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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº50  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 10ºano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

História B 

B- Identificar e aplicar conceitos: imperialismo; colonialismo; nacionalismo. 

Título/Tema(s) do Bloco 

(Tópicos de correção da Ficha 19- Um novo Tempo da História 11, Porto Editora) 

 

Apogeu e declínio da influência europeia. 

1. A situação evidenciada no mapa traduz: 

b) o colonialismo das potências europeias acordado na Conferência de Berlim . 

2. Associar os excertos dos Docs. 2 e 3 (coluna A) à realidade que pretendem traduzir 

(coluna B). 

a) - 4; 

b) - 7; 

c) - 1; 

d) - 3. 

3. Esclarecer o significado da frase: “… a bandeira seguiu a Bíblia… o comércio seguiu a 

bandeira” (Doc. 3, linha 8). 

· A frase refere-se aos meios de que o imperialismo europeu se serviu nas mais diversas 

paragens para se efetivar. Assim, a implantação político-militar surge simbolizada na 

“bandeira”, enquanto “a Bíblia” significa a implantação cultural através da evangelização 

e da missionação. Já “o comércio” se refere à conquista de mercados económicos. 

4. Apresentar dois motivos para a situação patente no Doc. 4. 

Situação de corrida aos armamentos motivada por: 

(Escolher dois) 

· Imperialismo OU colonialismo europeu OU rivalidades imperialistas entre a França, a 

Alemanha e a Inglaterra relacionadas com as disputas de territórios ultramarinos. 

· Rivalidade imperialista entre a Rússia e a Áustria Hungria relacionada com a disputa de 

territórios na Península Balcânica. 
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· Nacionalismos exaltados. 

· Constituição de alianças político-militares. 

5. Desenvolver o tema: 

O imperialismo europeu nas últimas décadas do século XIX e inícios do século XX 

Introdução: Desde as últimas décadas do século XIX, as potências europeias 
intensificaram o seu domínio político, militar, económico e cultural sobre vastas regiões. 

O fenómeno ficou conhecido por imperialismo/colonialismo. 

Integrar dois aspetos para cada um dos seguintes tópicos de desenvolvimento: 

Potências imperialistas e zonas alvo do imperialismo 

(Escolher dois) 

· Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica, Portugal, Espanha, Itália (Docs. 1, 2 e 3). 

· Instalação de colónias, protetorados e concessões na África (Doc. 1), na Ásia e na 

América Latina. 

· A Conferência de Berlim e a partilha do continente africano (Doc. 1). 

Motivações do imperialismo 

(Escolher dois) 

· Motivos económicos (Doc. 3). 

· Motivos demográficos. 

· Motivos nacionalistas OU racistas OU civilizacionais (Doc. 2). 

Consequências do imperialismo 

(Escolher dois) 

· Rivalidades imperialistas (Doc. 3). 

· Corrida aos armamentos (Doc. 4). 

· Tensão internacional OU clima de “paz armada” (Doc. 4) 

 

 

 

 
 


