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1- R. Busca por novas fontes de matéria-prima, mercado consumidor, metais preciosos, investimentos para capital
excedente, etc;

2 - R. O colonialismo do século 16 se voltou sobretudo para as Américas, em busca de especiarias e metais preciosos no
contexto do capitalismo comercial (Mercantilismo); Já o do 19, se volta para África e Ásia para atender as demandas
do capitalismo no contexto da Segunda Revolução Industrial3 - R. A imagem faz parte da propaganda utilizada pelos
governos europeus, que se utilizavam da justificativa da "missão civilizadora", baseada no racismo científico, para
explorar povos africanos e asiáticos no contexto do imperialismo.

4 - R. O trecho acima nos revela que os povos e as sociedades africanas, cientes de sua história, das suas riquezas e de
suas potencialidades, tinham uma organização e um sistema político-militar próprios a partir dos quais ofereceram
resistência ao neocolonialismo e ao discurso racista da "missão civilizadora" e, portanto, não confirma a mensagem
reproduzida no cartaz da questão anterior.

5 - a) R. As Disputas Imperialistas resultaram numa série de rivalidades e alianças político-mitlitares, contribuindo
para um crescente clima de conflitos entre as principais potências da Europa; O Nacionalismo é um fator importante na
medida em que, levando povos/nações a exigir um território adequado para a formação de seu próprio Estado, acabou
gerando acusações entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, que disputavam a região da Bósnia-Herzegovina;
b) R. Período que antecede a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), marcado pela formação de alianças militares
entre as principais potências europeias, que organizaram sua população para as forças armadas e voltaram suas
indústrias para a produção de armamentos de guerra.

6 - R. Tensão, cansaço, apreensão diante da morte, etc.

7 - R. Ocupando postos de trabalho na indústria bélica, as mulheres participaram dos esforços de guerra de seus
respectivos países, de tal maneira que seria um equívoco afirmar que a Primeira Guerra foi um evento que contou única
e exclusivamente com o esforço masculino.

8 - a) R. O Tratado de Versalhes imputou a Alemanha toda a responsabilidade pela Primeira Guerra Mundial, impondolhe severas sansões de guerra, como a perda de territórios, por exemplo.
b) R. Consolidação dos EUA como potência mundial; Dissolução dos Impérios Austro-Húngaro, Russo e Otomano;
Surgimento de novos países no mapa europeu; Entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho; Criação da
Liga das Nações, etc.

