Material de apoio do Extensivo

História
Professor: William Gabriel

Exercícios sobre as Revoluções
Francesas
1. “Chegou a hora da igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores,
vamos colocar o terror na ordem do dia.”
(Discurso de Robespierre na Convenção)
A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse
período caracterizou-se:
a) pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembléia
Nacional.
b) pela organização do Diretório, marcado pela adoção do voto censitário.
c) pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores.
d) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês.
e) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da revolução.

2. Robespierre- Que se passa por aqui?
III Cidadão- Que pode se passar? Passa-se que aquelas poucas gotas de sangue de agosto e
setembro não deram para as bochechas do povo ficarem coradas. A guilhotina anda muito
devagar. Precisamos de um bom aguaceiro!
I Cidadão- Nossas mulheres e filhos bradam por pão; queremos cevá-los com carne da
aristocracia. Vamos! Mata os que não têm casaco esburacado!
Todos- Mata! Mata!
(BÜCHNER, Georg. A Morte de Danton. Quadros dramáticos da época do Terror na França. Trad.
Mario da Silva, Clássicos de Bolso, Ed. Tecnoprint S.A. s/d)
O drama, escrito entre 1834/35, retrata o momento da Revolução Francesa em que os jacobinos
estão no poder, tentando varrer da França os "traidores" da Revolução. Sobre o período retratado,
podemos afirmar que:
a) permitiu o atendimento das demandas populares e preservou os privilégios do clero e da
nobreza.
b) garantiu a permanência da alta burguesia (gironda) e da nobreza em aliança pela defesa
da revolução.
c) preservou os direitos feudais e garantiu os privilégios da nobreza francesa conciliados
com os avanços burgueses.
d) conservou uma Constituição de feição liberal e defendeu o voto censitário garantindo
participação política da burguesia.
e) foi o momento mais radical do processo revolucionário e teve ampla participação popular.

3. 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.
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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.

4. O Tratado de Viena, assinado em 1815, tinha por principal objetivo:
a) estabelecer uma paz duradoura na Europa, que impedisse as guerras e revoluções,
consolidando o princípio da legitimidade monárquica.
b) ratificar a supremacia da Prússia, no contexto político da Europa Ocidental, para garantir
o triunfo de uma onda contra-revolucionária.
c) assegurar ao Império Austro-Húngaro o controle da Europa Continental, assim como da
impedir a expansão da Rússia.
d) impedir a ascensão da classe média ao poder, que iniciara uma série de revoluções em
vários países da Europa Ocidental.
e) criar um sistema repressivo capaz de conter as primeiras vagas do movimento socialista
na Europa, através da exclusão da influência da França.
5. Artigo 5.º — O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria
pertencente à Inglaterra, ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa
presa.
(...)
Artigo 7.º — Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou
lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum.
Artigo 8.º — Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição
acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade
inglesa.
(Excerto do Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte. Citado por Kátia M. de Queirós Mattoso.
Textos e documentos para o estudo da história contemporânea (1789-1963), 1977.)
Esses artigos do Bloqueio Continental, decretado pelo Imperador da França em 1806, permitem
notar a disposição francesa de
a) estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais
de seu comércio interno.
b) impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na
Europa e nas áreas coloniais.
c) provocar a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, por meio da ocupação militar
da Península Ibérica.
d) ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia
francesa nos mares europeus.
e) debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando
seu comércio com o restante da Europa.
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6. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembléia Nacional
Constituinte francesa, em 26 de agosto de 1789, visava
a) romper com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por esta não ter negado
a escravidão.
b) recuperar os ideais cristãos de liberdade e igualdade, surgidos na época medieval e
esquecidos na moderna.
c) estimular todos os povos a se revoltarem contra seus governos, para acabar com a
desigualdade social.
d) assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar a nova constituição
francesa.
e) pôr em prática o princípio: a todos, segundo suas necessidades, a cada um, de acordo
com sua capacidade.

7. 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.

8. Como general, cônsul e, depois, imperador, Napoleão Bonaparte transformou a França de um
país sitiado numa potência expansionista com influência em todo o continente europeu. No
entanto, a expansão francesa com seus ideais burgueses encontrou muitas resistências
principalmente entre as nações dominadas por setores aristocráticos.
Assinale a opção que identifica corretamente uma ação implementada pelo governo napoleônico.
a) O estabelecimento do catolicismo cristão e romano como religião de estado.
b) A descentralização das atividades econômicas, o que permitia que as economias locais
prosperassem sem o pagamento de impostos.
c) A adoção do Código Civil que garantia a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o
direito à propriedade privada.
d) O estímulo, por parte das leis francesas, à criação de sindicatos de trabalhadores, livres
da influência do Estado.
e) A estatização de toda a propriedade agrícola, comercial e industrial nas regiões
dominadas pelo exército napoleônico.
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9. A queda na produção de cereais, às vésperas da Revolução Francesa de 1789, desencadeou
uma crise econômica e social, que se manifestou
a) na alta dos preços dos gêneros alimentícios, na redução do mercado consumidor de
manufaturados e no aumento do desemprego.
b) no aumento da exploração francesa sobre o seu império colonial, na reação da elite
colonial e no início do movimento de independência.
c) no abrandamento da exploração senhorial sobre os servos, na divisão das terras dos
nobres emigrados e na suspensão dos direitos constitucionais.
d) na decretação, pelo rei absolutista, da lei do preço máximo dos cereais, na expansão
territorial francesa e nas guerras entre países europeus.
e) na intensificação do comércio exterior francês e no aumento da exportação de tecidos
para a Inglaterra, que foi compensada pela compra de vinhos ingleses.

10. Os soberanos do Antigo Regime venceram Napoleão, em que eles viam o herdeiro da
Revolução, e a escolha de Viena para a realização do Congresso, para a sede dos
representantes de todos os Estados europeus, é simbólica, pois Viena era uma das únicas
cidades que não haviam sido sacudidas pela Revolução e a dinastia dos Habsburgos era o
símbolo da ordem tradicional, da Contrarreforma, do Antigo Regime.
(René Remond, "O século XIX: introdução à história do nosso tempo")
Acerca do Congresso de Viena (1815), é correto afirmar que
a) tornou-se a mais importante referência da vitória do liberalismo na Europa, na medida em
que defendia a legitimidade de todas as dinastias que aceitavam a limitação dos seus
poderes por meio de cartas constitucionais.
b) países como a Inglaterra, Portugal e a Espanha, os mais prejudicados com o
expansionismo napoleônico, defendiam que a França deveria tornar-se republicana, com o
intuito de evitar novos surtos revolucionários.
c) foi orientado, entre outros, pelo princípio da legitimidade - que determinava a volta ao
poder das antigas dinastias reinantes no período pré-revolucionário, além do recebimento de
volta dos territórios que possuíam em 1789.
d) presidido pelo chanceler austríaco Metternich, mas controlado pelo chanceler francês
Talleyrand, decidiu-se por uma solução conciliatória após o caos napoleônico: haveria a
restauração das dinastias, mas não a volta das antigas fronteiras.
e) criou, a partir da sugestão do representante da Prússia, um organismo multinacional, a
Santa Aliança, que detinha a tarefa de incentivar regimes absolutistas a se modernizarem
com o objetivo de sufocar as lutas populares.
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