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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. (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.    
   
3. (Fgvrj 2015)  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.    

   
4. (Uema 2015)  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.    
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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. (Ueg 2012)  Em 1804, Napoleão Bonaparte recebeu o 
título de Imperador, mediante um plebiscito. Durante 
sua cerimônia de coroação, ele retirou do Papa a coroa 
e colocou-a em sua cabeça com as próprias mãos. Esse 
gesto ousado representou  
a) o rompimento entre a Igreja Católica Romana e o 

novo Estado Revolucionário Francês.    
b) que Napoleão estava assumindo todas as 

responsabilidades do Poder Moderador na França.    
c) que Napoleão, símbolo máximo da força da 

burguesia, considerava-se mais importante que a 
tradição da Igreja.    

d) a criação de uma religião de Estado, tendo como 
figura central o Imperador, a exemplo do 
Anglicanismo inglês.    

   



http://historiaonline.com.br	

LISTA 10 – ERA NAPOLEÔNICA 
	

		 																									 		 	 	 	 															PROF.	RODOLFO	

 

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: 
 [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 3: 
 [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 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] 
 
O governo de Napoleão representou a continuidade da 
Revolução Francesa e da defesa dos interesses 
econômicos da burguesia. Apesar de iniciar uma 
ditadura, contrariando o princípio de liberdade política, 
seu governo preservou os ideais e as instituições sob a 
ótica burguesa, eliminando as concepções que 
valorizassem as tradições da nobreza ou da Igreja.   
 
 
 


