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SÉCULO XIX 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO REZENDE 

 
Lista 05 – Atividades 

 

01. 

 
 

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.  
 
02. O Tratado de Viena, assinado em 1815, tinha por principal objetivo:    

a) estabelecer uma paz duradoura na Europa, que impedisse as guerras e revoluções, consolidando 
o princípio da legitimidade monárquica.   

b) ratificar a supremacia da Prússia, no contexto político da Europa Ocidental, para garantir o triunfo 
de uma onda contrarrevolucionária.   

c) assegurar ao Império Austro-Húngaro o controle da Europa Continental, assim como da impedir a 
expansão da Rússia.   

d) impedir a ascensão da classe média ao poder, que iniciara uma série de revoluções em vários 
países da Europa Ocidental.   

e) criar um sistema repressivo capaz de conter as primeiras vagas do movimento socialista na 
Europa, através da exclusão da influência da França. 

 
03. Napoleão Bonaparte tornou-se Primeiro-cônsul da França em 1799. Sobre o período napoleônico, é 

correto afirmar: 
a) A chegada de Napoleão Bonaparte ao poder foi uma vitória dos partidários da realeza, que 

desejavam o retorno da Monarquia na França.   
b) A origem aristocrática de Napoleão e o apoio da nobreza francesa foram decisivos para ele derrubar 

o Diretório e implantar o Consulado.   
c) No plano interno, o governo de Napoleão ficou marcado pela reestruturação da burocracia estatal 

e pelas obras de infraestrutura realizadas.   
d) O imperador Napoleão governou a França difundindo a democracia republicana e fortalecendo a 

representação política nas assembleias do poder legislativo.  
e) No plano externo, o período napoleônico caracterizou-se pelo apoio militar à Áustria, contra os 

interesses expansionistas da Inglaterra. 
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04. História política da Europa, durante o século XIX, foi marcada por uma sucessão de "ondas" 
revolucionárias caracterizadas especificamente numa das opções a seguir.  Assinale-a.   
a) O Congresso de Viena representou a consolidação da obra revolucionária na implantação da 

sociedade burguesa. 
b) Os movimentos revolucionários de 1830 marcaram o processo de Restauração, liderados pela 

aristocracia.   
c) As "ondas" revolucionárias corresponderam ao avanço dos cercamentos dos campos - os 

"enclousures" - que liberaram a população camponesa para as cidades.   
d) Os movimentos de 1848 contaram com a participação das camadas populares e com a forte 

influência das ideias socialistas.   
e) Os movimentos de 1870, na Itália e na Alemanha, deixaram a questão nacional em segundo plano, 

priorizando a conquista da ordem democrática.  
 
05. As unificações políticas da Alemanha e da Itália, ocorridas na segunda metade do século XIX, alteraram 

o equilíbrio político e social europeu. Entre os acontecimentos históricos desencadeados pelos 
processos de unificações, encontram-se: 
a) a ascensão do bonapartismo na França e o levante operário em Berlim. 
b) a aliança da Alemanha com a Inglaterra e a independência da Grécia. 
c) o nacionalismo revanchista francês e a oposição do Papa ao Estado italiano. 
d) a derrota da Internacional operária e o início da União Europeia. 
e) o fortalecimento do Império austríaco e a derrota dos fascistas na Itália. 


