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A expansão imperialista na África 

 

1) A soberania dos povos africanos desapareceu nas últimas décadas do século XIX. 

Em pouco tempo, quase todo o continente africano passou para as mãos das 

potências europeias durante a expansão imperialista, à exceção da: 

a) Etiópia e Egito 

b) Nigéria e Angola 

c) Tunísia e Sudão 

d) Etiópia e Libéria 

 

2) Após a definição de regras para a partilha da África no Congresso de Berlim, entre 

1884 e 1885, ate o final do século XIX, cada uma das nações europeias envolvidas 

construiu o seu império colonial na África, conquistando reinos e impérios por meio 

de: 

a) expedições militares, de tratados de amizade ou de proteção de dirigentes 

africanos 

b) guerras e disputas territoriais 

c) expedições militares e tomadas violentas 

d) acordos entre governantes militares 

 

3) Com o objetivo de controlar a acirrada disputa entre os participantes do Congresso 

de Berlim, decidiu-se que a partilha seria definida pelas: 

a) conquistas territoriais 
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b) condições de crescimento econômico 

c) áreas de influência 

d) habilidades de governar centros urbanos 

 

4) De suas feitorias na costa, a França estendeu seu domínio sobre uma região que ia 

do Atlântico ao interior, acompanhando o curso do rio: 

a) Nilo 

b) Niger 

c) Eufrates 

d) Negro 

 

5) Os territórios que formaram o Império Britânico na África foram imensos. De suas 

bases localizadas em Gâmbia, na Costa do Ouro e na Costa dos Escravos, os 

britânicos ampliaram seu domínio em direção ao interior, criando as colônias da: 

a) Argélia, da Costa do Ouro e de Gâmbia 

b) Nigéria, da Costa do Ouro, de Serra Leoa e de Gâmbia 

c) Somália, de Serra Leoa e da Argélia 

d) Nigéria, Somália, Costa do Ouro e de Serra Leoa 

 

6) Portugal, com o domínio das antigas colônias de Angola e Moçambique, reclamou a 

soberania sobre um território mais amplo e obteve, além deste, uma faixa de terras 

na África ocidental, que passou a compor a: 

a) Guiana Portuguesa 

b) Gâmbia Portuguesa 

c) Ilha Portuguesa 

d) Guiné Portuguesa 
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7) A Alemanha obteve também sua parte na divisão da África ocidental, conquistando 

territórios que deram origem às colônias: 

a) Togo e Camarões 

b) Camarões e Líbia 

c) Argélia e Congo 

d) Congo e Somália 


