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 Revoluções de 1830 
 
1.  Entre as décadas de 30 e 70 do século XIX, eclodiram diversos movimentos revolucionários 
que provocaram diversas transformações nas nações da Europa Ocidental.  
 
Marque a opção que apresenta corretamente um desses movimentos: 

a) A Revolução de 1830, na França, foi motivada por ideais liberais e nacionalistas que se 
opunham aos objetivos restauradores do Congresso de Viena.  

b) A Revolução de 1848, na Itália, foi um movimento que pregava a descentralização 
republicana, provocando a queda da monarquia italiana.  

c) A Revolução de 1848, na Confederação Germânica, foi provocada pelos ideais da 
restauração monárquica, propondo a unificação alemã sob a Casa Real austríaca.  

d) A Revolução de 1848, na França, proclamou o Segundo Império, instituindo uma política de 
nacionalidades ligada ao Congresso de Viena.  

e) A Comuna de Paris, em 1871, caracterizou-se por ser um movimento liberal e burguês que 
criou a primeira experiência de autogestão democrática, apoiada pelo governo da Terceira 
República francesa recém-instalada. 

 
 
2.  Nas origens das revoluções democrático-burguesas dos séculos XVIII e XIX, encontram-se 
condições que envolvem o conflito entre o que se poderia denominar de forças de transformação 
e as chamadas forças de conservação, isto é:  

a) De um lado, as relações sociais estabelecidas essencialmente em torno da terra e, de 
outro, um modelo de exploração baseado na posse do homem pelo homem.  

b) Os direitos de socialização da terra pelo proletariado agrícola e uma economia assentada 
predominantemente na agricultura.  

c) De um lado, o capitalismo agrário e industrial e as reivindicações da burguesia e, de outro, 
os remanescentes da economia feudal e os setores privilegiados representados pelo clero 
e pela aristocracia.  

d) O progresso do poder real que tende a organizar o Estado Moderno e a permanência do 
exercício da justiça pelo soberano sobre seus vassalos.  

e) A resistência crescente dos camponeses às exigências dos senhores e o aparecimento de 
uma forma de transição entre a economia agrícola feudal e a economia agrícola capitalista: 
o trabalho escravo. 

 
 
3. As revoluções liberais burguesas ocorreram na Europa na primeira metade do século XIX. 
Sobre elas pode-se afirmar que  

a) Difundiram-se a partir dos países da Península Ibéricas e da Grã-Bretanha.  
b) Resultaram em mudanças radicais na estrutura social, promovidas pela burguesia aliada 

ao proletariado.  
c) Marcaram a vitória do poder burguês sobre a aristocracia na Europa Ocidental.  
d) Representaram um retrocesso significativo no âmbito das artes, da industrialização e da 

urbanização.  
e) Não atingiram a Itália e Alemanha porque esses países tinham fortes lideranças socialistas. 
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4. Na Europa, na primeira metade do século XIX, o triunfo do capitalismo industrial acompanhava 
os avanços do liberalismo clássico. É(São) característica(s) desse período: 
 
I. A tentativa de Restauração feita por Carlos X, em 1830, na França, une povo e a burguesia num 
movimento revolucionário que vai culminar com a ascensão de Luís Filipe de Orleans.  
II. Os liberais italianos do norte, originários de Parma e Módena, inspirados na revolução liberal 
francesa, uniram liberalismo e nacionalismo e se empenharam em pôr fim à dominação 
estrangeira e unificar a Itália.  
III. Na Inglaterra, a ação dos liberais se expressou no Movimento Cartista, organizado pela 
burguesia, que pregava a reforma eleitoral.  
IV. O modelo de liberalismo adotado pelos estados alemães foi a Zollverein, que consistia numa 
unificação econômica e social dos estados, promovida pelo governo e burguesia.  
 
Está(ão) correta(s) 

a) Apenas I.    
b) Apenas III.    
c) Apenas I, II e IV.  
d) Apenas II e IV.   
e) I, II, III e IV. 
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 Gabarito 

 
1. A 
2. C 
3. C 
4. C 

 


