  

 
172 - (UNESP SP/2014)    

A Revolução dos Cravos aconteceu em Portugal, no dia 
25 de abril de 1974. Esse movimento 

 
a) permitiu o restabelecimento do controle político 

português sobre as colônias africanas, que haviam 
acabado de conquistar sua independência. 

b) instalou uma ditadura militar em Portugal, 
encerrando cinco décadas de Estado democrático 
e popular. 

c) iniciou o processo de democratização do país, 
encerrando o longo regime autoritário que 
marcou parte do século XX português. 

d) impediu a continuidade do processo de 
modernização da economia portuguesa, 
implantado ao final da Segunda Guerra Mundial. 

e) contestou o ingresso de Portugal na Comunidade 
Europeia e defendeu a aproximação do país com 
os países socialistas do Leste Europeu. 

 
173 - (UNICAMP SP/2014)    

Na formação do pensamento nacionalista de países 
como Angola, Cabo Verde e Moçambique, a cultura 
brasileira desempenhou um forte papel no processo de 
conscientização de muitos setores da intelectualidade 
africana, fornecendo parâmetros, em imagens 
diferenciadas, que se contrapunham ao modelo 
lusitano. 

(Adaptado de Rita Chaves, em Victor Andrade de Mello, “O 
esporte e a construção da nação: apontamentos sobre 

Angola.” 
http://www.afroasia.ufba.br/pdf/AA_40_VAMelo.pdf. 

Acessado em 08/08/2013.) 
 

a) Explique como Angola, Moçambique e Cabo Verde 
assimilaram a cultura brasileira. 

b) Estabeleça conexões entre a Revolução dos 
Cravos e a África Portuguesa na década de 1970. 

 
174 - (UCS RS/2014)    

O processo de independência das antigas colônias 
europeias na África e na Ásia, formadas no século XIX, 

ganhou força após a II Guerra Mundial. Considere as 
seguintes afirmativas sobre o processo de 
descolonização na África e na Ásia. 

 
I  Na África, com algumas poucas exceções, como o 

Egito, que conquistou sua independência no início 
do século XX, a maioria dos países tornou-se 
independente somente a partir da década de 
1950. 

II  Na Ásia, a descolonização foi marcada por dois 
movimentos distintos: a resistência pacífica na 
Índia e a guerra pela independência, como 
ocorreu na Indochina. 

III  Nos dois continentes, ainda hoje, as 
consequências da colonização estão presentes, 
pois, entre outras, as fronteiras demarcadas 
artificialmente forçaram a convivência de povos 
com históricos de conflitos. 

 
Das afirmativas acima, pode-se dizer que 

 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
175 - (UFU MG/2014)    

TEXTO 1 
 

 
GALVAO, Henrique. “Portugal nao e um pais pequeno”  

(1935) IN: HERNANDEZ, Leila L. A África na sala de 
aula: visita à história contemporânea.  

São Paulo: Selo Negro, 2008, p.518. 
 

TEXTO 2 
Acto Colonial 

 
Artigo 1º. A Constituição Política da República, em 
todas as disposições que por sua natureza não se 
refiram exclusivamente à metrópole, é aplicável às 
colônias, com os preceitos dos artigos seguintes. 

 
Artigo 2º. É de essência orgânica da Nação Portuguesa 
desempenhar a função histórica de possuir e colonizar 
domínios ultramarinos e de civilizar as populações 
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indígenas que neles se compreendam, exercendo 
também influência moral que lhes é adstrita pelo 
Padroado do Oriente. 

 
Artigo 3.º Os domínios ultramarinos de Portugal 
denominam-se colônias e constituem o Império 
Colonial Português. 

Acto Colonial, Diário do Governo, 8 de julho de 1930, 
p.1309. 

 
Espécie de Constituição para os territórios 
ultramarinos, contendo entre outras medidas o 
“Estatuto do Indigena”, o “Acto Colonial” foi instituido 
por Salazar, entao ministro das Colônias, em julho de 
1930. Em um momento de ascensão do fascismo na 
Europa e em Portugal, a criacao do “Acto Colonial”, 
associado a representações cartográficas tais como a 
intitulada “Portugal nao e um pais pequeno”, indicam 

 
a) o entusiasmo de Salazar com o potencial 

econômico da conquista, no século XX, de novas 
colônias, tais como Moçambique e Angola, que 
possibilitaram a manutenção do ditador no poder 
até o final da Segunda Guerra Mundial. 

b) a maneira como Salazar se apropriou de mitos 
fundadores da identidade portuguesa, utilizando-
se de um discurso ufanista para consolidar um 
governo totalitário e centralizador tanto no 
território europeu, quanto nas colônias. 

c) a recusa de Salazar, no século XX, de empreender 
um projeto colonial baseado em discursos 
etnocêntricos, optando por uma propaganda que 
valorizasse a predestinação dos portugueses em 
se tornarem uma potência europeia. 

d) o atraso de Salazar em insistir no colonialismo 
sobre a África, uma vez que esse projeto, já na 
década de 1930, tinha sido abandonado pelas 
potências europeias, tais como França, Alemanha 
e Inglaterra. 

 
176 - (ENEM/2012)    

 
 

LORD WILLINGDON’S DILEMMA 
Disponível em: www.gandhiserve.org. Acesso em: 21 nov. 

2011. 
 

O cartum, publicado em 1932, ironiza as consequências 
sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi 
pelas autoridades britânicas, na Índia, demonstrando 

 

a) a ineficiência do sistema judiciário inglês no 
território indiano. 

b) o apoio da população hindu à prisão de Gandhi. 
c) o caráter violento das manifestações hindus 

frente à ação inglesa. 
d) a impossibilidade de deter o movimento liderado 

por Gandhi. 
e) a indiferença das autoridades britânicas frente ao 

apelo popular hindu.  
 
177 - (ENEM/2013)    

Tendo encarado a besta do passado olho no olho, 
tendo pedido e recebido perdão e tendo feito 
correções, viremos agora a página – não para esquecê-
lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. 
Avancemos em direção a um futuro glorioso de uma 
nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham 
não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros 
estranhos atributos, mas porque são pessoas de valor 
infinito criadas à imagem de Deus. 

Desmond Tutu, no encerramento da Comissão da Verdade 
na África do Sul. 

Disponível em: http://td.camara.leg.br. Acesso em 17 
dez. 2012 (adaptado). 

 
No texto, relaciona-se a consolidação da democracia na 
África do Sul à superação de um legado 

 
a) populista, que favorecia a cooptação de 

dissidentes políticos. 
b) totalitarista, que bloqueava o diálogo com os 

movimentos sociais. 
c) segregacionista, que impedia a universalização da 

cidadania. 
d) estagnacionista, que disseminava a pauperização 

social. 
e) fundamentalista, que engendrava conflitos 

religiosos. 
 
178 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

Leia os textos. 
 

A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós 
mesmos: Não aceitarei mais o papel de escravo. Não 
obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei 
quando estiverem em conflito com a minha 
consciência. (…) Isso poderá implicar sofrimentos. 
Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da 
liberdade que não pode jamais ser apagada. 

(Mahatma Gandhi) 
 

É preciso afirmar publicamente a vontade da França 
de não deixar tocar a sua soberania francesa na Argélia. 
É preciso tomar as medidas necessárias para reprimir 
todos os comportamentos antifranceses por parte de 
uma minoria de agitadores. É preciso afirmar que a 
França confia nas massas francesas muçulmanas da 
Argélia. 

(Charles de Gaulle) 
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(Apud Carlos Serrano e Kabengele Munanga, A Revolta dos 
Colonizados) 

 
A partir de seus conhecimentos e das afirmações, é 
correto afirmar que o processo de independência das 
colônias na Ásia e na África 

 
a) apresentou tanto a via pacífica quanto a violenta, 

dependendo das relações coloniais. 
b) revelou o apoio dos países não alinhados à 

libertação dos povos oprimidos. 
c) caracterizou-se pelo nacionalismo exacerbado, 

com teor anti-imperialista e racista. 
d) vinculou-se diretamente aos interesses das 

superpotências no fim da Guerra Fria. 
e) expressou o descontentamento das elites 

europeias com os rumos da globalização. 
 
179 - (FUVEST SP/2015)    

Examine a seguinte imagem, que foi inspirada pela 
situação da Índia de 1946.  

 

 
Legenda:  

MOSLEM: muçulmano; NEW CONSTITUTION: nova 
Constituição; CIVIL WAR: guerra civil; FAMINE: fome.  

 
A leitura correta da imagem permite concluir que ela 
constitui uma crítica  

 
a) à passividade da ONU e dos países do chamado 

Terceiro Mundo diante do avanço do 
fundamentalismo hindu no sudeste asiático.  

b) à oficialização da religião muçulmana na Índia, 
diante da qual seria preferível sua manutenção 
como Estado cristão.  

c) ao colonialismo britânico, metaforicamente 
representado por animais ferozes prontos a 
destruir a liberdade do povo hindu.  

d) aos políticos que, distanciados da realidade da 
maioria da população, não seriam capazes de 
enfrentar os maiores desafios que se impunham à 
união do país.  

e) à desesperança do povo hindu, que deveria, não 
obstante as dificuldades pelas quais passara 
durante anos de dominação britânica, ser mais 
otimista.  

 
180 - (UECE/2015)    

Há muito tempo o continente africano tem sido palco 
de conflitos violentos. Em Angola, o confronto envolveu 
organizações armadas que disputavam o poder desde a 
independência daquele país. Na República Democrática 
do Congo, as disputas envolveram o Estado e grupos 
armados; na Serra Leoa, a guerra civil durou de 1991 a 
2002. Intermediários interessados na guerra, em alguns 
casos, a estimulam fornecendo armas e soldados; em 
outros casos, apoiam governos ou a guerrilha de 
oposição. Os produtos disputados pelo Estado e por 
grupos armados nesses três países Africanos são  

 
a) diamante e petróleo.  
b) defensivos agrícolas e gás natural.  
c) metais e produtos farmacêuticos.  
d) alimentos industrializados e tecidos.  

 
181 - (Unievangélica GO/2014)    

Após a Segunda Guerra Mundial grande parte das 
colônias europeias na África e na Ásia alcançou a 
independência política, dando origem a vários novos 
países. 

 
Foram vários os processos de independência na África 
e na Ásia, entre eles o movimento 

 
a) pacífico na Índia, liderado por Mahatma Gandhi, 

que seguia o princípio da desobediência civil e não 
violência. 

b) violento na África do Sul, em 1948, liderado por 
Nelson Mandela, que conquistou a libertação e a 
independência. 

c) violento na Guine Bissau, em Moçambique e em 
Angola, que se uniram para lutar contra sua 
metrópole, a Alemanha, na década de 1960. 

d) pacífico na Argélia e na Indochina, que lutavam 
pela libertação do domínio francês através de uma 
ampla negociação baseada nos princípios da 
igualdade e liberdade. 

 
182 - (UniCESUMAR SP/2015)    

"Todos os homens reconhecem o direito de revolução, 
isto é, o direito de recusar obediência ao governo, e 
resistir-lhe, quando ele se revele despótico ou sua 
ineficiência seja grande e intolerável. (...) Leis injustas 
existem: devemos contentar-nos em obedecer-lhes ou 
empenhar-nos em corrigi-las; obedecer-lhes até o 
momento em que tenhamos êxito ou transgredi-las 
desde logo? (...) Se mil homens se recusassem a pagar 
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seus impostos este ano, isso não seria uma medida 
violenta e sangrenta, como seria pagá-los e capacitar o 
Estado a cometer violências e derramar sangue 
inocente. Esta é, na realidade, a definição de uma 
revolução pacífica, se tal for possível. Se o cobrador de 
impostos, ou qualquer outro servidor público, 
perguntar-me, como um já perguntou, 'Mas que farei 
eu?', minha resposta será: 'Se quer realmente fazer 
algo, peça demissão do cargo.' Quando o vassalo 
recusar sujeição e o servidor público resignar ao cargo, 
então a revolução estará feita." 

Henry David Thoreau. A desobediência civil e outros 
ensaios.  

São Paulo: Cultrix, 1987, p. 21, 27 e 31. 
 

O princípio exposto no texto foi formulado 
originalmente por Henry David Thoreau, em 1849. É 
possível afirmar que ele inspirou, entre outros, 

 
a) a reação vietcong ao colonialismo francês na 

Indochina. 
b) o republicanismo de Simón Bolívar, contra a 

colonização espanhola da América. 
c) a revolução cultural, liderada por Mao Tsé-Tung 

na China. 
d) a resistência de Mahatma Ghandi, contra o 

domínio britânico na Índia. 
e) o indigenismo de Emiliano Zapata, contra a 

ditadura porfirista no México. 
 
183 - (UEPA/2015)    

A Conferência de Berlim, realizada na Alemanha em 
1885, sacralizou o processo de partilha da África. Dela 
fizeram parte a Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, 
Itália, Portugal e Espanha. A geopolítica imposta ao 
Continente Africano gerou, nas décadas posteriores, o 
sentimento anticolonialista, pois: 

 
a) a situação de supremacia europeia definiu-se 

diplomaticamente, garantindo a prerrogativa de 
defesa dos direitos civis dos países que negassem 
o princípio de protetorado que as potências do 
Norte queriam implantar nas colônias do Atlântico 
Sul, assegurando aos africanos a liberdade de 
expressão. 

b) os territórios afro-asiáticos a serem explorados 
formaram a Aliança Nacional Libertadora e 
apoiados pelos Estados Islâmicos resistiram ao 
domínio europeu transformando o Norte da África 
em um campo intercultural, onde cristãos e 
muçulmanos buscavam a supremacia. 

c) a luta pela independência das colônias africanas 
transformou-se posteriormente em objeto de 
debate local e global, ora de orientação 
capitalista, ora de orientação socialista, 
mesclados aos discursos locais nacionalistas, 
representados por diferentes projetos políticos. 

d) o nível de atraso no desenvolvimento tecnológico, 
industrial e econômico africano em comparação 

aos outros continentes deixou de existir graças 
aos empreendimentos dos países capitalistas nas 
áreas de dominação, assinalando o avanço bem 
sucedido do capitalismo em relação ao socialismo. 

e) o processo de independência das colônias em 
relação às metrópoles europeias foi assegurado 
atravésdas reedições da Conferência, que a cada 
ano estabelecia um plano de metas de 
desenvolvimento localgarantindo para as partes 
envolvidas igual partilha dos recursos naturais. 

 
184 - (UNIMONTES MG/2015)    

“À medida que o movimento nacionalista se 
desenvolvia e procurava uma base de massas, 
Mohandas Gandhi fornecia um elo entre os setores 
poderosos da burguesia e os camponeses, através da 
doutrina fundamentada no ahimsa, das curadorias e da 
glorificação da comunidade aldeã indiana. Por esse e 
outros motivos, o movimento nacionalista não tomou 
uma forma revolucionária, embora (...) forçasse a 
retirada do Império Britânico enfraquecido.” (MOORE 
Jr. As origens sociais da ditadura e da democracia. 1983, 
p. 313.) 

 
No contexto do processo de Independência da Índia, na 
primeira metade do século XX, é CORRETO afirmar que 
Gandhi 
 
a) buscou conciliar, na Índia Ocidental, a religião 

hinduísta com o cristianismo anglicano. 
b) criou o movimento nacionalista sustentado na 

conversão dos muçulmanos ao hinduísmo. 
c) defendeu enfaticamente os princípios da 

desobediência civil e da resistência pacífica. 
d) desconstruiu o sistema de castas e retirou os 

aldeões de sua condição de submissão. 
 
185 - (UFAM/2015)    

A luta contra o apartheid na África do Sul foi um esforço 
coletivo, protagonizada por ampla e anônima maioria 
negra do país, orientada por vários dirigentes negros, 
apoiada por alguns líderes brancos e acompanhada 
pela indignação internacional. Contudo foi um único 
homem, recluso na prisão por quase três décadas, 
quem simbolizou a causa contra o regime 
segregacionista: Nelson Mandela ou, carinhosamente, 
Madiba para seus conterrâneos. Falecido em 5 de 
dezembro de 2013, aos 95 anos, há tempos ele lutava 
contra doenças recorrentes do período em que 
permaneceu preso por conta de sua luta pela abolição 
do apartheid. Prêmio Nobel da Paz em 1993, o homem 
considerado o herói do século XX deixou um legado de 
luta incomparável, tanto que ao anunciar sua morte, o 
atual presidente da África do Sul, emocionado, disse: 
“Ele descansou e agora está em paz. Nossa nação 
perdeu seu maior filho. Nosso povo perdeu seu pai.” No 
discurso proferido quando assumiu a presidência 
(1994), Mandela mais uma vez reforça o seu 
comprometimento na busca de “construir uma 
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sociedade na qual todos os sulafricanos, brancos e 
negros fossem capazes de caminhar com a cabeça 
erguida sem medo em seus corações [...], uma nação 
arco-íris, em paz consigo mesma e com o mundo.” 

 
Consoante aos seus conhecimentos sobre o tema 
exposto, você pode depreender que: 
 
I. As primeiras manifestações contra o apartheid 

foram organizadas tanto pelo Congresso Nacional 
Africano (CNA), partido político fundado em 1912 
para defender tanto o direito dos negros, quanto 
dos homens brancos de mentalidade liberal. 

II. Já como membro ativo do CNA, após o Massacre 
de Sharpeville em 1961, Mandela passou a 
defender que o apartheid não deveria ser mais 
combatido com a nãoviolência, mas por outros 
meios, como a sabotagem. 

III. Em 1976 o Massacre de Soweto, com mais de 500 
mortos, recorda ao mundo a brutalidade do 
regime racista sul-africano. 

IV. Libertado após 27 anos de cárcere, Mandela 
negocia o fim do apartheid com o presidente 
Frederik De Klerc em 1993, sendo eleito o 
primeiro presidente negro da África do Sul no ano 
seguinte. 

V. Tanto a insanidade do apartheid como a crucial 
capacidade de luta e atitude conciliadora de 
Nelson Mandela em muito contribuiu para o 
mundo repensar o racismo e a segregação. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão erradas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão erradas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão erradas. 
d) Todas as afirmativas estão erradas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
186 - (UFSC/2015)    

Argélia tem equipe “francesa” 
A Copa do Mundo no Brasil terá, ao todo, 85 

jogadores defendendo países onde não nasceram. Só a 
Argélia é responsável por levar 18 jogadores nascidos 
em outro país – a França, país que mais cedeu atletas a 
outras seleções, com nove jogadores que se 
naturalizaram na Costa do Marfim, na Argentina, em 
Camarões e em Gana.  

A naturalização é um caso antigo do futebol. O 
maior jogador da história de Portugal, Eusébio, nasceu 
em Moçambique. O caso dos argelinos é ligado à 
história do país. A maioria dos atletas nascidos na 
França é formada por filhos de argelinos que fugiram 
de seu país por causa das guerras e conflitos internos.  

Segundo a presidente da Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA), Carmen Rial, embora a França 
tenha uma política de integração, na prática, os laços 
com as origens étnicas dos argelinos são mantidos. 
“Esses imigrantes moram nos subúrbios e continuam 

com práticas religiosas, língua e costumes da Argélia”, 
disse.  

Disponível em: 
<http://brasileconomico.ig.com.br/brasil/2014-06-16/ 
argelia-tem-equipe-francesa.html> Acesso em: 15 set. 

2014. 
 

Sobre movimentos migratórios e integração, é 
CORRETO afirmar que: 

 
01. a diversidade populacional em vários países 

europeus, obtida através de múltiplas migrações, 
proporcionou o fim da xenofobia e de 
movimentos racistas. 

02. a ocupação israelense em áreas destinadas pela 
ONU para a formação do Estado palestino foi bem 
recebida pelos palestinos, uma vez que 
estabeleceu a possibilidade de um acordo de paz 
entre ambos. 

04. entre os fatores que favoreceram o crescimento 
urbano da China, pode-se citar a imensa 
quantidade de trabalhadores no país, muitos ex-
trabalhadores rurais que se estabeleceram nas 
cidades ganhando baixos salários. 

08. o processo pacífico de descolonização da Argélia 
permitiu uma maior integração entre os franceses 
e os argelinos que imigraram para a Europa. 

16. o processo de nacionalização promovido na Era 
Vargas teve como uma de suas ações o 
fechamento de diversas escolas de língua alemã 
nas regiões coloniais do sul do Brasil. 

 
187 - (UNESP SP/2015)    

Não há livro didático, prova de vestibular ou resposta 
correta do Enem que não atribua a miséria e os 
conflitos internos da África a um fator principal: a 
partilha do continente africano pelos europeus. Essas 
fronteiras teriam acotovelado no mesmo território 
diversas nações e grupos étnicos, fazendo o caos 
imperar na África. Porém, guerras entre nações rivais e 
disputas pela sucessão de tronos existiam muito antes 
de os europeus atingirem o interior da África. Graves 
conflitos étnicos aconteceram também em países que 
tiveram suas fronteiras mantidas pelos governos 
europeus. É incrível que uma teoria tão frágil e 
generalista tenha durado tanto – provavelmente isso 
acontece porque ela serve para alimentar a 
condescendência de quem toma os africanos como 
“bons selvagens” e tenta isentá-los da responsabilidade 
por seus problemas. 

(Leandro Narloch. Guia politicamente incorreto da história 
do mundo, 2013. Adaptado.) 

 
A partir da leitura do texto, é correto afirmar que: 

 
a) as desigualdades sociais e econômicas no mundo 

atual originam-se exclusivamente das 
contradições materiais do capitalismo. 
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b) o conhecimento histórico que privilegia a “óptica 
dos vencidos” apresenta um grau superior de 
objetividade científica. 

c) na relação entre diferentes etnias, o 
etnocentrismo é um fenômeno antropológico 
exclusivo dos países ocidentais modernos. 

d) para explicar a existência dos atuais conflitos 
étnicos na África, é necessário resgatar os 
pressupostos da ideologia colonialista. 

e) a tese filosófica sobre um “estado de natureza” 
livre e pacífico é insuficiente para explicar os 
conflitos étnicos atuais na África. 

 
188 - (ESPM/2015)    

Em 21 de dezembro de 1961 a Bélgica concedeu 
autonomia interna a Ruanda e, em 28 de junho de 
1962, a Assembleia Geral da ONU fixou para 1º. de 
junho a supressão da tutela e a concessão da 
independência à República Democrática de Ruanda, 
ressaltando que o governo independente não seria 
monoétnico. Tal cuidado não foi suficiente, pois os 
acontecimentos posteriores acabaram culminando em 
um dos mais violentos genocídios do século XX, 
estimando-se o número de mortos em 1.074.017, ou 
seja, um sétimo da população de Ruanda. 

(Leila Hernandez. A África na sala de aula) 
 

Em abril de 2014 completaram-se 20 anos do que ficou 
conhecido como genocídio de Ruanda. Diferenças, 
desigualdades, discriminações raciais, econômicas, 
sociais e políticas alimentaram o ódio. O assassinato do 
presidente Juvenal Habyarimana, em atentado ao avião 
em que viajava, foi o estopim do genocídio. 
Sobre o genocídio em Ruanda assinale a alternativa 
correta: 

 
a) foi praticado por mercenários belgas interessados 

na recolonização de Ruanda e exploração de suas 
riquezas; 

b) foi praticado por ruandeses contra cidadãos 
europeus e norte-americanos acusados de 
responsabilidade pela miséria em Ruanda; 

c) refletiu o ódio religioso entre cristãos e 
muçulmanos; 

d) refletiu o ódio dos ruandeses contra as Forças de 
Paz enviadas pela ONU para apaziguar as disputas 
entre diferentes grupos políticos; 

e) foi praticado pelo grupo étnico hutu contra a etnia 
tútsi e hutus moderados que formavam a 
oposição política no país, sendo que entre os 
mortos 93,7% eram tútsis. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 189 
  
   

Em janeiro, a seleção de Togo seguia de ônibus até a 
província de Cabinda, em Angola, onde disputaria a 
Copa Africana de Nações. Mas a viagem foi 
interrompida por uma dissidência das Forças de 

Libertação do Estado de Cabinda (Flec), que metralhou 
o ônibus, matando três pessoas da delegação e 
deixando jogadores feridos [...]. 
Se o episódio de Cabinda lançou uma sombra sobre a 
Copa da África do Sul, é porque as tensões internas e os 
conflitos marcam o passado e o presente de diversos 
povos africanos. [...]. 
Desde o século XV, a África é subjugada pelos europeus. 
Por quatro séculos, Portugal, Espanha e Inglaterra 
levaram para o continente americano mão de obra 
escrava capturada na África. [...]. 
Mesmo controlando o tráfico negreiro, os europeus 
mantinham presença discreta no continente, limitada a 
entrepostos comerciais na região costeira. [...] Porém, 
no fim do século XIX, as potências europeias iniciaram 
uma corrida imperialista para controlar o continente, 
em busca de novas fontes de matérias-primas e de 
mercados para seus produtos manufaturados. 
Era o auge da II Revolução Industrial. (ÁFRICA..., 2010, 
p.28). 

 
189 - (UNEB BA/2011)    

Sobre as características naturais, étnicas e econômicas 
do continente africano, é correto afirmar: 

 
01. A corrida imperialista, no final do século XIX, 

limitou-se à África Central, pelo fato de essa 
região possuir as maiores reservas de 
combustíveis fósseis e de minerais metálicos 
nobres do planeta. 

02. O fim do regime do apartheid, na África do Sul, 
consolidou uma democracia multirracial, uma das 
raras a vigorar no continente africano, mas não foi 
capaz de reduzir as diferenças socioecômicas 
entre brancos e negros. 

03. A economia dos países africanos, embora frágil, 
expandiu-se com o processo de globalização e 
conseguiu escapar da vulnerabilidade em relação 
às oscilações das commodities, no mercado 
externo. 

04. A pobreza da África Subsaariana tem sua raiz na 
colonização de povoamento, implantada pelo 
europeu, que desarticulou o processo produtivo 
e, consequentemente, provocou a fome 
endêmica, que caracteriza essa região. 

05. A África Setentrional, por possuir unidade 
linguística, religiosa e étnica, teve seus interesses 
econômicos preservados, enquanto, na África 
Subsaariana, a grande diversidade étnica 
provocou o isolamento do subcontinente e sua 
atual estagnação econômica. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 190 
  
   

Vários grupos étnicos compõem a população de 1 
bilhão de habitantes da África. Mesmo dentro das duas 
grandes regiões, a diversidade de povos é grande. Na 
África Setentrional, predominam os grupos — 



 

 
50 

www.historiaemfoco.com.br 

Descolonização Afro-Asiática 

50 

mediterrâneos brancos — caucasoide e semita, 
principalmente. Ao sul do Saara, a população negra 
compreende vários povos — os pigmeus nas selvas 
equatoriais, os coisans nos desertos e planaltos 
meridionais, os sudaneses das savanas e os bantos da 
África Central são os mais numerosos. 
Do ponto de vista religioso, o islamismo (predominante 
no norte) tem o maior número de seguidores no 
continente, representando 45% da população. O 
cristianismo (majoritário no Sul) é praticado por cerca 
de 35% dos africanos. Uma das nações cristãs mais 
antigas do mundo, a Etiópia, é um destacado 
representante da religião do continente. A África ainda 
conta com muitos adeptos entre as inúmeras religiões 
nativas da população. 
A variedade linguística também espelha a 
heterogeneidade africana. Entre as mais de 2 mil 
línguas faladas na África, estão os dialetos locais, de raiz 
africana, que convivem com os idiomas introduzidos 
pelos colonizadores europeus: inglês, francês e 
português são os mais comuns. (VIDAS..., 2010, p. 31). 

 
190 - (UESC BA/2011)    

A África, nos dias atuais, é uma das regiões mais pobres 
do planeta e enfrenta desafios que se formaram ao 
longo de séculos de dominação e exploração, a 
exemplo 

 
01. da inexistência de mão de obra qualificada em 

todas as regiões, resultante da vocação 
agropastoril da população. 

02. das guerras fratricidas locais, produto da criação 
de fronteiras artificiais pelos países imperialistas. 

03. do despovoamento irreversível do continente, em 
função do deslocamento de milhões de pessoas, 
devido ao tráfico negreiro. 

04. da dificuldade de comunicação entre as 
populações, devido à variedade linguística e de 
dialetos existentes no continente. 

05. das disputas religiosas que ocorrem devido ao 
fanatismo religioso, associado a práticas religiosas 
primitivas e animalistas. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: A  
 
2) Gab: E 
 
3) Gab: E 
 
4) Gab: B 
 
5) Gab: 25 
 
6) Gab: 29 
 
7) Gab: 47 
 
8) Gab: 61 
 
9) Gab: D 
 
10) Gab: D 
 
11) Gab: D 
 
12) Gab: C 
 
13) Gab: B 
 
14) Gab: B 
 
15) Gab: E 
 
16) Gab: D 
 
17) Gab: D 
 
18) Gab: FFVVFVF 
 
19) Gab: B 
 
20) Gab: A 
 
21) Gab: A 
 
22) Gab: VVFVV 
 
23) Gab: C 
 
24) Gab: D 
 
25) Gab: VFFVV 
 
26) Gab: VFVF 
 
27) Gab: 25 
 
28) Gab: ECCC 
 
29) Gab: C 

 
30) Gab: C 
 
31) Gab:B 
 
32) Gab: 

a) Os ingleses e seus descendentes. 
b) Foi um regime de segregação racial oficializado pelo 

governo, que estipulava a separação física, 
geográfica e consagrava a desigualdade social e 
política entre brancos e não brancos na África do 
Sul. 

 
33) Gab: VFVVVF 
 
34) Gab:  

b) A fome na região do “chifre da África” pode ser 
explicada pelos seguintes fatores histórico-
geográficos: 
=> processos naturais: alguns países dessa região – 

como, por exemplo, Etiópia, Somália, Quênia e 
Djibuti – sofrem às vezes com acentuados 
períodos de estiagem ,fato que, associado aos 
poucos recursos técnicos, provoca a redução 
dos rebanhos e das lavouras (tal como 
aconteceu no Quênia em 1984 e na Somália, 
nas últimas décadas freqüentemente). 

=> sistema de “plantations”: a fome no “Chifre da 
África” também desencadeou-se em função da 
substituição da agricultura de subsistência 
pelos cultivos em “plantations” destinados ao 
mercado externo. No Sudão, por exemplo, sob 
incentivos do banco Mundial, as “plantations” 
têm ocupado áreas cada vez maiores em 
detrimento da produção de alimentos 
destinados à população local. 

=> instabilidades políticas na região: – as 
fronteiras africanas, herança colonial, 
juntaram num mesmo país diversas tribos 
com interesses distintos, ocasionando, desta 
forma, disputas pelo poder e busca de 
independência de determinados territórios. A 
solução para estes problemas não tem se 
realizado de forma pacífica: pelo contrário, 
desenvolvem-se sangrentas guerras civis que 
acirram a desestruturação das atividades 
econômicas e dificultam a produção 
agropecuária. No “Chifre da África”, tais 
problemas têm sido sensíveis, por exemplo, 
na Somália e Uganda. 

 
35) Gab: D 
 
36) Gab: A 
 
37) Gab: B 
 
38) Gab: A 
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39) Gab: E 
 
40) Gab: A 
 
41) Gab: D 
 
42) Gab: C 
 
43) Gab: VFFFFV 
 
44) Gab: C 
 
45) Gab: A 
 
46) Gab: A 
 
47) Gab: E 
 
48) Gab:  

a) O candidato poderá identificar, no texto, duas 
razões para que setores expressivos das Forças 
Armadas se colocassem contra o governo 
português, entre as quais: a perda de prestígio das 
Forças Armadas, o divórcio entre estas e a nação, a 
humilhação a que se consideravam submetidas e o 
fato de terem sido apresentadas ao país como as 
responsáveis máximas pelas derrotas nas lutas 
contra as independências das antigas colônias.  

b) O candidato poderá explicar uma diferença do 
processo de descolonização nas colônias 
portuguesas e inglesas na África, considerando que: 
a Inglaterra reconheceu desde o final da década de 
50 e na década de 60 a independência em quase 
todas as suas áreas coloniais (com exceção da 
Rodésia do Sul), enquanto Portugal só o fez a partir 
de 1974, após um longo processo de luta armada; a 
presença de uma maior participação política dos 
nativos nas colônias inglesas permitiu que o 
processo, mesmo sendo fruto de conflitos, pudesse 
se definir majoritariamente por vias de negociação, 
enquanto que nas colônias portuguesas a falta de 
espaço político contribuiu para um confronto 
militar prolongado em todas elas; os gastos 
militares do governo português com as guerras na 
África foram maiores que os gastos ingleses.  

 
49) Gab:  

a) O candidato poderá identificar, entre outras 
razões, a resistência do governo salazarista em 

negociar a transição para a independência – realizando 
ações repressivas e de combate aos movimentos de 

libertação, inclusive com auxílio de outros países; e as 
dificuldades internas dos movimentos de libertação 

dos países em unirem-se. 
b) O candidato poderá citar, entre outros problemas: a 

dificuldade de união com outros movimentos de 
libertação do próprio país; a presença de grupos 
guerrilheiros financiados desde o exterior, bem como de 
países vizinhos (caso da África do Sul com relação a 

Angola), combatendo os grupos vitoriosos na luta de 
independência; a falta de comunicação com as 
comunidades distantes dos centros urbanos; os 
conflitos de base étnica com longa história. 

 
50) Gab: 

a) Dois dentre os objetivos: 
  apoiar a libertação das demais colônias afro-

asiáticas 
  adotar uma posição de neutralidade no conflito 

EUA/URSS 
  recusar a política de alinhamento compulsório 

diante da bipolarização político-ideológica 
b) O estabelecimento, desde o século XIX, de milhares 

de colonos franceses na Argélia que se apropriaram 
das melhores terras e que temiam por seu futuro 
com a independência argelina. 

 
51) Gab: 

a) O candidato deverá responder que o regime de 
apartheid foi um sistema que pregou o 
desenvolvimento, em separado, de cada grupo 
racial existente na África, privando a população não 
branca de direitos políticos e civis, constituindo-se, 
portanto, um racismo consagrado em lei. O 
candidato poderá, ainda, destacar que o apartheid 
despejou milhares de negros de suas terras, 
entregando-as aos brancos, o que significou que 
87% das terras sul africanas passaram a pertencem 
aos brancos.O regime impediu ainda que os negros 
comprassem terras e que se tornassem agricultores 
autosuficientes.  O candidato, também, poderá 
afirmar que, apenas um pequeno número de 
negros podia viver nas cidades, desde que aceitasse 
realizar serviços essenciais para os brancos. 
Também era proibido o casamento entre negros e 
brancos. 
O candidato poderá, ainda, destacar as Leis do 
Passe, que garantia o controle sobre a 
movimentação dos africanos. O regime consagrou a 
catalogação racial da criança. Com base nessa 
catalogação, o negro só podia morar em 
determinadas áreas. 
O candidato poderá, ainda, ressaltar que o 
apartheid aprovou uma série de leis que classificou 
e separou os negros em diversos grupos étnicos e 
lingüísticos, gerando os bantustões – territórios 
tribais independentes, onde os negros foram 
confinados. 

b) Nelson Mandela 
 
52) Gab:  

a) Fome / Aids / Guerras Civis / Racismo 
b) O processo de descolonização do continente 

africano se deu em muitos países de forma violenta, 
envolvendo grupos étnicos rivais, 
conseqüentemente gerando guerras civis, 
concentração de poder, miséria, fome, debilidades 
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sanitárias e vulnerabilidades a endemias e 
epidemias, como a Aids. 

 
53) Gab: A 
 
54) Gab: 

a) O processo de descolonização no continente 
africano se deu em muitos países de forma violenta, 
envolvendo grupos étnicos rivais, 
conseqüentemente gerando guerras civis, 
concentrações de poder, miséria, fome, debilidades 
sanitárias e vulnerabilidade endêmicas e 
epidêmicas, como Aids. 

b) Ruanda e Somália 
 
55) Gab: 

a) A recriação de valores comuns implicava na 
solidariedade aos negros, apresentando ao mundo 
o que significava ser africano.  A África nesse 
contexto passa a ser um todo, uma pátria comum a 
todos os africanos que ultrapassa a idéia do 
particularismo da organização tribal, que não 
coincide necessariamente com a estrutura política 
do estado Nacional. 

b) O colonialismo do século XVI associase à expansão 
marítima.  No século XV, os portugueses iniciaram a 

expansão marítimocomercial européia a partir da 
costa marroquina com a conquista de Ceuta (1415).  
Posteriormente exploraram o litoral 

atlânticoafricano, fundaram feitorias, 
ultrapassaram o Cabo da Boa esperança 

(14871488) e exploraram a costa africana oriental.  
Nesse contexto, no decorrer da Época Moderna, 
portugueses, espanhois, franceses, ingleses e 
holandeses estabeleceram feitorias ao longo da 
costa africana com a finalidade de obter ouro, 
marfim, e, sobretudo, escravos,  na época do 

imperialismo do século XIX acirraramse por áreas 
nas quais pudessem investir excedentes de capitais 

e que fosse fontes de matériasprimas e mercados 

de consumo.  Acrescentamse a tais interesses 
aqueles associados a questões estratégicas e 
limitares como garantia de controle de rotas 
marítimas e de acesso à índia e ao Extremo Oriente.  
Nesse amplo contexto ocorreu a chamada partilha 
da África, que teve seu marco na Conferência de 

Berlim (18841885).  Durante os séculos XIX e XX os 
europeus ampliaram o seu controle sobre o 
continente africano, avançando  para o seu interior 
com a construção de uma rede de ferrovias e 
portos. 

 
56) Gab: 

Em sua resposta o candidato deverá citar e explicar um 
dos seguintes aspectos: Revolução dos Cravos em 
Portugal (1974); enfraquecimento do salazarismo; 
formação e atuação de movimentos populares ou 
guerrilheiros que combateram o colonialismo e o 

salazarismo; difusão de idéias socialistas fortemente 
comprometido com o anticolonialismo; 

 
57) Gab: A 
 
58) Gab: B 
 
59) Gab: B 
 
60) Gab: C 
 
61) Gab: B 
 
62) Gab: E 
 
63) Gab: D 
 
64) Gab:  

O candidato deverá identificar as determinações legais 
que implicavam no cerceamento dos direitos civis dos 
negros na África do Sul sob o regime do Apartheid, 
dentre as quais a limitação da circulação de indivíduos 
negros a partir da concessão de passes; a reserva de 
grande parcela de terras para indivíduos brancos; a 
proibição de indivíduos negros  viverem fora das terras 
para eles designadas, salvo quando fossem empregados 
dos brancos; a proibição de casamentos e de relações 
sexuais entre pessoas de raças diferentes, dentre 
outros.  

 
65) Gab: A 
 
66) Gab: A 
 
67) Gab: C 
 
68) Gab:  

a) O fim da Segunda Guerra Mundial evidenciou um 
quadro caótico, sobretudo para os países em 
conflito . Logo fragilizados, tenderam a perder 
influência sobre os territórios que dominavam. 

b) A Guerra Fria denotou a guerra ideológica entre o 
capitalismo e o socialismo, que necessariamente se 
fizeram marcantes na disputa por áreas de 
influência. Assim influenciaram na formação de 
grupos guerrilheiros, determinados a lutar pelas 
suas independências. 

 
69) Gab: 07 
 
70) Gab: A 
 
71) Gab: D 
 
72) Gab: D 
 
73) Gab:  

a) A II Guerra Mundial está relacionada ao o 
enfraquecimento econômico e militar dos países 



 

 
54 

www.historiaemfoco.com.br 

Descolonização Afro-Asiática 

54 

europeus, à tomada ou ampliação da consciência, 
nos países coloniais, de possibilidade de 
emancipação e autogoverno.e à afirmação 
internacional do direito a autodeterminação dos 
povos (Carta de São Francisco) 

b) O fim do Salazarismo está relacionado ao fim do 
colonialismo português. 

 
74) Gab: C 
 
75) Gab:  

O regime salazarista em Portugal, tanto quanto o regime 
franquista na Espanha – ditaduras obscurantistas – 
podem ser considerados como "sobreviventes" em um 
contexto político onde prevaleciam regimes políticos 
liberais na Europa Ocidental. Esta "sobrevida" devia-se 
ao contexto da Guerra Fria. Os regimes políticos de 
Portugal e Espanha definiam-se como baluartes contra 
o comunismo. Com esse discurso político recebiam 
respaldo dos Estados Unidos e de seus aliados. O caso 
de Portugal foi exemplar: foi o último Estado europeu a 
manter um Império Colonial na segunda metade do 
século XX sob o pretexto de defender a "civilização cristã 
ocidental" contra o comunismo. 
Mudanças na conjuntura internacional, a pobreza e 
estagnação econômica do país e sérios reveses militares 
nas guerras coloniais, cujas autoridades 
eufemisticamente chamavam "províncias de ultramar", 
levaram a um descrédito do regime e a uma corrosão do 
princípio de hierarquia e autoridade no seio das Forças 
Armadas, o que veio criar condições para o 
fortalecimento dos setores de oposição ao regime, que 
culminaram na chamada "Revolução dos Cravos", 
pondo fim a um dos regimes políticos obscurantistas na 
Europa. 
Derrubado o regime, o novo governo abriu negociações 
com as lideranças das áreas coloniais pondo fim às 
guerras coloniais e reconhecendo a independência das 
antigas colônias. 

 
76) Gab:  

a) O Aluno deverá mencionar que o apartheid negava 
direitos politicos e sociais a uma parcela majoritária 
da população negra da África do Sul sob a alegação 
de sua incapacidade política, sua falta de cultura, 
civilidade, inferioridade racial,etc. A população não-
branca era excluída do governo nacional e não 
podiam votar exceto em eleições para instituições 
segregadas que não tinham qualquer poder. Aos 
negros eram proibidos diversos empregos sendo-
lhes também vetado empregar brancos. Não-
brancos não podiam manter negócios ou práticas 
profissionais em quaisquer áreas designadas 
somente para brancos. O aluno poderá mencionar 
também que essa proposição é uma forma de 
dominação que uma minoria exerce o poder 
excluindo grande parcela da sociedade. 

b) O aluno deverá citar como exemplo a África do Sul 
entre 1948 e 1994. 

 
77) Gab: 19 
 
78) Gab:  

O candidato deverá relacionar os desdobramentos 
políticos no imediato pós-independência do ex-Congo 
Belga ao contexto internacional da época, considerando 
o jogo de interesses da Guerra Fria e eventos de ordem 
interna, tais como: a guerra iniciada com a secessão da 
província de Katanga, seguida por outros levantes e 
episódios separatistas; as intervenções militares da 
ONU; os interesses econômicos da antiga metrópole; a 
busca de suporte por parte do chefe de governo (Patrice 
Lumumba) junto a URSS e países a ela alinhados; o apoio 
ocidental aos opositores de Lumumba e o golpe de 
Estado que terminou por levar ao seu assassinato em 
janeiro de 1961.  

 
79) Gab:  

O candidato deverá justificar a afirmação considerando 
diversos fatores, dentre os quais: o domínio do idioma 
colonial, utilizado como base de comunicação entre 
grupos e indivíduos, forjou uma identidade lingüística 
em determinadas regiões; o contato com a cultura 
ocidental permitiu a apropriação do discurso em defesa 
da democracia e do autogoverno, o que fortaleceu a 
reivindicação da independência; a continuidade dos 
estudos em estabelecimentos de ensino na Europa 
Ocidental criou oportunidades para que surgissem 
articulações, contatos e movimentos unindo lideranças 
das diferentes áreas colonizadas.  

 
80) Gab: B 
 
81) Gab:  

O candidato deve ser capaz de identificar a 
desobediência civil e a resistência pacífica ao domínio 
britânico. 

 
82) Gab: C 
 
83) Gab: C 
 
84) Gab: C 
 
85) Gab:  

a) Apartheid 
b) I – Pressões externas. Intervenção da ONU e de 

outras entidades internacionais contra o regime. 
Considerou-se também correto os que se referiram 
ao final da Guerra fria explicando o fim do apoio 
norte-americano ao Apartheid. 
II – Pressões internas. Crescimento da oposição 
negra ao regime liderada por Nelson Mandela. 

 
86) Gab:  

a) Mahatma Gandhi (ou Mohanadas Gandhi). 
b) Gandhi gtanhou prestígio e destaque devido ao seu 

projeto pacificista e boicote aos produtos ingleses.  
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87) Gab: 03 
 
88) Gab: B 
 
89) Gab: C 
 
90) Gab: E 
 
91) Gab: B 
 
92) Gab: E 
 
93) Gab: A 
 
94) Gab: D 
 
95) Gab: A 
 
96) Gab: C 
 
97) Gab:  

Duas das razões: 
• queda vertiginosa da economia portuguesa 
• desgaste das tropas portuguesas em prolongadas 
guerras coloniais 
• forte migração de jovens para a Europa e o Brasil para 
não participarem do conflito 
• crescimento de reivindicações corporativas das Forças 
Armadas, que aos poucos foram ganhando conotação 
política 
Conseqüência: fim do antigo sistema colonial português 
com o reconhecimento pelo governo de Portugal das 
independências das suas colônias africanas: Angola, 
Moçambique, Guiné, Cabo-Verde e São Tomé e 
Príncipe. 

 
98) Gab: FVFFV 
 
99) Gab:  

a) De acordo com o texto, a separação entre religião e 
Estado após a Independência da Índia teria sido 
motivada pelas rivalidades religiosas entre hindus e 
muçulmanos, que poderiam levar a um massacre da 
minoria muçulmana pela maioria hindu. 

b) O candidato deveria exemplificar os métodos não-
violentos adotados por Gandhi, como os jejuns, a 
desobediência civil, o boicote aos produtos 
ingleses, entre outros. 

 
100) Gab:  

a) Segundo Steve Biko, os negros deviam reescrever a 
história da colonização sul-africana para 
desenvolver sua consciência, uma vez que a história 
escrita pelos colonizadores brancos não era 
imparcial, omitindo a resistência negra à 
dominação e desconsiderando a história que 
precedeu a chegada dos holandeses. 

b) O regime denominado Apartheid é definido, 
principalmente, como uma política oficial, 
promovida pelo Estado, de segregação racial. 

 
101) Gab: C 
 
102) Gab: A 
 
103) Gab: C 
 
104) Gab: 14 
 
105) Gab: C 
 
106) Gab: B 
 
107) Gab: E 
 
108) Gab: C 
 
109) Gab: A 
 
110) Gab: C 
 
111) Gab: E 
 
112) Gab: D 
 
113) Gab: 26 
 
114) Gab: B 
 
115) Gab: C 
 
116) Gab: E 
 
117) Gab: B 
 
118) Gab: A  
 
119) Gab: B 
 
120) Gab: D 
 
121) Gab: B 
 
122) Gab: B 
 
123) Gab:  

O candidato poderá citar, entre outros, os seguintes 
princípios: respeito à soberania e integridade territorial 
de todas as nações; reconhecimento da igualdade de 
todas as raças e todas as nações; busca de solução 
pacífica para os conflitos internacionais. 

 
124) Gab: D 
 
125) Gab: C 
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126) Gab: B 
 
127) Gab: C 
 
128) Gab: B 
 
129) Gab: A 
 
130) Gab: B 
 
131) Gab: A 
 
132) Gab:  

a) O candidato deverá ser capaz de identificar nas 
noções de raça apresentadas a presença de uma 
concepção baseada nas diferenças historicamente 
estabelecidas entre povos. Ainda que tais 
concepções não se descolem totalmente da 
perspectiva de definir raça a partir de 
características biológicas, a elas não se 
restringem, sendo predominante sua dimensão 
sócio-histórica. Isto implica relativizar a 
importância da concepção biológica cientificista 
da noção de raça. 

b) O candidato deverá ser capaz de interpretar 
nestas falas a construção de um discurso de luta 
cujos agentes são os afro-descendentes. Neste 
sentido, tais falas podem ser relacionadas ao 
movimento do pan-africanismo, que surgiu com 
mais força nos Estados Unidos no século XIX, cujo 
objetivo era a união dos povos africanos, por meio 
da resistência à opressão e libertação do homem 
negro. A despeito das variações verificadas no 
movimento pelo panafricanismo, é preciso 
ressaltar o caráter de projeto político assumido 
pelo movimento, reproduzido nas falas dos 
textos. 

 
133) Gab: D 
 
134) Gab: E 
 
135) Gab: C 
 
136) Gab: E 
 
137) Gab: D 
 
138) Gab: E 
 
139) Gab:  

Existência do regime segregacionista denominado 
Apartheid, legitimado pelas leis do país. 
Duas das características: 

 criminalização do casamento inter-racial 

 segregação dos negros no tocante à educação e ao 
lazer 

 exclusão dos habitantes negros do exercício da 
cidadania política 

 criação de áreas para residência de negros, sem 
qualquer infraestrutura, chamadas bantustões 

 impedimento do acesso dos negros à propriedade 
de terra nas áreas privilegiadas com infraestrutura e 
mais ricas produtivamente 

 discriminação da população negra no tocante a 
postos de trabalho e ao acesso a bens materiais e 
culturais destinados exclusivamente aos brancos 

 
140) Gab: A 
 
141) Gab: FFVFF 
 
142) Gab: B 
 
143) Gab: C 
 
144) Gab: 08 
 
145) Gab: B 
 
146) Gab: 17 
 
147) Gab: B 
 
148) Gab: A 
 
149) Gab:  

Países afro-asiáticos que se tornaram independentes 
nas décadas de 1940 e 1950: 
 

– Índia e Paquistão, independentes da Grã-Bretanha 
em 1947; 
– Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja, 
independentes da França em 1954, ao término da 
Guerra da Indochina; 
– Marrocos e Tunísia, independentes da França em 
1956; 
– Gana (antiga Costa do Ouro), independente da 
Grã-Bretanha em 1957. 

 
Explicações possíveis para a simultaneidade nos 

processos de independência das colônias afro-asiáticas: 
 
– enfraquecimento da Inglaterra e França (maiores 
potências coloniais) em decorrência da Segunda 
Guerra Mundial; 
– intensificação dos nacionalismos afro-asiáticos; 
– apoio da ONU à autodeterminação dos povos; 
– interesse dos Estados Unidos e URSS em aumentar 
sua influência no contexto da Guerra Fria. 

 
150) Gab: D 
 
151) Gab: C 
 
152) Gab: 

a) O candidato poderá citar: 
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O movimento nacionalista iniciado pelos 
intelectuais hindus; 
Os interesses das elites locais em relação ao 
domínio inglês no território indiano; 
O enfraquecimento da Inglaterra como potência 
colonial após a Segunda Guerra Mundial, pois a 
conjuntura internacional tornou-se desfavorável à 
manutenção do domínio colonial pelas potências 
europeias; 
O movimento de desobediência civil que inclui o 
boicote aos produtos britânicos e a recusa ao 
pagamento de impostos; 
O papel de Gandhi na construção da própria ideia 
de Independência. 

b) O candidato poderá destacar que as concepções 
de trabalho dos indianos eram muito diferentes 
das dos europeus. Também pode fazer menção ao 
fato de que a resistência ao trabalho tornar-se-ia 
uma resistência à dominação dos ingleses, 
enquanto uma estratégia de desobediência não 
violenta. 

 
153) Gab: D 
 
154) Gab: C 
 
155) Gab: E 
 
156) Gab: 

a) O candidato poderá citar como um dos objetivos 
da Conferência de Bandung: a) a defesa dos 
movimentos de independência nacional ocorridos 
nos países africanos e asiáticos; b) o combate à 
pobreza e à exploração econômica; c) o combate 
ao colonialismo. A Conferência de Bandung esteve 
relacionada com o processo de descolonização 
vivido pelos continentes asiático e africano. O 
principal tema da Conferência tratou das lutas 
nacionais pela indepedência, o objetivo geral era 
evitar uma nova guerra mundial e reduzir as 
tensões entre americanos e soviéticos durante a 
Guerra Fria. 

b) Realizada em plena Guerra Fria a conferência 
desenvolveu o conceito de Terceiro Mundo, e 
apresentou os princípios básicos do não-
alinhamento, que pode ser entendido como uma 
posição diplomática geopolítica de equidistância 
das duas super-portências. Nessa Conferência, 
foram enunciados os princípios que deveriam 
orientar as relações entre as nações grandes e 
pequenas. Tais princípios foram adotados 
posteriormente como os principais fins e objetivos 
da política de não-alinhamento e os critérios 
centrais para pertencer ao Movimento. Dentre 
eles o candidato pode citar: a) o respeito aos 
direitos humanos e aos princípios da Carta das 
Nações Unidas; b) o respeito à soberania e 
integridade territorial de todas as nações; c) o 
reconhecimento da igualdade entre todas as 

nações, grandes e pequenas. d) a condenação á 
interferência nos assuntos internos de outro país; 
e) a condenação de todo país que exerça pressão, 
política ou militar, sobre outros países. f) a busca 
de solução pacífica para todos os conflitos 
internacionais, em conformidade com a Carta da 
ONU. 

 
157) Gab: B 
 
158) Gab: 15 
 
159) Gab: VVFFV 
 
160) Gab: D 
 
161) Gab: A 
 
162) Gab: E 
 
163) Gab: C 
 
164) Gab: B  
 
165) Gab: 13 
 
166) Gab: A 
 
167) Gab: C 
 
168) Gab: 04 
 
169) Gab: C 
 
170) Gab: C 
 
171) Gab: D 
 
172) Gab: C 
 
173) Gab: 

a) Angola, Cabo Verde e Moçambique assimilaram 
aspectos da cultura brasileira como elementos 
identitários de uma ex-colônia portuguesa que 
seguiu um caminho próprio. Tais aspectos 
culturais, representados pela língua, pela 
produção midiática, pelo esporte e por um 
passado histórico comum, aproximaram o Brasil e 
a África, contribuindo para o estabelecimento de 
um pensamento que incorporou parâmetros 
diferentes dos oferecidos por Portugal. 

b) As lutas por independência que surgiram nas 
colônias portuguesas na África desgastaram o 
regime salazarista e contribuíram para a 
Revolução dos Cravos ocorrida em Portugal em 
1974. A queda do governo ditatorial e a 
instauração de um regime democrático no país 
levaram a transformações nas relações entre a 
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antiga metrópole e seus domínios na África, 
impulsionando o processo de descolonização. 

 
174) Gab: E 
 
175) Gab: B 
 
176) Gab: D 
 
177) Gab: C 
 
178) Gab: A 
 
179) Gab: D 
 
180) Gab: A 
 
181) Gab: A 
 
182) Gab: D 
 
183) Gab: C 
 
184) Gab: C 
 
185) Gab: E 
 
186) Gab: 05 
 
187) Gab: E 
 
188) Gab: E 
 
189) Gab: 02 
 
190) Gab: 02 
 
  
 


