
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

História  
Professor: William Gabriel 

 
Exercícios de Revoluções Liberais do século XIX 

 
1. (Ufrs) A onda revolucionária que abalou a Europa em 1848, também conhecida como 
"Primavera dos Povos", significou 
a) o avanço das ideias liberais e nacionalistas, a consolidação da burguesia no poder e a entrada 
do proletariado industrial no cenário político. 
b) a vitória das diversas correntes socialistas que fundaram, a seguir, a Comuna de Paris. 
c) a expansão dos setores conservadores que restauraram o Antigo Regime na Áustria, Prússia e 
Rússia, afastados do poder desde o Congresso de Viena. 
d) a conquista do Estado pela aliança constituída pela burguesia financeira e pelo proletariado 
industrial em detrimento dos setores conservadores do Antigo Regime. 
e) um retrocesso que retardou, na Europa ocidental, a ascensão do liberalismo político e do 
nacionalismo, ideologias características das burguesias nacionais. 
 
 
2.  (Puccamp) 
 
Estrangeiro é quem 
mudou de país 
mudou de paisagem 
e fez da viagem 
um modo de estar. 
Quem deixou para trás 
o que tinha pela frente. 
Quem era igual 
e se tornou diferente. 
Estrangeiro é quem 
mudou por inteiro: 
de ares, de amigos 
e até de dinheiro. 
(Alberto Martins. "A Floresta e o estrangeiro". São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2000. p. 6-7) 
 
No final do século XIX, a imigração europeia para o Brasil estava relacionada ao processo de 
unificação da Itália e Alemanha. O movimento pela unificação desses dois países foi conduzido, 
sobretudo, por grupos políticos que defendiam, a um só tempo, o 
a) socialismo e o nacionalismo. 
b) socialismo e o republicanismo. 
c) liberalismo e o socialismo. 
d) liberalismo e o nacionalismo. 
e) comunismo e o republicanismo. 
 
 
3. (Ufg 2012) O ano de 1848 foi marcado por manifestações populares na Europa, conhecidas 
como “Primavera dos Povos”. Em 2010, um protesto na Tunísia deflagrou um conjunto de 
manifestações populares em outros países árabes. A imprensa aproximou os eventos de 1848 e 
2010, quando cunhou a expressão Primavera dos povos árabes. Essa aproximação advém 
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 a) do interesse árabe em resolver conflitos entre minorias étnicas, as quais, como em 1848, 
encontram-se esmagadas por governos autoritários.    

 b) da expectativa ocidental de que os países árabes assimilem a democracia, assim como em 
1848 se esperava a ampliação das reformas liberais.    

 c) do sentimento nacionalista laico das manifestações de 2010, que sustentou também as 
reivindicações das mobilizações de 1848.    

   d) do ideal romântico que, em 2010, se expressou no martírio dos rebeldes e, em 1848, na 
disposição para a luta nas barricadas.    

 e) da insatisfação com as constituições árabes que, assim como no constitucionalismo europeu 
de 1848, obstaculizam a participação popular.    
   
 
4. (Ufsj) Analise as afirmativas abaixo.  

 I - As revoluções liberais do século XIX foram originadas a partir das Revoluções Americana 
(1776), Inglesa (1688) e Francesa (1789), bem como da Revolução Industrial Inglesa, que vinha 
acontecendo desde meados do século XVIII.  

 II - As revoluções liberais do século XIX atingiram seu ápice em 1848, trazendo, além do seu 
caráter liberal e burguês, um novo elemento: a participação da classe operária vinculada à 
indústria, com tendências socialistas.  

    III - As bases do liberalismo defendido pelos revolucionários liberais do século XIX eram: 
propriedade privada, individualismo econômico e liberdade de comércio, de produção e de 
contrato de trabalho sem controle do Estado.  

 IV -  As revoluções liberais do século XIX tiveram caráter socialista e anarquista e defendiam uma 
sociedade livre, sem classes sociais, fim da propriedade privada e da livre concorrência.  
 
Sobre as revoluções liberais do século XIX, estão CORRETAS apenas as afirmações:  
a) l, II e lV    
b) I, II e III    
c) I, III e IV    
d) II, III e lV    
 
 
5. (Puccamp 2005) No contexto histórico da geração de 1848, a França tornou-se palco inicial e 

de expansão de revoltas em toda a Europa que enfraqueceram definitivamente os movimentos  

   a) liberais, que ganhavam força política com a restauração dos Estados Absolutistas.    
   b) socialistas, que pregavam o fim da propriedade privada e da sociedade sem classes.    
   c) nacionalistas, que procuravam enfraquecer a política intervencionista da Santa Aliança.    
   d) conservadores, que procuravam restaurar o Antigo Regime desde o Congresso de Viena.    
   e) anarquistas, que defendiam o fim do poder político e o domínio superior do ideal humanista.    

 
 

6. (Unifesp 2004) O movimento revolucionário de 1848, que abalou, mas não destruiu, a ordem 
social vigente na Europa, pode ser caracterizado como um conflito no qual  

   a) a burguesia, ou frações desta classe, face ao perigo representado pelo proletariado, não tomou 
o poder.    
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   b) o campesinato, em luta encarniçada contra a nobreza, abriu espaço para a burguesia tomar o 

poder.    
   c) a nobreza, diante da ameaça representada pela burguesia, fez concessões ao proletariado para 

se manter no poder.    
   d) o proletariado, embora fosse uma classe já madura e com experiência, ficou a reboque dos 

acontecimentos.    
   e) não houve luta de classes, e sim disputas derivadas das tensões e contradições existentes 

entre ricos e pobres.    
   
 
7. (Ufrgs 2001) Em 1830 o rei Carlos X, líder dos ultrarrealistas da França, desfechou um golpe 
com a intenção de restaurar o absolutismo, o que resultou nas jornadas gloriosas de julho, em 
Paris, que tiveram como consequência a  

   a) proclamação da República, em que se destacou Luiz Bonaparte, que organizou o Partido da 
Ordem.    

   b) liquidação do absolutismo dos Bourbons e a instalação de uma monarquia liberal sob o governo 
de Luiz Felipe de Orleans.    

   c) instauração do governo do comitê de salvação pública e a declaração de guerra à Santa 
Aliança.    

   d) conquista do México para desviar a tensão política interna e restaurar o prestígio dos 
Bourbons.    

   e) enunciação da Doutrina Monroe, prevendo a conquista do Oeste dos Estados Unidos pela 
província francesa do Quebec.    
   
 
8. (Ufu 2001) "1848 foi a primeira revolução potencialmente global. (...) Num certo sentido, foi o 
paradigma de um tipo de 'revolução mundial' com o qual, dali em diante, rebeldes poderiam 
sonhar e que, em raros momentos (...) eles pensaram poder reconhecer. De fato, explosões 
simultâneas continentais ou mundiais são extremamente, raras". 
            (HOBSBAWM. E. "A Era do Capital." São Paulo: Paz e Terra, 1982. p.30.) 
 
Sobre as revoluções de 1848, assinale a alternativa correta.  

 a) O caráter de "revolução mundial" de que se revestiram estes movimentos deveu-se à influência 
da Associação Internacional dos Trabalhadores - a 2a Internacional - que possibilitou estender os 
movimentos não só por toda a Europa, mas também pelas principais cidades do continente 
americano.    

 b) As revoluções de 1848 foram movimentos do proletariado industrial num contexto de crise 
econômica, começando na Inglaterra e atingindo a França, Alemanha e Bélgica, derrubando os 
governos burgueses e instalando repúblicas de orientação socialista.    

 c) Foram movimentos que mesclaram os interesses liberais e nacionalistas da burguesia, em sua 
luta contra o absolutismo, às reivindicações e ao descontentamento das massas populares, 
canalizadas pelo socialismo, que pregava reformas radicais.    

 d) Essencialmente urbanas, as revoluções de 1848 foram movimentos de resistência contra o 
conservadorismo, organizadas e controladas pela burguesia europeia, e inspiradas no liberalismo 
radical, sem a participação popular.    
   
 
9. (Ufsm 2001) Em 1830, a Europa é varrida por revoltas que têm suas origens 
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I. no ideário da Revolução Francesa. 
II. no socialismo da burguesia em ascensão. 
III. nos princípios do liberalismo e do nacionalismo. 
IV. no ideário da Santa Aliança. 
 
Estão corretas  

 a) apenas I e II.    
 b) apenas I e III.    
 c) apenas II e IV.    

d) apenas III e IV.    
 e) apenas II, III e IV.    

   
 
10. (Mackenzie 2000)  Entre o Congresso de Viena de 1815 e 1848, ocorreram, na Europa, 
movimentos liberais e nacionais. Considere as seguintes afirmações. 
 
I - As decisões do Congresso de Viena geraram formas de reação da burguesia contra os limites 
impostos ao desenvolvimento do capitalismo industrial. 
II- A Revolução liberal de 1830, também chamada de jornada de julho, estancou o avanço 
reacionário iniciado com o Congresso de Viena de 1815. 
III - A Revolução de 1848 exaltou o ânimo das massas e irradiou-se pelo continente numa 
sucessão de eventos que passou à história como Primavera dos Povos. 
IV - Do Congresso de Viena surgiu a Santa Aliança, que objetivava a proteção à paz, à justiça e à 
religião e assegurava as lutas nacionalistas e liberais decorrentes das ideias implantadas pela 
Revolução Francesa. 
 
Estão corretas:  

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