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1. (Uemg 2016)  "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.    

  

 

2. (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.    
  
3. (Fatec 2010)  Considere a foto para responder à questão. 
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O Arco do Triunfo foi iniciado por ordem de Napoleão 
Bonaparte em 1806, e a Paris dos boulevares (das avenidas) 
surgiu a partir da reforma urbana implantada pelo barão 
Haussmann, prefeito de Paris entre 1853 e 1870, período em 
que a França era governada por Luís Bonaparte. A foto 
demonstra o resultado final dessas duas iniciativas que 
representam a vitória do projeto  
a) socialista de uma cidade em que seus espaços devem 

pertencer igualmente a todos os cidadãos.    
b) burguês em que o embelezamento da cidade, os parques, 

novos edifícios e monumentos devem atender mais às 
necessidades da classe burguesa do que às da população 
mais pobre.    

c) anarquista de uma cidade onde a população não 
precisaria de um órgão governamental, pois os próprios 
cidadãos a governariam.    

d) neoliberal em que a economia da cidade deve ser gerada 
não mais pelo investimento do Estado e sim pelo livre 
investimento das empresas privadas.    

e) comunista de uma cidade moldada nas diretrizes da 
Primeira Internacional Comunista.    

  
4. (Ibmecsp 2009)  A expansão napoleônica no século XIX 

influenciou decisivamente vários acontecimentos históricos 

no período. Dentre esses acontecimentos podemos 

destacar: 

  

a) A Independência dos Estados Unidos. Com a atenção da 
Inglaterra voltada para as batalhas com a marinha 
napoleônica, os colonos americanos declararam sua 
independência, vencendo rapidamente os ingleses.    

b) A formação da Santa Aliança, um pacto militar entre 
Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia que evitou a eclosão 
de movimentos revolucionários na Europa e impediu a 
independência das colônias espanholas e inglesas na 
América.    

c) A Independência do Brasil. Com a ocupação de Portugal 
pelas tropas napoleônicas, houve um enfraquecimento da 
monarquia portuguesa que culminou com as lutas pela 
independência e o rompimento de D. Pedro I com 
Portugal.    

d) A Independência das colônias espanholas. Em 1808 a 
Espanha foi ocupada pelas tropas napoleônicas ao 
mesmo tempo em que se difundiam os ideais liberais da 
Revolução Francesa que inspirou as lutas pela 
independência.    

e) O Congresso de Viena. A França de Napoleão assinou um 
pacto com a Áustria, Inglaterra e Rússia cujo objetivo 
maior era estabelecer uma trégua e reorganizar todo o 
mapa europeu.    

  
5. (Ufmg 2004)  Leia este texto: 

 

Antes, Napoleão havia levado o Grande Exército à conquista 

da Europa. Se nada sobrou do império continental que ele 

sonhou fundar, todavia ele aniquilou o Antigo Regime, por 

toda parte onde encontrou tempo para fazê-lo; por isso 

também, seu reinado prolongou a Revolução, e ele foi o 

soldado desta, como seus inimigos jamais cessaram de 

proclamar. 

LEFEBVRE, Georges. A Revolução Francesa. São Paulo: 

IBRASA, 1966. p. 573. 

 

Tendo-se em vista a expansão dos ideais revolucionários 

proporcionada pelas guerras conduzidas por Bonaparte, é 

CORRETO afirmar que  
a) os governos sob influência de Napoleão investiram no 

fortalecimento das corporações de ofício e dos 
monopólios.    

b) as transformações provocadas pelas conquistas 
napoleônicas implicaram o fortalecimento das formas de 
trabalho compulsório.    

c) Napoleão, em todas as regiões conquistadas, derrubou o 
sistema monárquico e implantou repúblicas.    

d) o domínio napoleônico levou a uma redefinição do mapa 
europeu, pois fundiu pequenos territórios, antes 
autônomos, e criou, assim, Estados maiores.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [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 2: 
 [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, mas mesmo assim 
encontrou forte resistência popular que se organizou e lutou 
pela libertação do país.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
A resposta da questão reflete a interpretação das análises 
mais correntes sobre a reforma urbana implementada em 
Paris pelo barão de Haussmann durante o governo de Luis 
Bonaparte (Napoleão III) na França, que a associam a um 
momento de afirmação política da burguesia. Porém vale 
observar que tal reforma procurou também, eliminar as ruas 
estreitas da cidade onde foram construídas as barricadas 
durante os movimentos de 1848 que dificultaram o 
deslocamento de tropas oficiais enviadas para repressão.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D]   
 
Resposta da questão 5: 
 [D]   
 
 


