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Exercícios de Segunda Revolução Industrial e 
Imperialismo 
 
1. Dentre as realizações da Era Meiji (Era das Luzes), desencadeada pelo imperador Mitsu-Hito 
objetivando modernizar o Japão para competir em condições de igualdade com os países 
industrializados do Ocidente, destacamos: 

a) Abolição da servidão, proclamação da igualdade de todos os japoneses perante a lei, 
desenvolvimento do ensino público, das comunicações e da economia. 

b) Fortalecimento do poder do Xogunato e abertura dos portos aos produtos estrangeiros, 
objetivando assimilar a tecnologia ocidental. 

c) Criação de Daimios independentes, coordenados por um Xogum imperial encarregado de 
estimular as atividades dos centros urbanos de produção industrial. 

d) Política de incentivos financeiros à burguesia nacional, formação de um bloco econômico 
supranacional regional (os Tigres Asiáticos), ampliando as relações entre Oriente e 
Ocidente. 

e) Reforma econômica, criação do Iene, instituição da servidão nas indústrias, e cessão da 
ilha de Hong Kong à Inglaterra, em troca de empréstimos financeiros. 

 
 
2. (Unirio) Na segunda metade do século XIX configurou-se uma nova etapa do processo de 
desenvolvimento da Revolução Industrial, que, dentre outras, apresentou a seguinte 
característica: 

a) Declínio das exportações de capitais para áreas de investimento fora da Europa 
industrializada, tais como a África e a Ásia. 

b) Fim da política de expansão imperialista dos países europeus que haviam alcançado a 
industrialização. 

c) Supremacia do sistema familiar de produção, que passou a atender às necessidades do 
mercado consumidor. 

d) Concentração da produção industrial em grandes empresas com o fortalecimento do capital 
monopolista. 

e) Consolidação da livre concorrência entre as empresas capitalistas facilitada pelo retorno da 
legislação colonial. 

 
 
3. (Unesp) No final do século XIX deu-se a passagem do capitalismo de livre concorrência para o 
capitalismo dos monopólios. Neste período situa-se a fase em que, para as grandes potências 
industriais, a exportação de capitais tornou-se mais importante do que a exportação de 
mercadorias. Esta é uma das explicações para 

a) A origem do imperialismo. 
b) O pioneirismo industrial britânico. 
c) O surgimento dos bancos. 
d) A eclosão da Guerra Fria. 
e) A formação do mercado comum europeu. 
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4. (Unesp) A Exposição Internacional de Eletricidade foi aberta ao público no Palácio da Indústria 
em Paris, em agosto de 1881 [...]. A maior parte dos aparelhos expostos resultaram de 
descobertas moderníssimas [...]. O bonde que transporta os visitantes; as máquinas 
eletromagnéticas e o dínamo-elétrico em funcionamento; os focos luminosos brilhando; os 
telefones que nos permitem ouvir à distância representações de ópera - tudo isto é tão novo que 
nem sequer seu nome era conhecido cinco anos atrás. (Revista "A Natureza", 1881.) As 
inovações mencionadas  

a) Resultaram dos investimentos em tecnologia e da criação dos cursos técnicos nas 
universidades europeias e norte-americanas. 

b) Foram consequências da Segunda Revolução Industrial, que explorou novas fontes de 
energia e desenvolveu novos processos produtivos.  

c) Ficaram restritas às camadas privilegiadas da sociedade, sem alterar o cotidiano da 
maioria dos habitantes da Europa.  

d) Possibilitaram a autossuficiência dos países capitalistas adiantados e trouxeram 
dificuldades para os exportadores de produtos primários.  

e) Determinaram a expansão dos regimes democráticos e iniciaram a difusão dos 
conhecimentos científicos em diferentes sociedades. 

 
 
5. (Cesgranrio) 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 emergiu 
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 nas áreas conquistadas. 
d) Procura de especiarias, ouro e produtos tropicais inexistentes na Europa. 
e) Transferência de tecnologia, estimulada por uma política não intervencionista. 

 
 
6. (Fuvest) A conquista da Ásia e da África, durante a segunda metade do século XIX, pelas 
principais potências imperialistas objetivava 

a) A busca de matérias primas, a aplicação de capitais excedentes e a procura de novos 
mercados para os manufaturados. 

b) A implantação de regimes políticos favoráveis à independência das colônias africanas e 
asiáticas. 

c) O impedimento da evasão em massa dos excedentes demográficos europeus para aqueles 
continentes. 

d) A implantação da política econômica mercantilista, favorável à acumulação de capitais nas 
respectivas Metrópoles. 

e) A necessidade de interação de novas culturas, a compensação da pobreza e a cooperação 
dos nativos. 
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7. (Fuvest) A expansão colonialista europeia do século XIX foi um dos fatores que levaram: 

a) À diminuição dos contingentes militares europeus. 
b) À eliminação da liderança industrial da Inglaterra. 
c) Ao predomínio da prática mercantilista semelhante à do colonialismo do século XVI. 
d) À implantação do regime de monopólio. 
e) Ao rompimento do equilíbrio europeu, dando origem à Primeira Guerra Mundial. 

 
 
8. (Uel) O fenômeno do Imperialismo ou Neocolonialismo no século XIX, que determinou a 
partilha da África e a dominação na Ásia, pelas potências europeias, foi resultado da expansão do 
próprio capitalismo e da sua necessidade, sempre constante, de ampliação de mercados e áreas 
fornecedoras de matérias-primas e gêneros alimentícios. Assim sendo, é correto afirmar que a 
expansão imperialista: 

a) Deu-se por meios pacíficos, porque os povos africanos e asiáticos não possuíam uma 
tradição belicosa e guerreira e não desenvolveram nenhuma resistência à penetração 
europeia em seus países. 

b) Deu-se com a elaboração de fortes justificativas ideológicas que enfatizavam a 
necessidade da missão civilizadora e humanitária dos europeus sobre os povos 
conquistados, considerados cultural e racialmente inferiores. 

c) Ocorreu em virtude da necessidade de se levar, para as novas áreas conquistadas, as 
grandes levas de trabalhadores desempregados pela utilização de maquinismos, em 
escala cada vez maior, na indústria europeia, que eram vistos como uma ameaça à 
estabilidade social. 

d) Encontrou facilidades para se concretizar, em virtude das sangrentas lutas internas, 
travadas pelos povos africanos e asiáticos e da disposição das elites dirigentes de entregar 
o poder às potências europeias para se beneficiarem economicamente. 

e) Manteve as estruturas políticas e sociais dos povos africanos e asiáticos, conquistados 
com a estratégia de garantir-lhes a autonomia para a obtenção de maiores lucros e 
benefícios econômicos pelas potências europeias. 

 
 
9. (Uerj) Em 1895, Jules Ferry, na Câmara dos Deputados de Versalhes (França), defendia em 
um discurso a manutenção da política colonial francesa: 
"Será que alguém pode negar que há mais justiça, mais ordem material e moral, mais equidade, 
mais virtudes sociais na África do Norte depois que a França realizou sua conquista?" 
O texto acima fornece uma justificativa para o Imperialismo, indicada na seguinte alternativa: 

a) nova concepção de colonização como sinônimo da igualdade racial 
b) desenvolvimento do ideal liberal nas colônias como marco civilizatório  
c) missão do homem branco como portador da civilização para as colônias afro-asiáticas 
d) exploração europeia das riquezas coloniais como base do desenvolvimento afro-asiático 

 
 
10. (Unirio) Não é civilizado, nem justo, que os países civilizados ocidentais se amontoem 
indefinidamente e se asfixiem nos espaços restritos que foram suas primeiras moradas, que neles 
acumulem as maravilhas das ciências, das artes, das letras e da civilização, que eles vejam, por 
falta de aplicações remuneradoras, a taxa do juro dos capitais cair, em seus países, cada dia mais 
e que deixem talvez a metade do mundo a pequenos grupos de homens ignorantes, impotentes, 
verdadeiras crianças débeis, dispersos em superfícies incomensuráveis, ou então, a populações 
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decrépitas, sem energia, sem direção, verdadeiros velhinhos incapazes de qualquer esforço, de 
qualquer ação ordenada e previamente. 

 (P. Leroy-Beaulieu. DE LA COLONIZATION CHEZ  LES PEUPLES MODERNES. 
Guillaumin, 1891, apud: BEAUD, Michel, HISTÓRIA DO CAPITALISMO. DE 1500 AOS NOSSOS 

DIAS, São Paulo, Brasiliense, 1989, pp.231-232) 
 
O texto anterior pode ser visto como um manifesto em defesa da expansão imperialista de finais 
do século XIX, conjugando, nesta defesa, motivações econômicas e culturais que justificariam a 
preponderância dos países vistos como "civilizados". Refletindo sobre o texto: 

a) Cite uma motivação socioeconômica e uma ideológica ligadas à expansão imperialista; 
b) Explique a motivação ideológica citada. 
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Gabarito: 
1. A 
2. D  
3. A  
4. B  
5. B  
6. A  
7. E  
8. B  
9. C  
10. ___ 

 


