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A partilha da África 

Não há livro didático, prova de vestibular ou resposta correta do Enem que não atribua 

a miséria e os conflitos internos da África a um fator principal: a partilha do continente 

africano pelos europeus. Essas fronteiras teriam acotovelado no mesmo território diversas 

nações e grupos étnicos, fazendo o caos imperar na África. Porém, guerras entre nações 

rivais e disputas pela sucessão de tronos existiam muito antes de os europeus atingirem o 

interior da África. Graves conflitos étnicos aconteceram também em países que tiveram suas 

fronteiras mantidas pelos governos europeus. É incrível que uma teoria tão frágil e 

generalista tenha durado tanto – provavelmente isso acontece porque ela serve para 

alimentar a condescendência de quem toma os africanos como “bons selvagens” e tenta 

isentá-los da responsabilidade por seus problemas. 

(Leandro Narloch. Guia politicamente incorreto da história do mundo, 2013. Adaptado.) 

 

 

1) O continente africano vinha sendo explorado desde o século XVI, mas até 1870 

conhecia-se muito pouco do interior, pois: 

a) O foco era o comércio no litoral 

b) A maior parte das áreas colonizadas era no litoral 

c) O comércio de escravos era melhor no litoral 

d) O rei não queria expansão no interior 

 

2) Em 1832, a França já havia conquistado a Argélia, de onde se expandiu para a 

Tunísia, em 1881. Para evitar maiores tensões pelo controle do território 

africano, ocorreu no ano de 1885: 
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a) Conferência de Berlim 

b) Conferência da Tunísia 

c) Comuna de Paris 

d) Assembleia de Paris 

 

3) Como um exemplo de conflito de interesses na África, houve a Guerra dos 

Bôeres (1899-1902), entre colonos de origem holandesa e os ingleses li fixados, 

após a: 

a) Abertura da Companhia das Índias Orientais 

b) Conferência de Algeciras 

c) Descoberta de jazidas de ouro e diamantes na região 

d) Conferência da Alemanha 

 

4) Já em 1904, a Grã-Bretanha fez um acordo secreto com a França que rompeu o 

acordo firmado em Berlim no ano de 1885, pois os franceses teriam apoio para 

expandir seus domínios ao Marrocos, enquanto os britânicos: 

a) Dominariam a região do Transvaal 

b) Dominariam o Egito 

c) Dominariam a Argélia 

d) Dominariam o Congo 

 

5) Em 1911, Alemanha e França celebraram um acordo segundo o qual parte do 

Congo francês passaria ao controle alemão, em troca: 

a) Dos interesses especiais 

b) Da anexação da Espanha 

c) De 20% do continente africano 

d) Da anexação do Marrocos pela França 


