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QUESTÕES 1ª FASE OBJETIVAS 
 
Q.01 - A ascensão ao governo da França e a queda de Napoleão 
Bonaparte foram marcadas, respectivamente, 
A) pelo golpe de estado conhecido como 18 de brumário, e pelas 

sucessivas derrotas do exército napoleônico para os ingleses e seus 
aliados. 

B) pelo início do período ditatorial conhecido como Grande Terror, e 
pela restauração do poder monárquico, exercido pelos Bourbons. 

C) pelo fim do período conhecido como Diretório, com a recuperação 
do poder pela burguesia, e pela vitória dos movimentos populares 
que destituíram Napoleão do trono imperial. 

D) pela dissolução da Assembleia e a instauração de um governo 
formado por três cônsules (Consulado), e pela invasão inglesa que 
se seguiu à morte de Napoleão na batalha de Waterloo. 

E) pela condenação do líder Robespierre à guilhotina, por membros 
da alta burguesia contrários à Revolução, e pelo acordo 
estabelecido entre as monarquias francesa e inglesa, que levaram 
Napoleão à prisão, na ilha de Elba. 

 
Q.02 - "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".  
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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. 

Q.03 - A Santa Aliança, coalizão entre Rússia, Prússia e Áustria, criada 
em setembro de 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte, tinha 
por objetivo político 
A) promover e proteger os ideais republicanos e revolucionários 

franceses em toda a Europa. 
B) impedir as intenções recolonizadoras dos países ibéricos e apoiar as 

independências dos países latino-americanos. 
C) lutar contra a expansão do absolutismo monárquico e a influência 

do papado em todos os países europeus. 
D) combater e prevenir a expansão dos ideais republicanos e 

revolucionários franceses em toda a Europa. 
 
Q.04 - Em poucas palavras eis, pois, toda minha história. Milhares de 
séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre 
minha cabeça encontrem um outro na multidão para reproduzir o 
mesmo espetáculo. (Napoleão Bonaparte) (In: FERREIRA, João Paulo 
M.H. e FERNANDES, Luiz 
Estevam de O. Nova História Integrada.Companhia da Escola: São 
Paulo, 2005. p. 268) 
 
De acordo com o texto, é correto afirmar que as circunstâncias de um 
determinado momento histórico contribuíram para que Napoleão 
realizasse feitos importantes, como o de 
A) espalhar a revolução burguesa por toda a Europa e, como um 

furacão, comprometer os resquícios do feudalismo e do 
absolutismo em várias regiões do Ocidente. 

B) difundir as ideias iluministas por todo o mundo ocidental como a lei 
que representa a vontade geral do povo, uma vez que a sociedade 
civil existe antes do Estado. 

C) promover reformas sociais que tornaram equitativa a posse de 
terras no campo e, por meio da política externa, difundir os ideais 
da Revolução Francesa na Europa. 

D) derrubar o sistema de representação política da nobreza baseada 
nos Estados Gerais e promover o súdito em cidadão por meio de 
um ordenamento político- jurídico. 

 
Q.05 - A dona de casa entre as classes populares urbanas é uma 
personagem maior e majoritária. A dona de casa não tem muitas papas 
na língua. Muitas vezes é uma rebelde, tanto na vida privada quanto na 
vida pública. E não raro paga um alto preço por isso, como alvo 
principal de violências que podem chegar ao crime “passional”. 
 

(Adaptado de Michelle Perrot, “Figuras e papéis”, em Philippe Ariès  
(org.), História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. v. 4, p. 

146.) 

 
A mulher das classes populares nas sociedades urbanas do século XIX 
na Europa 
A) tinha múltiplas funções, como educar os filhos, cuidar da casa e 

administrar as finanças, mas vivia restrita ao espaço doméstico e 
por isso sua rebeldia era punida com violência. 

B) era responsável pelo trabalho doméstico e muitas vezes tinha uma 
jornada dupla, pelo trabalho externo que realizava em fábricas, 
pequenos comércios e outros serviços. 

C) sofreu estigma e violência por revolucionar os costumes e liderar o 
movimento de conquista do voto feminino. 

D) contrariava o senso comum de ser cordata e obediente, pois sua 
condição social indicava que não tinha referencial de uma boa 
educação. 

 
QUESTÓES 2ª FASE DISCURSSIVAS 

 
QUESTÃO 01 
Qual era a situação política da Europa assim que Napoleão Bonaparte 
foi derrotado pelas forças monárquicas do Velho Mundo? 
 
QUESTÃO 02  
Cite e explique os dois princípios fundamentais que nortearam a 
organização do Congresso de Viena. 
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RESPOSTAS 
 

QUESTÕES OBJETIVAS 
Q.01 A Q.02 C Q.03 D Q.04 A Q.05 B 
 

QUESTÕES DISCURSIVAS 
 
QUESTÃO 01 
Grande parte das monarquias nacionais teve seus tronos tomados 
pelos exércitos de Napoleão Bonaparte e foram entregues para aliados 
de sua confiança. Fazendo anteriormente parte do Império 
Napoleônico, essas regiões conquistadas tiveram os seus limites 
territoriais completamente redesenhados pelos interesses do 
imperador francês. 
 
QUESTÃO 02 
O primeiro princípio norteador do Congresso de Viena foi o de 
legitimidade, que defendia a restauração das antigas monarquias que 
vigoravam antes das invasões napoleônicas. Além deste, os integrantes 
do Congresso defenderam o princípio do equilíbrio europeu, que 
patrocinou a reintegração dos antigos limites territoriais vigentes antes 
da Era Napoleônica e a divisão consensual dos domínios coloniais entre 
as potências europeias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


