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O Império Colonial Britânico 

 

1) Até meados do século XIX os ingleses possuíam colônias na Ásia, na América e na 

Austrália, além da Colônia do Cabo, no sul da África, e de algumas poucas feitorias no 

continente. Dessas bases: 

a) controlavam o resto dos países 

b) aumentaram seu controle sobre as colônias 

c) ampliaram sua influência no início da nova expansão colonial 

d) o governo organizou ataques a outros territórios 

 

2) O marco da expansão inglesa na África, na fase imperialista, foi a aquisição, em 

1875, de ações da Companhia do Canal de Suez e a realização de: 

a) empréstimos para o vice-rei do Egito 

b) campanhas imperialistas 

c) empréstimos para projetos sociais 

d) guerras 

 

3) Os ingleses também conquistaram o Sudão egípcio, a Rodésia, a Nigéria e partes 

da África oriental. Na África do Sul, empreenderam uma guerra contra os bôeres, 

descendentes de colonos: 

a) portugueses 

b) holandeses 

c) italianos 
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d) asiáticos 

 

4) Até metade do século XIX, missionários e exploradores britânicos viajavam 

ocasionalmente para a África, sobretudo para: 

a) estabelecer suas influências 

b) colaborar com projetos sociais e de meio ambiente 

c) estabelecer um protetorado 

d) fazer pesquisas e novas descobertas 

 

5) Na Austrália e na Nova Zelândia, a presença britânica vinha do século XVII, mas 

consolidou-se na metade do XIX. Na Ásia, os ingleses apossaram-se da Índia e da 

Birmânia. A colônia indiana era a mais importante possessão, pois representava: 

a) seu poder diante os demais países 

b) um mercado consumidor fundamental 

c) a expansão do poderio nacional 

d) a garantia da presença britânica 

 

6) Os britânicos, interessados no mercado indiano, introduziram seus tecidos com 

preços baixos e levaram os produtores locais à falência. Posteriormente, proibiram a 

produção de tecidos na sua colônia. Os indianos que eram autossuficientes nesse 

ramo, foram convertidos em: 

a) importadores de algodão 

b) exportadores de matéria-prima 

c) trabalhadores  

d) comerciantes de outros setores 


