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1ª Parte: Questões objetivas (33 pontos) 

GABARITO 
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1. A industrialização acelerada de diversos países, ao longo do século XIX, alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações 
internacionais. Com a Segunda Revolução Industrial surgiu o imperialismo, cuja característica marcante foi o(a): 
a) substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional; 
b) busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados; 
c) manutenção da autonomia administrativa e dos governos nativos naquelas áreas conquistadas; 
d) procura de especiarias, ouro e produtos tropicais inexistentes na Europa; 
e) transferência de tecnologia, estimulada por uma política não-intervencionista. 
 
2. Ata Geral da Conferência de Berlim, em 26 de fevereiro de 1885: 
 "Capítulo I: Declaração referente à liberdade de comércio na Bacia do Congo... 

        Artigo 6° - Todas as Potências que exercem direitos de soberania ou uma influência nos referidos 

territórios comprometem-se a velar pela conservação dos aborígines e pela melhoria de suas condições morais e materiais de 

existência e a cooperar na supressão da escravatura e principalmente  do tráfico de negros; elas protegerão e favorecerão, sem 

distinção de nacionalidade ou de culto, todas as instituições e empresas religiosas, científicas ou de caridade, criadas e 

organizadas para esses fins ou que tendam a  

instruir os nativos e a lhes fazer compreender e apreciar as vantagens da Civilização." 

 
Pela leitura do texto acima, podemos deduzir que ele: 
a) demonstra que os interesses capitalistas voltados para investimentos financeiros eram a tônica do tratado; 
b) caracteriza a atração exercida pela abundância de recursos minerais, notadamente na região subsaariana; 
c) explicita as intenções de natureza religiosa do imperialismo, através da proteção à ação dos missionários; 
d) revela a própria ideologia do colonialismo europeu ao se referir às "vantagens da Civilização"; 
e) reflete a preocupação das potências capitalistas em manter a escravidão negra. 
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3. Quais foram as alianças políticas e militares na Europa que antecederam a Primeira Guerra Mundial? 
a) Tríplice Entente formada por Alemanha, Itália e Austria-Hungria e Tríplice Aliança, formada por Inglaterra, França e Rússia. 
b) Tríplice Aliança formada por Alemanha, França e Austria-Hungria e Tríplice Entente, formada por Inglaterra, Itália e Rússia. 
c) Tríplice Entente formada por Inglaterra, Itália e Austria-Hungria e Tríplice Aliança, formada por Alemanha, França e Rússia. 
d) Tríplice Aliança formada por Alemanha, Itália e Austria-Hungria e Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. 
 
4. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 
a) A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do 
sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as 
potências. 
b) O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças entre as nações europeias, 
acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. 
c) O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a França, que reagiram contra a 
agressão declarando guerra ao inimigo. 
d) O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e 
consumidores de bens de produção reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. 
e) A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial 
marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. 
 
5. Nos anos iniciais do século XX, reinava um clima de tensão e grande rivalidade na Europa.  
 
As ambições imperialistas associadas ao nacionalismo exaltado fomentavam todo um clima internacional de tensões e 

agressividade. Sabia-se que a guerra entre as grandes potências poderia explodir a qualquer momento. 

   
As informações do texto, associadas aos conhecimentos sobre a Primeira Guerra Mundial, permitem afirmar: 
( ) As ambições imperialistas citadas no texto caracterizavam a política externa de nações que tinham alcançado plena 
industrialização e cuja produção extrapolava a capacidade de consumo de suas próprias populações. 
( ) O pan-eslavismo, o pangermanismo e o revanchismo francês constituíam-se movimentos nacionalistas responsáveis, entre 
outros fatores, pela instalação das tensões e agressividades referidas no texto. 
( ) A adoção de uma política de alianças, no período anterior à Primeira Guerra Mundial, decorreu da necessidade de conter o 
avanço de interesses capitalistas norte-americanos no mercado europeu. 
( ) O período histórico a que o texto se refere é também denominado de "paz armada", por ter registrado o avanço da produção 
de armamentos pesados e o crescimento dos efetivos militares. 
( ) O continente africano também foi envolvido pelas ambições imperialistas, registrando-se o choque de interesses franceses, e 
alemães, na disputa pela posse de terras desse continente. 
Responde corretamente o V ou F: 
 
a) F; V; V; F; V.        b) V; F; V; F; V.   c) V; V; F; V; V.                      d) F; V; V; V; F.            e) F; V; F; V; V. 
 
6. Considerando-se as relações internacionais presentes na conjuntura pré-1ª Grande Guerra, podemos afirmar que: 
I - As rivalidades anglo-francesas foram agravadas pela Questão do Marrocos. 
II - As pretensões da Rússia de influenciar na região dos Bálcãs aumentou a tensão entre as potências européias. 
III - As desavenças entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro estavam diretamente ligadas à disputa pela anexação da Bósnia-
Herzegovina pela Inglaterra. 
IV - A morte do futuro Imperador Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na Bósnia, precipitou o início da Guerra. 
V - A união da Inglaterra, França e Japão para formar a Tríplice Entente foi uma maneira de neutralizar a Tríplice Aliança, que 
unia Alemanha, Rússia e Itália. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) somente I, II e IV.            b) somente I, III e V.            c) somente II e III.                       d) somente II e IV.            
 
7. Com o final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes ocupou-se principalmente: 
a) Da criação de uma organização internacional destinada a garantir a paz: a Sociedade das Nações. 
b) Dos problemas ligados ao reconhecimento do novo Estado surgido da Revolução Soviética. 
c) Do desarmamento do Império Austro-Húngaro, formando-se novos Estados: Áustria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Hungria. 
d) Da regulamentação da paz com a Alemanha, incluindo a cessão de territórios, indenizações e desarmamento. 
e) da implantação da política econômica mercantilista, favorável à acumulação de capitais dos vencedores. 
 
8. Vladimir Ilitch Lênin justificou a Nova Política Econômica sob a alegação de que ia dar "um passo atrás, para dar dois 

passos à frente". 
A NEP (1921 - 1927) pretendia: 
a) a concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados e o desenvolvimento da previdência social. 
b) manter a economia planejada, permitindo, entretanto, a existência de uma economia de mercado e livre iniciativa em certos 
setores. 
c) criar um estado corporativo organizado pelo povo e partido e encontrar a harmonização do capital e do trabalho. 
d) instaurar os planos qüinqüenais, estatizando toda a economia. 
e) conter os opositores temerosos de uma "nova exploração proletária". 
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9.  
"DECRETO SOBRE TERRAS DA REUNIÃO DOS SOVIETES DE DEPUTADOS OPERÁRIOS E SOLDADOS. 26 de outubro 
(8 de novembro) de 1917 
1) Fica abolida, pelo presente decreto, sem nenhuma indenização, a propriedade latifundiária. 
2) Todas as propriedades dos latifundiários, bem como as dos conventos e da igreja, acompanhadas de seus inventários, 
construções e demais acessórios ficarão a disposição dos comitês de terras e dos Sovietes de Deputados Camponeses, até a 
convocação da Assembléia Constituinte. 
3) Quaisquer danos causados aos bens confiscados, que pertencem, daqui por diante, ao povo, é crime punido pelo tribunal 
revolucionário. 
Presidente do Soviete de Comissários do Povo - Vladimir Ulianov - Lênin". 
(ln: NENAROKOV, A. P. 1917: "a Revolução mês a mês". Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967. p.169.) 
A edição deste decreto pelo novo governo revolucionário russo imediatamente após a tomada do poder exprime a 
necessidade de: 
a) explicitar o caráter camponês da Revolução Russa. 
b) dar a burguesia russa uma garantia de que seus bens e propriedades permaneceriam intocados. 
c) enfraquecer o poder dos antigos latifundiários e ganhar a imensa massa camponesa russa para a causa da Revolução, garantindo 
seu acesso à terra a partir de uma reforma agrária. 
d) permitir aos antigos proprietários das terras, a nobreza expropriada pela Revolução de fevereiro de 1917, a retomada de seus 
direitos. 
e) garantir a propriedade privada da terra para os novos detentores do poder, os Sovietes de Deputados e Camponeses. 
 
10.  
"O êxito da Revolução Russa foi tão inesperado quanto sua eclosão (...) Nas províncias, o antigo poder governamental 
desapareceu de uma vez. Sem esperar por orientação, o povo instalou imediatamente NOVAS AUTORIDADES." As "NOVAS 
AUTORIDADES" na Revolução Russa, citadas no texto foram: 
a) a Duma - o parlamento russo. 
b) o sindicato dos operários industriais. 
c) os sovietes - conselho de representantes de operários, camponeses e soldados. 
d) os interventores imperiais formados pela aristocracia rural. 
e) os governadores nomeados pelo imperador. 
 
11. Em O ÚLTIMO CZAR, Eduard Radzinsky cita diversos registros de Nicolau II: - "9 de janeiro. Disposição de ânimo 
alarmante entre os revolucionários e grande propaganda do proletariado". - "28 de janeiro. Eventos de extraordinária importância, 
com um potencial de graves conseqüências para a situação do Estado, não estão distantes". - "5 de fevereiro. A animosidade 
aumenta. Demonstrações espontâneas das massas serão a primeira etapa e também a última no caminho para excessos impiedosos 
e insensatos, no mais horrível dos acontecimentos: uma revolução anárquica". Sobre a Revolução de fevereiro de 1917, é 
correto afirmar que: 
a) a burguesia liberal apoiava a insurreição popular para instaurar no país um regime constitucional e parlamentar, ampliando o 
poder dos bolcheviques. 
b) desejava substituir um regime liberal-burguês por outro operário-socialista. 
c) as forças no poder eram: burguesia liberal, mencheviques e social-revolucionários. 
d) seu plano baseava-se na reforma agrária e na estatização dos bancos e das fábricas. 
e) seu caráter revolucionário baseava-se no proletário e no camponês. 
 
2ª Parte: Questão dissertativa (7 pontos) 
 
1. Explique as principais divergências políticas entre os bolcheviques e os mencheviques. (pode usar o verso para responder) 
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