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1. Procurando colocar em prática a política de 
solidariedade esboçada no Congresso de Viena, 
Alexandre I propôs, em 1815, a criação de uma 
organização militarizada, denominada Santa Aliança 
entre as monarquias europeias tradicionais e cristãs. 
Participaram da Santa Aliança o: 
a) Reino da Prússia, Império Francês e Império 
Britânico.    
b) Império Austríaco, Império Britânico e Reino da 
Prússia.     
c) Império da Rússia, Império Austríaco e Reino da 
Prússia.     
d) Império da Rússia, Império Francês e Império 
Britânico.     
e) Império Britânico, Império Austríaco e Império 
Francês.     
  
2.   "Há duzentos anos, em 9 de junho de 1815, 
encerrava-se o Congresso de Viena, conferência de 
países europeus que, após nove meses de 
deliberações, estabeleceu um plano de paz de longo 
prazo para o continente, que vivia um contexto 
político conturbado(...). Para alcançar esse objetivo, 
os diplomatas presentes ao Congresso de Viena 
criaram um mecanismo de pesos e contrapesos 
conhecido como "Concerto Europeu"(...). O Concerto 
Europeu procurou substituir um arranjo unipolar por 
um sistema inovador de consultas plurilaterais. Esse 
esforço visava a garantir a estabilidade europeia no 
pós-guerra".  
 
http://blog.itamaraty.gov.br/63-historia/146-200-anos-do-
congresso-de-viena.Acesso em: 20/7/2015. 

 
 

 
 
O contexto conturbado vivido pela Europa antes do 
Congresso de Viena e os resultados deste foram, 
respectivamente:   
a) A guerra dos sete anos que colocaram em 
confronto Inglaterra e França em função de disputas 
territoriais na América. – A expulsão da França da 
Liga das nações por ter desrespeitado regras 
internacionais preestabelecidas.     
b) A disputa imperialista protagonizada pelas nações 
europeias em função da crise econômica vivida no 
século XIX. – Evitou-se provisoriamente um conflito 
de proporções mundiais já que, por meio de 
concessões, garantiu-se um equilíbrio político.     
c) A expansão napoleônica que destronou reis e 
promoveu a invasão e ocupação militar sobre 
diversas regiões. – Restauração das monarquias 
depostas por Napoleão, legitimação das existentes à 
época e a criação da Santa Aliança.     
d) A primeira grande guerra, que foi consequência de 
um momento marcado pelo nacionalismo 
exacerbado e por rivalidades econômicas e 
territoriais. – A imposição de uma paz 
despreocupada com o equilíbrio mundial pois 
humilhava os derrotados.    
  
3. “Aproximamo-nos do segundo centenário do 
Congresso de Viena, quando, depois da Revolução 
Francesa e das Guerras Napoleônicas, delegações 
de praticamente todos os estados europeus então se 
aproximaram para participar dessa cúpula histórica 
entre setembro de 1814 e junho de 1815, na cidade 
de Viena”.  
 
Fonte: Associação dos Historiadores Latino-Americanos e do 
Caribe – ADHILAC. Disponível em: 
<http://adhilac.com.ar/?p=9219>. Acesso em: 21 set. 2014. 
(Adaptado e traduzido do espanhol)  

 
      Explique a função do Congresso de Viena no 
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processo de reorganização dos países europeus 
após a derrota de Napoleão Bonaparte.  
__________________________________________ 

  
4.   O mapa abaixo representa a divisão geopolítica 
europeia no início do século XIX, destacando a 
estratégia militar napoleônica conhecida como 
Bloqueio Continental. 
 

 
 
A linha de Bloqueio Continental que se estende de 
Portugal até a Noruega, representada no mapa, 
revela a intenção francesa de  
a) integrar a economia europeia, com a isenção das 
tarifas alfandegárias.    
b) fortalecer a França, garantindo-lhe a livre 
circulação pelos portos britânicos.    
c) desenvolver a economia espanhola, consolidando 
seu monopólio comercial na Península Ibérica.    
d) isolar a Grã-Bretanha, impedindo-lhe o acesso a 
importantes mercados da Europa continental.    
e) inibir o comércio de escravos oriundos de portos 
africanos, situados ao norte da Linha do Equador.    
  
5.   Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França, 
em 1799. A partir do chamado Golpe do 18 Brumário, 
tornou-se primeiro cônsul, depois primeiro cônsul 
vitalício e, posteriormente, imperador. Durante o seu 
governo,  
a) retomou as relações com a Igreja Católica e 
permitiu total autonomia dos seus sacerdotes.    
b) estabeleceu uma monarquia parlamentarista, nos 
moldes do sistema de governo vigente na Inglaterra.    
c) estabeleceu um novo Código Civil que manteve a 
igualdade jurídica para os cidadãos do sexo 
masculino e o direito à propriedade privada.    
d) procurou retomar antigas possessões marítimas 
francesas, envolvendo-se em uma guerra 
desgastante no Haiti e no sudeste asiático.    
e) aliou-se aos “sans culottes”, grupos mais radicais 
da Revolução Francesa, e, por isso, foi derrubado em 
1814.    
  
6.    

 
 
Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A 
Liberdade guiando o povo (1830), e assinale a 
alternativa correta.  
a) Os sujeitos envolvidos na ação política 
representada na tela são homens do campo com 
seus instrumentos de ofício nas mãos.    
b) O quadro evoca temas da Revolução Francesa, 
como a bandeira tricolor e a figura da Liberdade, mas 
retrata um ato político assentado na teoria 
bolchevique.    
c) O quadro mostra tanto o ideário da Revolução 
Francesa reavivado pelas lutas políticas de 1830 na 
França quanto a posição política do pintor.    
d) No quadro, vê-se uma barricada do front militar da 
guerra entre nobres e servos durante a Revolução 
Francesa, sendo que a Liberdade encarna os ideais 
aristocráticos.    
  
7.   Analise as afirmativas abaixo.  
 
I. As revoluções liberais do século XIX foram 

originadas a partir das Revoluções Americana 
(1776), Inglesa (1688) e Francesa (1789), bem 
como da Revolução Industrial Inglesa, que vinha 
acontecendo desde meados do século XVIII.  

II. As revoluções liberais do século XIX atingiram seu 
ápice em 1848, trazendo, além do seu caráter 
liberal e burguês, um novo elemento: a 
participação da classe operária vinculada à 
indústria, com tendências socialistas.  

III. As bases do liberalismo defendido pelos 
revolucionários liberais do século XIX eram: 
propriedade privada, individualismo econômico e 
liberdade de comércio, de produção e de contrato 
de trabalho sem controle do Estado.  

IV. As revoluções liberais do século XIX tiveram 
caráter socialista e anarquista e defendiam uma 
sociedade livre, sem classes sociais, fim da 
propriedade privada e da livre concorrência.  

 
Sobre as revoluções liberais do século XIX, estão 
CORRETAS apenas as afirmações:  
a) l, II e lV    
b) I, II e III    
c) I, III e IV    
d) II, III e lV    
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8.   O ano de 1848 foi marcado por manifestações 
populares na Europa, conhecidas como “Primavera 
dos Povos”. Em 2010, um protesto na Tunísia 
deflagrou um conjunto de manifestações populares 
em outros países árabes. A imprensa aproximou os 
eventos de 1848 e 2010, quando cunhou a expressão 
Primavera dos povos árabes. Essa aproximação 
advém: 
a) do interesse árabe em resolver conflitos entre 
minorias étnicas, as quais, como em 1848, 
encontram-se esmagadas por governos autoritários.    
b) da expectativa ocidental de que os países árabes 
assimilem a democracia, assim como em 1848 se 
esperava a ampliação das reformas liberais.    
c) do sentimento nacionalista laico das 
manifestações de 2010, que sustentou também as 
reivindicações das mobilizações de 1848.    
d) do ideal romântico que, em 2010, se expressou no 
martírio dos rebeldes e, em 1848, na disposição para 
a luta nas barricadas.    
e) da insatisfação com as constituições árabes que, 
assim como no constitucionalismo europeu de 1848, 
obstaculizam a participação popular.    
  
9.   As revoluções liberais burguesas inspiraram-se 

em ideias de intelectuais iluministas que muito 

valorizavam a razão, procurando explicações 

racionais para todas as coisas. 

   Dentre estas ideias, as que mais estavam 

diretamente relacionadas àqueles movimentos 

revolucionários eram: 

I - A liberdade individual era um entrave ao 

funcionamento do Estado e deveria ser abolida. 

II - O estado nada mais era do que o poder conjunto 

de todos os membros da sociedade, poder este 

limitado. 

III - O poder político deve ser indivisível e uno, pois 

somente assim pode atender suas finalidades. 

I V- Em oposição ao Antigo Regime, a centralização 

administrativa devia concentrar os poderes políticos. 

V - O Mercantilismo deveria ser substituído pelo 

Liberalismo, em oposição a qualquer tipo de 

regulamentação. 

 

São corretas as afirmações:  

a) I e IV    
b) I e III    
c) II e V    
d) III e IV    
e) IV e V    
  
10.    

 
Intensos debates na Paris de 1848 (M. Carnavalet, Paris) 

 

A historiografia tradicionalmente considera a 

revolução de 1848, na França, como um divisor de 

águas na história dos movimentos populares 

europeus do século XIX. Justifique tal afirmativa.  

__________________________________________ 

  
11.   "Poucas vezes a incapacidade dos governos em 

conter o curso da história foi demonstrada de forma 

mais decisiva do que na geração pós-1815. Evitar 

uma segunda Revolução Francesa, ou ainda a 

catástrofe pior de uma revolução europeia 

generalizada tendo como modelo a francesa, foi o 

objetivo supremo de todas as potências que tinham 

gasto mais de 20 anos para derrotar a primeira" 

Hobsbawm, Eric. "A Era das Revoluções". Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1982, p. 127 

 

   O período conhecido como Restauração 

representou a vitória das potências europeias contra 

o domínio napoleônico. Reunidos no Congresso de 

Viena, entre setembro de 1814 e junho de 1815, os 

países vencedores estabeleceram o princípio da 

legitimidade, que significou a sua recomposição 

territorial e a restauração dos governos, tal como 

existiam antes do avanço napoleônico. 

      Analise o papel da Santa Aliança na preservação 

dos princípios estabelecidos pelo Congresso de 

Viena, indicando a nação cuja atuação foi decisiva 

para a Restauração.  

__________________________________________ 

  
12.   Em 1830 o rei Carlos X, líder dos ultra-realistas 

da França, desfechou um golpe com a intenção de 

restaurar o absolutismo, o que resultou nas jornadas 

gloriosas de julho, em Paris, que tiveram como 
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consequência a  
a) proclamação da República, em que se destacou 
Luiz Bonaparte, que organizou o Partido da Ordem.    
b) liquidação do absolutismo dos Bourbons e a 
instalação de uma monarquia liberal sob o governo 
de Luiz Felipe de Orleans.    
c) instauração do governo do comitê de salvação 
pública e a declaração de guerra à Santa Aliança.    
d) conquista do México para desviar a tensão política 
interna e restaurar o prestígio dos Bourbons.    
e) enunciação da Doutrina Monroe, prevendo a 
conquista do Oeste dos Estados Unidos pela 
província francesa do Quebec.    
  
13.   Entre o Congresso de Viena de 1815 e 1848, 

ocorreram, na Europa, movimentos liberais e 

nacionais. Considere as seguintes afirmações. 

I - As decisões do Congresso de Viena geraram 

formas de reação da burguesia contra os limites 

impostos ao desenvolvimento do capitalismo 

industrial. 

II- A Revolução liberal de 1830, também chamada de 

jornada de julho, estancou o avanço reacionário 

iniciado com o Congresso de Viena de 1815. 

III - A Revolução de 1848 exaltou o ânimo das 

massas e irradiou-se pelo continente numa sucessão 

de eventos que passou à história como Primavera 

dos Povos. 

IV - Do Congresso de Viena surgiu a Santa Aliança, 

que objetivava a proteção à paz, à justiça e à religião 

e assegurava as lutas nacionalistas e liberais 

decorrentes das ideias implantadas pela Revolução 

Francesa. 

 

Estão corretas:  

a) apenas I, II e III.    
b) apenas I, II e IV.    
c) apenas I, III e IV.    
d) apenas I e IV.    
e) I, II, III e IV.    
  
14.   "A Revolução de Fevereiro foi um ataque de 

surpresa, apanhando desprevenida a velha 

sociedade, e o povo proclamou esse golpe 

inesperado como um feito de importância mundial 

que introduzia uma nova época." 

( ... ) 

"No umbral da Revolução de Fevereiro, a república 

social apareceu como uma frase, como uma profecia. 

Nas jornadas de junho de 1848 foi afogada no 

sangue do proletariado de Paris, mas ronda os 

subsequentes atos da peça como um fantasma." 

 

(MARX, Karl, "O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann".Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 5a. ed., pp. 20 e 110.) 

 

    O documento anterior refere-se à situação política 

e social da França entre 1848, época das 

insurreições dos trabalhadores parisienses e 1851, 

quando foi golpeada a República e reinstalado o 

Império. A ideia da luta de classes como motor da 

História, sustentada por Marx, teria sua 

fundamentação definitiva quando, no mesmo ano de 

1848, lançou com Engels o "Manifesto Comunista". 

a) Compare, do ponto de vista das classes sociais, a 

Revolução de 1830 e a Revolução de 1848. 

b) Justifique, através de um argumento, a frase "A 

Revolução de Fevereiro foi (...) um feito de 

importância mundial que introduzia uma nova 

época."  

__________________________________________ 

  
15.   A "Primavera dos Povos", como foram batizadas 

as Revoluções de 1848 na Europa, trouxe uma 

novidade para o panorama político europeu.  Pela 

primeira vez  
a) a ideia de Revolução foi conjugada com o ideal 
liberal de uma sociedade cuja organização fosse 
fundada num pacto social.    
b) o regime republicano era instaurado sob o 
patrocínio exclusivo da burguesia, uma vez que os 
trabalhadores abdicaram da participação na 
reordenação política.    
c) o proletariado fazia sua aparição política com 
reivindicações classistas e propostas de mudança da 
ordem social.    
d) o internacionalismo proletário foi experimentado, 
tendo sido o motivo para a simultaneidade das 
revoluções em toda a Europa.    
e) a proposta de um centralismo democrático na 
estruturação do partido Liberal foi testada, tendo 
como resultado a efetiva conquista do poder por esse 
grupo.    
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GABARITO: 

Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
Apenas os impérios citados na alternativa [C] 
compuseram a Santa Aliança. O Império Francês e 
o Império Britânico não se aliaram.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
A questão remete à expansão Napoleônica, ao 
Congresso de Viena e à Santa Aliança. Entre 1799 
e 1815, Napoleão montou um grande império na 
Europa implantando princípios liberais-iluministas e 
rompendo com privilégios ligados ao Antigo Regime. 
Reis foram desalojados do poder em nome de uma 
nova ordem. Com sua derrota definitiva em 1815 na 
batalha de Waterloo, tornou-se necessário fazer um 
grande encontro entre autoridades do velho 
continente. Trata-se do Congresso de Viena que 
visava refazer o mapa europeu bem como 
reempossar os monarcas europeus apoiados em 
princípios como: legitimidade, restauração, equilíbrio 
e compensações. Foi criado por sugestão do czar 
russo Alexandre I, a Santa Aliança, um braço 
armado do Congresso de Viena, que sob o rótulo de 
proposta de paz, justiça e religião, objetivava, de 
fato, lutar contra manifestações liberais e 
nacionalistas.   
 
Resposta da questão 3: 
 Após a Era Napoleônica, o mapa político europeu 
estava completamente alterado. As grandes 
potências absolutistas trataram de reorganizar os 
governos europeus no Congresso de Viena. 
Preocupando-se, principalmente, em garantir a 
permanência dos reis absolutistas no poder, Rússia, 
Prússia, Inglaterra, Áustria e França discutiram a 
resolução das questões de fronteiras e a 
legitimidade dos governos que reassumiram as 
Monarquias após a derrota napoleônica.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão 
remete ao Bloqueio Continental que aconteceu na 
Era Napoleônica, 1799-1815. A Inglaterra era no 
início do século XIX a única potência industrial. 
Napoleão Bonaparte tornou-se imperador da França 
em 1804 e tinha a ambição de criar um grande 
império na Europa inspirado no Império Romano. 
Depois da derrota francesa na Batalha (marítima) de 

Trafalgar, Napoleão decretou o famoso Bloqueio 
Continental em 1806 objetivando isolar 
economicamente a Inglaterra que estava na era 
industrial e necessitava de matéria-prima e 
mercador consumidor. Desta forma, a Inglaterra 
utilizou sua influência sobre Portugal e escoltou a 
Corte Portuguesa para o Brasil em 1808 
provocando a abertura dos portos brasileiros para 
os produtos ingleses.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. A questão 
remete a “Era Napoleônica”, entre 1799-1815, que 
pode ser dividida em três fases, o Consulado (1799-
1804), o Império (1804-1815) e o Governo dos Cem 
Dias. Napoleão representou os ideais (ideias 
Liberais Iluministas) da Revolução Francesa e 
expandiu estes princípios para a Europa. Uma 
grande marca deste contexto (além das grandes 
batalhas) foi a elaboração do Código Civil em 1804, 
inspirado na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789 e no Direito Romano. 
Este código defendeu a igualdade do indivíduo 
perante a lei, o direito à propriedade e a proibição 
de organização de sindicatos dos trabalhadores e 
greves.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 
A pintura de Delacroix é uma homenagem à 
Revolução de 1830 na França, que pôs fim ao 
governo de Carlos X. Segundo palavras do próprio 
Delacroix, “ainda que não tenha lutado por meu 
país, posso representa-lo”. Além disso, a pintura 
relembra o ideário da Revolução Francesa, em 
especial na bandeira tricolor nas mãos da 
Liberdade.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
A afirmação IV está incorreta, pois as revoluções 
liberais do século XIX tiveram caráter nacionalista e 
liberal. Não visavam abolir a propriedade privada e 
estimulavam a livre concorrência.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
A correlação feita pela imprensa se baseia na noção 
de “liberdade” que ambos os movimentos 
buscavam. As revoluções de 1848 tinham caráter 
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liberal, democrático e nacionalista. Os movimentos 
de 2010 buscavam pôr fim aos governos autoritários 
ainda existentes no mundo árabe. Por isso a 
associação.   
 
Resposta da questão 9: 
 [C]   
 
Resposta da questão 10: 
 Desenvolver a questão a partir da ideia de que, na 
sequência dos acontecimentos de 1848, os 
trabalhadores apresentaram uma pauta própria de 
reivindicações (direito à organização em sindicatos, 
redução da jornada de trabalho, sufrágio universal 
masculino, criação de uma república democrática 
etc), ou seja, não mais submetida às propostas da 
chamada burguesia.   
 
Resposta da questão 11: 
 A Santa Aliança, surgiu por inspiração do Czar da 
Rússia Alexandre I, era uma organização de ajuda 
mútua das monarquias europeias, cujo objetivo era 
estabelecer o direito de intervenção em qualquer 
região da Europa em que irrompessem revoluções 
liberais. Todavia, com a interferência do chanceler 
austríaco Metternich, a Santa Aliança foi apenas um 
instrumento da restauração e durou até as 
revoluções europeias de 1848.   
 
Resposta da questão 12: 
 [B]   
 
Resposta da questão 13: 
 [A]   
 
Resposta da questão 14: 

 a) 1848 marcou uma onda revolucionária inspirada 

em nacionalismo, republicanismo e ideais 

socialistas, 1789 foi uma revolução burguesa. 

b) É o "momento" da formação do socialismo 
científico, inclusive deixando de lado os ideais 
reformistas.   
 
Resposta da questão 15: 
 [C]   
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