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Imperialismo, Período Entre Guerras, Guerra Fria e Iluminismo 

 

Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir pare responder a questão: 

ONGs criticam 'postura imperialista' dos Brics. 

Dentro da fortaleza do ICC , os Brics são os "arautos de uma nova ordem global", "a nova esperança 

para a África", "a voz dos pobres e emergentes" que exige a "democratização" do atual sistema de 

governança política e econômica internacional, "dominado pelos países ricos". 

A cerca de dois quilômetros dali, porém, no Centro de Conferência de Diakonia, o discurso é bem 

diferente. Excluídos de qualquer participação no evento oficial mais de 40 ONGS, sindicatos e outros 

movimentos da sociedade civil do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul resolveram fazer sua 

"cúpula paralela" – o "Brics from Below" (algo como "Brics vistos de baixo" ) – onde os debates traçam 

um quadro muito mais crítico ao clube dos emergentes. 

Para eles, os Brics estão adotando "posturas imperialistas" e promovem interesses "de grandes 

corporações" que "exploram a África" de olho apenas em ganhos econômicos. Também há críticas 

sobre o fato de o encontro e os processos de tomada de decisão do bloco dos emergentes não 

incluírem consultas a entidades da sociedade civil. 
COSTAS, Ruth. ONGs criticam 'postura imperialista' dos Brics. BBC/Brasil, Durban, 27/03/2013. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/03/130327_brics_paralelo_social_mm_rc> 

Segundo o texto, mais de 40 ONGS, sindicatos e movimentos da sociedade civil criticam a postura do 

Brics de interferência no continente africano e denunciam o que consideram como “posturas 

imperialistas” e a defesa dos interesses de “grandes corporações”. Assim, estes movimentos sugerem 

uma continuidade, através de novos protagonistas, de um imperialismo que nos séculos XIX e XX ficou 

marcado pelo(a): 

a) Domínio político, cultural e econômico do continente africano e asiático por potências europeias 

e latino-americanas; 

b) Busca por matérias-primas, mão-de-obra barata e por novos mercados que consumissem os 

excedentes produzidos pela segunda revolução industrial; 

c) Conferência de Berlim, que reorganizou o mapa do continente africano e o dividiu em colônias 

entre as principais potências da época, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, 

Bélgica e Itália.  

d) Darwinismo social, teoria criada pelo cientista Charles Darwin, que defendia a existência de uma 

hierarquia entre as sociedades, colocando o mundo europeu no topo. 
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2. Leia o texto: 

Grécia pede que Alemanha negocie reparações de guerra 

O embaixador da Grécia na Alemanha apresentou um pedido formal para o governo federal 

alemão entrar em negociações sobre um pagamento de reparação de danos de guerra. Atenas afirma 

que a Grécia tem direito a indenizações relativas à Primeira Guerra e à Segunda Guerra, segundo o 

Ministério das Relações Exteriores do país. [...] 

O Parlamento da Grécia aprovou em abril o lançamento de uma campanha diplomática para 

pressionar a Alemanha a pagar bilhões de euros em danos pelas duas guerras mundiais. 

Até agora, a Alemanha se recusou a entrar em tais negociações, negando que seja obrigada a 

pagar indenizações sob o argumento de que as dívidas do país dos tempos de guerra foram quitadas 

há muito tempo. 

WELLE, Deutsche. Grécia pede que Alemanha negocie reparações de guerra. G1-Mundo, 05/06/2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/06/05/grecia-pede-que-alemanha-negocie-reparacoes-de-guerra.ghtml 

 

Apesar das reivindicações gregas, em outubro de 2010 o governo Alemão, em celebração pelos 20 

anos da reunificação alemã, declarou que finalmente havia quitado todas as suas dívidas impostas 

por punições no fim da Primeira Guerra Mundial. O pagamento desses reparos ficou suspenso em 

diversos momentos nos últimos 92 anos e acabou sendo renegociado em 1953, pelo Tratado de 

Londres. As reparações e sanções impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial se 

relacionam ao(a): 

a) Congresso de Viena, que redesenhava o mapa político europeu após a Grande Guerra e punia a 

Alemanha; 

b) Tratado de Berlim, que definia que a Alemanha realizasse reparações às potências da Tríplice 

Entente; 

c) Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e exigia uma indenização pelos 

prejuízos gerados; 

d) Conferência de Potsdam, que culpava a Alemanha pela guerra, exigia reparações e dividiu seu 

território entre Alemanha ocidental e oriental. 
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3.  

 
Foto: Nasa 

 

Em 2019, a chegada do primeiro Homem à lua completou 50 anos com muitas comemorações, 

estudos e reportagens sobre o grande evento do século XX. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e 

Edwin Aldrin pisaram em território lunar e marcaram mais um importante episódio das disputas entre 

Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Assim, tanto os passos de Armstrong na lua, 

quanto a aventura de Iuri Gagarin em órbita foram consequências de uma chamada “Corrida espacial”, 

que teve como características: 

a) O uso de cientistas da antiga Alemanha nazista em programas espaciais e bélicos tanto da União 

Soviética quanto dos Estados Unidos; 

b) A disputa entre Estados Unidos e União Soviética por colônias na Lua e bases espaciais; 

c) A produção em massa de satélites artificiais como o Sputnik, que tinha como objetivo espionar e 

mapear o território inimigo para possíveis confrontos diretos; 

d) A disputa entre Estados Unidos, China, Japão e União Soviética pelo pioneirismo da conquista 

espacial e pela superioridade tecnológica.  
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4. Entre os séculos XVII e XVIII, intelectuais europeus, principalmente na Inglaterra e na França, ficaram 

conhecidos por seus pensamentos sobre temas como cultura, política, religião, economia e sociedade 

e marcaram o movimento filosófico conhecido com o iluminismo. Esta geração de pensadores, 

composta por nomes como John Locke, Montesquieu, Rousseau e outros, apesar de algumas 

divergências, concordavam na defesa de alguns pontos, como: 

a) O fim da monarquia, a liberdade religiosa e a não intervenção do Estado na economia; 

b) A liberdade de pensamento e de fala, assim como, a não intervenção do Estado na vida privada 

sob hipótese alguma; 

c) O fim da monarquia absolutista, o culto ao misticismo e a influência da filosofia escolástica; 

d) O fim da monarquia absolutista e a liberdade de fala e pensamento. 
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Gabarito 

 

1. B 

No século XIX, a dominação da África e da Ásia por potências europeias não se limitou ao controle 

político-administrativo, com intervenções, ao à imposição cultural e religiosa, com línguas e o 

cristianismo, visto que também foi um processo econômico. A colonização garantiu a entrada de bancos 

e empresas nas regiões dominadas, em um contexto de 2º revolução industrial, o que tornou a África e 

a Ásia em riquíssimos pontos para monopolizar a extração de matérias-primas, em grandes mercados 

para o excedente das produções e até mesmo em fontes de mão-de-obra barata. 

 

2. C 

Após a Grande Guerra, o Tratado de Versalhes definiu a Alemanha como a grande culpada pelos 

acontecimentos da guerra, que também foi obrigada a pagar indenizações e a respeitar uma série de 

decisões impostas pelas potências vencedoras.  

3. A 

Após o fim da 2º Guerra Mundial, muitos cientistas da Alemanha nazista foram repatriados pela União 

Soviética e pelos Estados Unidos, sendo fundamentais nas corridas bélicas e espaciais, construindo 

mísseis e armas, planejando missões espaciais, criando satélites e foguetes. 

4. D 

Os pensadores iluministas se caracterizavam por uma luta pela liberdade, seja ela religiosa, de 

pensamento, política ou econômica, esferas essas atingidas diretamente pelo autoritarismo dos 

monarcas absolutistas. 

 


