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1. (Uerj 2019)   

 
 
A derrota de Napoleão Bonaparte, em 1814-1815, foi 
registrada de diversas formas nas sociedades europeias. Na 
imagem, o imperador francês tenta devorar o globo 
terrestre, sendo atacado por uma águia, um dos símbolos do 
Império Russo. 
 
Dois impactos que as guerras napoleônicas exerceram sobre 
as relações internacionais na Europa da época foram:  
a) crise agrária e consolidação dos Estados republicanos    
b) concorrência industrial e retomada de domínios coloniais    
c) integração comercial e declínio de monarquias 

absolutistas    
d) expansionismo territorial e reorganização das fronteiras 

políticas    
  
2. (Uece 2019)  Sobre a transferência da Corte portuguesa 
para o Brasil em 1808, é correto afirmar que  
a) ocorreu sem nenhum transtorno para a população do Rio 

de Janeiro, que recepcionou os nobres portugueses de 
forma planejada, sem que fossem necessárias grandes 
mudanças na cidade.     

b) teve como causa direta a invasão das tropas francesas ao 
território português como forma de forçar a adesão do 
país luso ao bloqueio continental.     

c) foi provocada pela ameaça inglesa de invasão ao Brasil, 
caso Portugal aderisse ao Bloqueio Continental ao 
comércio britânico, imposto por Napoleão Bonaparte no 
decreto de Berlim, emitido em 1806.     

d) somente foi realizada como forma de garantir o 
cumprimento do tratado de Fontainebleau, assinado com 
a França, que garantia a mudança para o Brasil no caso de 
ameaça espanhola a Portugal.     

  

3. (G1 - ifsul 2016)  A respeito de Napoleão Bonaparte e da 
Era Napoleônica (1799-1815), afirma-se que  
a) invadiu a Espanha, depôs o rei Fernando VII e conduziu ao 

poder seu irmão José Bonaparte.    
b) morreu em Portugal ao ser atacado pelas tropas joaninas 

na batalha de Waterloo em 1815.    
c) teve sua expansão amplamente aceita na Inglaterra no 

século XVIII.    
d) organizou um governo de cem dias após a vitória na 

batalha de Leipzig.    
  
4. (G1 - ifsc 2015)  Em 1806, o Imperador francês Napoleão 
Bonaparte anunciou o Bloqueio Continental à Inglaterra, 
estabelecendo que nenhum país europeu poderia 
comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, pressionado 
pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pela 
Inglaterra, fugiu para a colônia portuguesa, na América, 
para esperar a situação se normalizar. 
 
Com relação à presença da Família Real portuguesa no Brasil 
é CORRETO afirmar que:  
a) A Revolução Farroupilha, ocorrida no sul do Brasil, tinha 

como principal objetivo expulsar a Corte portuguesa e 
proclamar a independência da colônia americana.    

b) Salvador foi elevada à condição de capital do Reino Unido 
de Portugal e Algarves, tornando-se o maior centro 
político, econômico e cultural da colônia.    

c) A presença da Corte portuguesa no Brasil, exercendo um 
governo absolutista e conservador, contribuiu para 
retardar a Independência do Brasil, pois as melhorias 
administrativas e econômicas deixaram a elite liberal 
brasileira satisfeita.    

d) Chegando ao Brasil, D. João VI tratou logo de cumprir o 
prometido aos ingleses e decretou a abertura dos portos, 
em 1808, para as nações amigas comercializarem 
diretamente com a colônia.    

e) Em 1821, os franceses foram expulsos de Portugal e D. 
João VI foi chamado para assumir o trono português, mas 
ele preferiu ficar no Brasil. Esse fato ficou conhecido 
como “Dia do Fico”.    

  
5. (Uema 2015)  O mapa abaixo representa a divisão 
geopolítica europeia no início do século XIX, destacando a 
estratégia militar napoleônica conhecida como Bloqueio 
Continental. 
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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.    
  
6. (Espcex (Aman) 2015)  No início do século XIX, Napoleão 
Bonaparte ordenou a ocupação de Portugal, motivando com 
isso a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Esse 
evento desencadeou primeiramente a(o)  
a) Conjuração Baiana.    
b) abdicação de D. Pedro I.    
c) elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e 

Algarves.    
d) introdução das ideias revolucionárias francesas no Brasil.    
e) estabelecimento do Pacto Colonial.    
  
7. (G1 - cftrj 2014)  As guerras napoleônicas e a invasão 
francesa da Península Ibérica (1807-1808) resultaram na 
transferência da Corte portuguesa e de setores dirigentes do 
Estado português para o Brasil, criando uma situação inédita 
para a principal colônia portuguesa. Entre as mudanças 
trazidas, assinale a opção que expressa a opção verdadeira:   
a) A transformação do Rio de Janeiro em sede da monarquia 

portuguesa trouxe uma série de benefícios para esta 
cidade, como a criação de indústrias, centros culturais e 
universidades.     

b) A transferência da sede do Império português para o 
Brasil era um projeto existente desde o século XVII, 
prevendo a modernização econômica da colônia e a 
gradativa abolição da escravidão.     

c) A vinda da família real democratizou de certa forma as 
relações políticas existentes no Brasil, abrindo caminho 

para uma maior participação de camadas populares livres 
na vida política.     

d) A abertura dos portos, em 1808, e os tratados comerciais 
assinados em 1810 resultaram, na prática, no fim do 
exclusivo colonial português, em benefício dos interesses 
econômicos ingleses.    

  
8. (Fuvest 2011)  A cena retratada no quadro simboliza a 
 

 

  
a) estupefação diante da destruição e da mortalidade 

causadas por um tipo de guerra que começava  
a ser feita em escala até então inédita.    
b) Razão, propalada por filósofos europeus do século XVIII, e 

seu triunfo universal sobre o  
autoritarismo do Antigo Regime.    
c) perseverança da fé católica em momentos de 

adversidade, como os trazidos pelo advento das  
revoluções burguesas.    
d) força do Estado nacional nascente, a impor sua disciplina 

civilizatória sobre populações rústicas e  
despolitizadas.    
e) defesa da indústria bélica, considerada força motriz do 

desenvolvimento econômico dos Estados  
nacionais do século XIX.    
  
9. (Unesp 2011)  Artigo 5.º — O comércio de mercadorias 
inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à 
Inglaterra, ou proveniente de suas fábricas e de suas 
colônias é declarada boa presa. 
(...) 
Artigo 7.º — Nenhuma embarcação vinda diretamente da 
Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado, 
desde a publicação do presente decreto, será recebida em 
porto algum. 
Artigo 8.º — Qualquer embarcação que, por meio de uma 
declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e 
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o navio e sua carga serão confiscados como se fossem 
propriedade inglesa. 
 

(Excerto do Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte. 
Citado por Kátia M. de Queirós Mattoso. Textos e 

documentos para o estudo da história contemporânea 
(1789-1963), 1977.) 

 
Esses artigos do Bloqueio Continental, decretado pelo 
Imperador da França em 1806, permitem notar a disposição 
francesa de  
a) estimular a autonomia das colônias inglesas na América, 

que passariam a depender mais de seu comércio interno.    
b) impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova 

legislação para o comércio na Europa e nas áreas 
coloniais.    

c) provocar a transferência da Corte portuguesa para o 
Brasil, por meio da ocupação militar da Península Ibérica.    

d) ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano 
Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares 
europeus.    

e) debilitar economicamente a Inglaterra, então em 
processo de industrialização, limitando seu comércio com 
o restante da Europa.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. Napoleão Bonaparte 
foi coroado imperador da França em 1804 e através de 
diversas guerras e conchavos montou um grande império na 
Europa desestruturando as fronteiras entre os países. Em 
1812, a campanha da Rússia representou o início do fracasso 
de Napoleão que foi derrotado definitivamente em 1815 na 
Batalha de Waterloo. No mesmo ano, durante o Congresso 
de Viena, as propostas das nações eram refazer o mapa 
europeu e restaurar a velha ordem utilizando alguns 
princípios, tais como, Legitimidade, Restauração e Equilíbrio.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
A “fuga” da Família Real Portuguesa foi arquitetada por d. 
João VI junto à Inglaterra, que financiou a viagem e 
estabeleceu a Tutela Britânica em solo português para que 
Portugal pudesse furar o Bloqueio Continental estabelecido 
por Bonaparte, continuando, assim, a fazer comércio com os 
ingleses.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. A questão aponta 
para a era napoleônica que gerou inúmeras transformações 
na Europa e América. Em 1806 ocorreu o Bloqueio 
Continental, um boicote econômico da Inglaterra contra a 
França napoleônica. Napoleão invadiu a Espanha depondo o 
rei espanhol Fernando VII e colocou no poder seu irmão, 
José Bonaparte. Napoleão não morreu em Portugal em 
1815, e sim em 1822 na Ilha de Santa Helena. Sua expansão 
chocava com os interesses ingleses. Organizou o Governo 
dos Cem Dias após a fuga da Ilha de Elba.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão remete a 
vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Napoleão 
Bonaparte tornou-se imperador da França em 1804. A partir 
desta data tentou montar um grande império na Europa, 
Napoleão pretendia ser um “César”. No entanto, neste 
cenário, a Inglaterra era uma grande potência econômica 
devido a Revolução Industrial. Em 1805, a França de 
Napoleão perdeu para os ingleses na batalha de Trafalgar. 
Assim, o imperador francês criou em 1806 o famoso 
“Bloqueio Continental”, um boicote econômico contra a 
Inglaterra. Nenhum país europeu poderia comercializar com 
os ingleses. Portugal ficou em situação difícil, pois tinha 
dívidas com a Inglaterra e ao mesmo tempo era (é) vizinho 
da França. Pressionado de todos os lados, a corte 
portuguesa resolveu partir para o Brasil escoltado pela 

marinha inglesa. Ao chegar ao Brasil, imediatamente foi 
decretada a abertura dos portos brasileiros para 
comercializar com a Inglaterra. Acabou o Pacto Colonial. 
Trata-se do primeiro passo rumo à independência do Brasil.   
 
Resposta da questão 5: 
 [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 6: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está mais próxima do enunciado. 
A questão remete ao Bloqueio Continental decretado em 
1806 por Napoleão, imperador da França, contra a 
Inglaterra. Foi um boicote econômico que consistia na 
proibição do comércio entre a Europa e a Inglaterra. 
Portugal, país pobre com dívidas com a Inglaterra, não 
aderiu ao bloqueio. Assim, Napoleão ameaçou invadir (e 
invadiu) Portugal. Um acordo entre ingleses e Portugueses 
culminou na transferência da corte portuguesa ao Brasil em 
1808. Ocorreu então a Abertura dos Portos aos produtos 
ingleses o que foi muito importante para aquele país que 
passava pela Revolução Industrial e estava sofrendo com o 
Bloqueio Continental. A Abertura dos Portos representou o 
fim do pacto colônia e um grande passo rumo à 
independência do Brasil. A elevação do Brasil a condição de 
Reino Unido a Portugal e Algarves só ocorreu em 1815 
vinculado à derrota de Napoleão na batalha de Waterloo e 
ao Congresso de Viena.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. Com a expansão 
napoleônica na Europa e a invasão do exército Francês em 
Portugal ocorreu a vinda da corte portuguesa para o Brasil 
escoltada pela marinha inglesa que tinha interesse 
econômico. A Inglaterra pressionada pelo bloqueio 
continental decretado por Napoleão em 1806 apoiou a vinda 
da corte portuguesa para o Brasil. Logo em 1808 ocorreu a 
abertura dos portos aos produtos ingleses implicando no fim 
do pacto colonial considerado o primeiro passo rumo à 
independência do Brasil. Em 1810 foram assinados tratados 
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beneficiando os ingleses com tarifas alfandegárias menores 
para a Inglaterra inibindo nossa industrialização. As demais 
alternativas estão incorretas. Não foram criadas indústrias 
no Brasil. A transferência da corte portuguesa para o Brasil 
era ventilada sempre em épocas de crise, mas não para 
modernizar a colônia e abolir a escravidão. A vinda da corte 
não abriu caminho para uma maior participação das 
camadas populares na vida política.   
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
A famosa obra de Goya retrata o fuzilamento de populares 
em Madri, que resistiram à ocupação francesa promovida 
por tropas napoleônicas. A invasão francesa foi responsável 
por derrubar o absolutismo na Espanha, mesmo assim 
encontrou forte resistência popular que se organizou e lutou 
pela libertação do país.   
 
Resposta da questão 9: 
 [E] 
 
A política expansionista francesa tinha como grande objetivo 
ampliar seus mercados na Europa, como uma das bases para 
sua industrialização e, nesse sentido, após a derrota na 
tentativa de invadir a Inglaterra, a política de Napoleão 
Bonaparte pretendeu isolar a Inglaterra e estrangular sua 
economia.   
 
 


