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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS – LIVRO 2 
 
UNIDADE 4: Imperialismo 
 
OBJETIVOS 
Compreender o conceito e o processo histórico que ficou conhecido como 
imperialismo e seus efeitos na História.  
Compreender como o desenvolvimento do Capitalismo, ao longo do século XIX, criou 
um novo processo de colonização na Ásia e na África.  
 

ATIVIDADES 
 
Leitura da Introdução. Pág.85. 
Leitura do texto “O que é imperialismo? ”. Pág.87-89. 
 
 
1.Defina o conceito atual de imperialismo. 
 
2.Relacione as colunas: 
 

 
A.Capitalismo Concorrencial 
 
B.Capitalismo Monopolista 
 

(     )Imperialismo. 
(      Revolução Industrial. 
(     ) Final o século XIX. 
(     ) Final o século XVIII. 

 
 
 



3.Observe a imagem e elabore um comentário relacionado com imperialismo. 

 
Charge: “A Torta Chinesa”, de Henri Meyer, publicada em 16 de janeiro de 1898 no 
Le Petit Journal, na França 
Disponível em:<http://oficinadahistoriapb.blogspot.com/p/tema-12.html>Acesso em:28 

abr.2020. 
 
Leitura do texto “O que é a concentração de capital? Pág.94-95. 
 
4.Assinale as alterativas corretas: 
A.Concentrar capital é aumentar a quantidade de bens (patrimônio). 
B.Na concentração de capital uma parte do lucro do capitalista pode ser investida na 
ampliação do negócio, 
C.A centralização de capital é resultado da concorrência entre patrimônios, as 
empresas maiores compram as menores. 
D.Devido a seus altos lucros acumulados, uma grande empresa tem condições de 
vender seus produtos com preço reduzido e forçar o prejuízo do rival. 
 
Leitura do texto “A concorrência e o monopólio”. Pág.95-96. 
 
5.Assinale as alternativas corretas: 
Os processos de concentração e centralização se associam e se reforçam, resultando 
na seguinte tendência: 
A.Concentração de capitais (redução do número de empresas). 
B.Centralização de capitais (aumento do volume de capitais). 
C.Empresas cada vez maiores e em menor número. 
D.Formam-se as grandes corporações, que tendem a absorver várias marcas que 
antes competiam entre si. 
 
Leitura do texto “O imperialismo em fatos concretos”. Pág.97. 
 
6.Assinale as alternativas corretas: 
A respeito de Lenin, sobre como o imperialismo era interpretado por ele: 
A.Lenin, marxista russo procurou entender o fenômeno do imperialismo no começo 
do século XX. 
B.Segundo Lenin, o imperialismo é a fase superior do capitalismo. 
C.O imperialismo é a fusão (união) do capital bancário com o industrial (capitalismo 
financeiro). 
D.O aumento de capitais, a formação das grandes empresas e o aumento da produção 
levaram ao esgotamento dos próprios mercados europeus. 

http://oficinadahistoriapb.blogspot.com/p/tema-12.html


Leitura do texto “Multinacional”. Pág.100. 
 
7.Defina a palavra multinacional. 
 
Leitura do texto “A expansão do imperialismo”. Pág.106. 
 
8.Relacione as colunas: 
 

 
A.Guerra dos Cipaios 
 
B.Guerra do Ópio 

(     )Ocorreu na China em 1841. 
(     )Ocorreu na Índia em 1857. 
(    )Os rebeldes foram reprimidos e a 
Índia passou a ser administrada pelos 
ingleses. 
(     )Os ingleses provocaram uma guerra 
para forçar o livre-comércio. 

 
  
Leitura do texto “A divisão da África”. Pág.107-109. 
Assistir o vídeo A Partilha da África. Pág.109. Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=M3VeLdV-XY4> Acesso em: 28 abr.2020. 
 
9.Analise a imagem e identifique os países que ficaram com as maiores áreas na 
partilha da África. 
 
  

 
 
Disponível em: <http://www.megatimes.com.br/2012/01/descolonizacao-da-

africa.html>Acesso em:28abr.2020. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M3VeLdV-XY4
http://www.megatimes.com.br/2012/01/descolonizacao-da-africa.html
http://www.megatimes.com.br/2012/01/descolonizacao-da-africa.html


Leitura do texto “Pense sobre”. Pág.109. 
 
10.Comentário pessoal: Essa intervenção na África nos dias atuais é favorável para a 
população africana? Justifique. 


