
 
 
 
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 
AVALIAÇÃO: EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES  III                        

 
DATA: ____/____/____ 

 

 
DISCIPLINA: HISTÓRIA                         

PROFESSOR(A): ______________________________________________________ 

ALUNO(A)____________________________________________________________ 

TURMA: ______ M 
 
SÉRIE: 2º  ANO 
 
 
 
 

DATA PARA ENTREGA:  _____ / _____ / _____ 
 

  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
TEMA – Nacionalismos Revoluções e Unificações no século XIX 
 
1.(Fuvest -2008)-   Em três momentos importantes da história europeia – Revoluções de 1830-1848, Primeira 
Guerra Mundial de 1914-1918, e movimentos fascista e nazista das décadas de 1920-1930 – nota-se a presença de 
uma força ideológica comum a todos esses acontecimentos. 
Trata-se do: 
 
A) totalitarismo. 
B) nacionalismo. 
C) imperialismo. 
D) conservadorismo. 
E) socialismo. 
 
2. (Fuvest -2009)- Em três momentos importantes da história européia – Revoluções de 1830-1848, Primeira 
Guerra Mundial de 1914-1918, e movimentos fascista e nazista das décadas de 1920-1930 – nota-se a presença de 
uma força ideológica comum a todos esses acontecimentos. 
Trata-se do: 
 
A) totalitarismo. 
B) nacionalismo. 
C) imperialismo. 
D) conservadorismo. 
E) socialismo.  
 
3. (PUC-2008) -Grande alma e grande escritor (...), ninguém com mais preocupação de construir algo de novo e 
de sólido que Mário de Andrade. Lançou-se em especial à elaboração e ao emprego de uma linguagem 
exclusivamente brasileira que deu aos seus poemas e aos seus romances um tom nativista muito original, sem 
nenhuma preocupação nacionalista no sentido clássico do termo.  
 
(Alceu Amoroso Lima. Contracapa de Mário de Andrade. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. 11. ed. São 
Paulo: Martins, 1976) 
O nacionalismo “no sentido clássico do termo”, como é citado no texto, ganhou força na Europa, no século XIX, e 
serviu de base para afirmação de vários Estados-Nação a partir de processos de unificação política de territórios 
outrora fragmentados. São exemplos tardios desse processo  
 
 
A) Áustria e Rússia. 
B) Itália e Alemanha. 
C) Portugal e Grécia. 
D) França e Inglaterra. 
E) Espanha e Grã-Bretanha. 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local 

próprio e à caneta, para que sejam 
consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não 
deixe nada a lápis. 

 



 
4. Leia, com atenção, os textos a seguir. 
  
Documento 1: 
“Defendi por quarenta anos o mesmo princípio: liberdade em cada coisa, na religião, na filosofia, na literatura, na 
indústria, na política; e por liberdade entendo o triunfo da individualidade, seja sobre a autoridade que gostaria de 
governar de forma despótica, seja sobre as massas que reclamam o direito de sujeitar a minoria à maioria.” 
 
 Documento 2: 
“Detesto a comunhão, porque é a negação da liberdade e porque não concebo a humanidade sem liberdade. Não 
sou comunista, porque o comunismo concentra e engole, em benefício do Estado, todas as forças da sociedade; 
porque conduz inevitavelmente à concepção da propriedade nas mãos do Estado, enquanto eu proponho (...) a 
extinção definitiva do princípio mesmo da autoridade e tutela, próprios do Estado, o qual, com o pretexto de 
moralizar e civilizar os homens, conseguiu (...) somente escravizá-los, persegui-los e corrompê-los.” 
 
 Nos documentos, estão expressas duas visões da realidade social elaboradas no século XIX representativas das 
idéias: 
 
A) do liberalismo e do socialismo utópico. 
B) da doutrina social da Igreja e do socialismo científico. 
C) do socialismo utópico e do anarquismo. 
D) do liberalismo e do anarquismo. 
E) da doutrina social da Igreja e do socialismo utópico. 
 
5. (PUC -2009) -No decorrer do século XIX, em sociedades do Ocidente europeu e em sociedades americanas, 
ocorreram processos de formação e de consolidação de Estados nacionais. A despeito das particularidades de cada 
um desses processos, houve pontos comuns.  
 
Assinale a afirmativa INCORRETA na identificação desses pontos. 
 
A) Regulação da instrução primária. 
B) Implementação de governos democráticos. 
C) Culto à memória e à história pátria. 
D) Delimitação de fronteiras territoriais. 
E) Definição da cidadania política. 
 
6. (UEL -2010) - Leia o texto a seguir: 
 
A Associação Internacional dos Trabalhadores é fundada em 1864, e não por monges conspirativos. O documento 
inaugural lido no ato público de Saint Martin's Hall em Londres – escrito por Marx – termina com uma exortação 
aos operários para que dominem eles mesmos os mistérios da política internacional, pois a política das nações 
sempre condiciona as lutas operárias, concebidas por cima das fronteiras nacionais. 
  (GONZÁLES, H. A comuna de Paris: os assaltantes do céu. São Paulo: Brasiliense, 1981, pp.18-19.) 
 
Baseado no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas: 
 
I. Bakunin e Marx são considerados conspiradores esquerdistas, envolvidos diretamente nas lutas revolucionárias 
do período, no entanto, eles possuem distinção entre si sobre o processo de encaminhamento das lutas. 
II. A Igreja infiltra monges conspirativos na reunião realizada em Saint Martin's Hall e de suas exortações 
disfarçadas em normas de política internacional, sugerem a eliminação das fronteiras nacionais, atitude realizada 
pela instituição religiosa à qual pertencem. 
III. A primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, apesar da presença de Marx, foi dominada pela 
ideologia religiosa proveniente da bula do papa Pio XI, que declara a importância do operário como servo da 
igreja. 
IV. A exortação do texto, da segunda metade do século XIX, indica a necessidade dos trabalhadores de 
compreenderem e, assim, desvendarem os mistérios das lutas políticas estabelecidas pelas fronteiras dos estados-
nações. 
 Assinale a alternativa correta. 
 
A) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
B) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 



 
7. (UEM-2010) -No Ocidente, entre meados do século XVIII e meados do século XIX, surgiram novas ideias 
econômicas e políticas, com destaque para o Liberalismo e para o Socialismo. A esse respeito, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s) associando-as ao somatório correto. 
 
01) Em A riqueza das nações, Adam Smith combateu o mercantilismo e a intervenção estatal na economia e 
defendeu a liberdade de produzir e de comerciar. 
02) O pensador inglês David Ricardo defendeu a abolição das tarifas protecionistas que beneficiavam a indústria da 
Inglaterra. 
04) Karl Marx, o mais importante pensador socialista do século XIX, afirmou que a luta de classes, isto é, os 
antagonismos entre dominados e dominantes é o “motor da história”. 
08) O anarquismo pregava a supressão de qualquer forma de governo e a destruição do Estado. 
16) A doutrina socialista surgiu da fusão entre o conceito de igualdade social de Karl Marx com as idéias de 
liberdade econômica e política dos filósofos e economistas liberais. 
 
A soma das alternativas é________________________________________________________________ 
 
8. (Uerj -2010) - O permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as condições sociais, a 
incerteza e o movimento eternos distinguem a época de todas as outras. Todas as relações fixas e enferrujadas, 
com seu cortejo de representações e concepções, são dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem 
antes de poderem ossificar-se. Tudo o que era estável se volatiliza, e os homens são por fim obrigados a encarar 
com os olhos bem abertos a sua posição na vida. 
Em 1848, na defesa de uma nova sociedade, o Manifesto Comunista criticou as transformações advindas da 
modernização capitalista nos países da Europa Ocidental. 
 
Dois aspectos dessa modernização, então criticados, foram: 
 
A) crescimento industrial – garantia de direitos sociais 
B) aceleração tecnológica – aumento da divisão do trabalho 
C) mecanização da produção – elevação da renda salarial média 
D) diversificação de mercados – valorização das corporações sindicais 
E) garantia de direitos sociais - diversificação de mercados 
 
9. (UFAL-2009) - O socialismo dito “científico” foi estruturado por Karl Marx e Friedrich Engels, em diversas obras 
por eles escritas.Diversos países do mundo adotaram esse modelo econômico e político, entre eles, a Rússia e a 
China. 
 
A) Cite alguns aspectos relevantes da doutrina socialista marxista que fundamentaram a criação de Estados 
socialistas na Europa. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
B) Como ocorreu a influência do mundo ocidental sobre a China, país atualmente socialista, a partir do século XIX? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
10. (UFEP – 2008) - O século XIX foi cenário de movimentos políticos que criticaram o capitalismo. Pensadores 
como Karl Marx defenderam alternativas políticas diferentes e formularam utopias. Sobre as ideias de Marx, 
podemos afirmar que elas: 
  
A) ressaltaram a necessidade política de fazer reformas no capitalismo, contudo, sem grandes radicalizações. 
B) restringiram-se ao mundo europeu e ao catolicismo da época, marcados pelo conservadorismo. 
C) denunciaram, de forma apaixonada, as injustiças sociais e políticas do capitalismo, sem construir utopias. 
D) sofreram influências de algumas ideias do liberalismo, embora construíssem outra concepção de mundo. 
E) fortaleceram a crítica à classe dominante, sem contudo oferecer alternativas políticas para mudar. 
 
 
 
 
 

 


