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 Revoluções de 1848 
 
1. Analisando-se o Movimento Revolucionário ocorrido na França, em 1848, verifica-se que 
apresenta uma significativa diferença em relação às demais Revoluções Liberais europeias do 
período de 1815 a 1850.  
 
Indique a alternativa que diz respeito a essa diferença. O Movimento Revolucionário:  

a) Foi nitidamente liberal, provocando a queda de Carlos X e o início da chamada "Monarquia 
de Julho".  

b) Teve o duplo caráter: nacional e liberal, representando um momento decisivo contra o 
estatuto político-territorial estabelecido pelo Congresso de Viena.  

c) Adquiriu um caráter bonapartista, anti-republicano e antilegitimista.  
d) Assumindo uma conotação socialista, dividiu as forças revolucionárias, atemorizando a 

burguesia.  
e) Colaborou para a vitória de uma experiência socialista através da organização das 

"Oficinas Nacionais". 
 
 
2. A "Primavera dos Povos", como foram batizadas as Revoluções de 1848 na Europa, trouxe 
uma novidade para o panorama político europeu.  
 
Pela primeira vez  

a) A ideia de Revolução foi conjugada com o ideal liberal de uma sociedade cuja organização 
fosse fundada num pacto social.  

b) O regime republicano era instaurado sob o patrocínio exclusivo da burguesia, uma vez que 
os trabalhadores abdicaram da participação na reordenação política.  

c) O proletariado fazia sua aparição política com reivindicações classistas e propostas de 
mudança da ordem social.  

d) O internacionalismo proletário foi experimentado, tendo sido o motivo para a 
simultaneidade das revoluções em toda a Europa.  

e) A proposta de um centralismo democrático na estruturação do partido Liberal foi testada, 
tendo como resultado a efetiva conquista do poder por esse grupo. 

 
 
3. As revoluções de 1848 na Europa:  

a) Tentaram impor o retorno do Absolutismo, anulando as conquistas da Revolução Francesa.  
b) Foram marcadas pelo caráter nacionalista e liberal, incluindo propostas socialistas.  
c) Provocaram a união das tropas de Bismarck e Napoleão III para destruir o governo 

revolucionário.  
d) Conduziram Luís Felipe ao trono da França e deram origem à Bélgica como estado 

independente.  
e) Foram vitoriosas e completaram as unificações nacionais na ltália e Alemanha. 
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