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A Era Napoleônica e o Congresso de Viena 

 

Resumo 

 

O 18 de brumário 

Durante os conflitos da Revolução francesa, contra as coligações 

estrangeiras que tentavam impedir o movimento francês, um jovem 

militar, nascido na Córsega, em 1769, destacava-se a cada batalha e 

conquistava a admiração dos franceses e uma rápida ascensão. O 

jovem Napoleão Bonaparte, assim, tornou-se uma das figuras mais 

emblemáticas do período revolucionário francês e foi fundamental 

para a mudança nos rumos da revolução e para a disseminação dos 

ideais burgueses e iluministas pelo mundo. 

Apesar do período de terror dos jacobinos e das prisões sucessivas de líderes girondinos durante a 

Convenção, a alta burguesia, no entanto, conseguiu se fortalecer e iniciar o período do Diretório. Com o 

Diretório e o poder girondino estabelecidos, Napoleão Bonaparte, passou a ser cada vez mais enlevado e visto 

pelos militares e por grupos da gironda como uma figura essencial para realizar a difícil missão de exaltar o 

nacionalismo francês, frear o caos das ruas, assegurar algumas conquistas da revolução e ainda enfrentar as 

monarquias europeias. O sucesso do novo líder e sua popularidade foram tão celebrados que, no dia 9 de 

novembro de 1799 (o 18 de brumário no calendário revolucionário), com apoio militar e das elites girondinas, 

Napoleão Bonaparte tomou o poder em um plano orquestrado com Emmanuel Sieyès, estabelecendo na 

França o Consulado.  

O consulado 

Neste período, os desejos da alta burguesia de uma reorganização interna se 

consolidaram com a manutenção de um regime republicano, muito próximo aos 

militares e chefiado por Napoleão, Roger Ducos e Sieyés. Apesar dessa divisão 

inicial, Bonaparte passou a concentrar os poderes do consulado ao ser eleito 

primeiro-cônsul e, posteriormente, ao aprovar a Constituição do ano X, que ampliava 

ainda mais seus poderes. Assim, tinha domínio sobre o exército, sobre a criação 

das leis e das políticas externas. 

Essa fase da chamada era napoleônica, portanto, ficou conhecida pela conquista de uma maior estabilidade 

política, econômica e social, realizada através da criação do Banco da França (o franco como nova moeda), 

da organização de obras públicas, da construção de liceus, da reaproximação à Igreja Católica (concordata 

com o papa Pio VII, mantendo a igreja submissa ao Estado), do financiamento da indústria e da agricultura 

francesa e com a própria elaboração das Constituições de 1799 (Ano VII), de 1802 (Ano X) e de 1804 (Ano 

XII). Por fim, Napoleão, ainda no Consulado, também estabeleceu o chamado Código Civil Napoleônico (1804), 

que garantia diversas vitórias burguesas da revolução, como o direito à propriedade privada, ao casamento 

civil, a igualdade de todos perante a lei e o respeito às liberdades individuais. No entanto, apesar dos direitos 

conquistados e da liberdade, este governo ficou marcado também pela forte censura à imprensa, perseguição 

de opositores e pela proibição de greves.  

O Império 

Com o aumento da popularidade e o sucesso das conquistas, Napoleão, em 1804, através de um plebiscito, 

foi coroado Imperador dos franceses com a aprovação de 60% da população e, agora, com a força da nova 

Constituição de 1804 (Ano XII).  
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Napoleão, assim, distribuiu títulos nobiliárquicos e cargos públicos para familiares e beneficiou a elite militar, 

a alta burguesia e a antiga nobreza na formação de uma nova corte. O novo Estado francês, assim, iniciava 

um período de glórias, marcado por obras faraônicas, pela expansão territorial, por batalhas e pela 

disseminação dos ideais iluministas.  

O rápido crescimento francês, as sucessivas vitórias e o poder do exército assustavam as nações vizinhas, 

sobretudo a Inglaterra, que temia a perda de seu posto como a grande potência mundial, e do Império 

Austríaco, que via ameaçado o modelo absolutista-monárquico. Logo, os conflitos pela Europa se ampliaram, 

dando início ao período das chamadas guerras napoleônicas.  

Nesse contexto, territórios como o da Bélgica, Holanda, Espanha e as terras no norte da atual Itália foram 

conquistados pela Grande Armée (exército francês) e passaram ao controle de parentes ou pessoas próximas 

a Napoleão, como o caso de José Bonaparte, irmão do imperador francês, que foi Rei de Nápoles entre 1806 

e 1808 e depois Rei da Espanha e das Índias, a partir de 1808. 

Apesar das conquistas, a disputa com a Inglaterra pela hegemonia europeia ainda enfrentava a resistência da 

gigantesca marinha britânica, que havia vencido os franceses em 1805 na Batalha de Trafalgar. Assim, como 

resposta ao poderio inglês e a derrota francesa, Napoleão, em 1806, declarou o chamado Bloqueio 

Continental, visando isolar a ilha britânica do continente Europeu, impedindo que seus navios realizassem 

comércio e punindo as nações que abrissem seus portos aos ingleses.  

 O bloqueio continental, no entanto, não teve o sucesso     esperado pelo 

império francês, que com uma indústria ainda incipiente não conseguiu 

ocupar o espaço deixado pela Inglaterra na exportação de bens 

manufaturados, levando, assim, muitos países a crises de abastecimento 

e outros a buscarem formas de furar o bloqueio, como Portugal e Rússia. 

Visto isso, a estratégia de Napoleão fracassou e o enfraquecimento do 

novo império francês teve início com a primeira grande derrota 

napoleônica, na Rússia, em 1812, que contou com a perda de milhares de 

soldados.  

Assim, aproveitando o momento de crise da Grande Armée, uma nova coligação foi feita em 1813, sendo essa 

a grande responsável pela derrota de Napoleão na chamada Batalha de Leipzig (Batalha das nações), que 

tem como consequência a invasão de Paris das tropas rivais, a assinatura do Tratado de Fontainebleu (1814), 

a restauração da monarquia com Luís XVIII e o exílio de Napoleão na ilha de Elba. 

 

O governo dos 100 dias 

Em fevereiro de 1815, com apoio de militares, Napoleão escapou do exílio e retornou à França com grande 

acolhimento da elite e do povo, prometendo restaurar o Império e as glórias francesas. No entanto, a nova 

fase de Napoleão Bonaparte como líder francês ficou conhecida como o governo dos 100 dias pelo curto 

período que durou. Napoleão foi derrotado pela coligação anglo-prussiana na Batalha de Waterloo, que 

marcou sua derrota definitiva e o exílio na ilha de Santa Helena, onde viveu até sua morte. Por fim, a derrota 

napoleônica em Waterloo atingiu com força o fluxo de um processo revolucionário que se iniciou com a 

Assembleia dos Estados Gerais, em 1789 e teve seu auge na formação do Império francês. 

 Essa derrota, apesar de representar o sucesso das potências absolutistas e da nobreza, não significava a 

morte dos ideais liberais da revolução. A ruína de Napoleão, no entanto, estava acompanhada pelo sucesso 

de um projeto de expansão dos ideais burgueses que havia atingido todo o mundo ocidental, provocando 

novos movimentos revolucionários por todo o século XIX. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reis_da_Sic%C3%ADlia_e_N%C3%A1poles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_monarcas_de_Espanha
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Congresso de Viena 

Em 1814, com o fim das Guerras Napoleônicas e o exílio de Bonaparte, a difusão dos ideais burgueses e 

liberais pareciam dominadas pelas monarquias europeias, logo, a conjuntura era a ideal para reformas. Assim, 

três princípios eram idealizados pela nobreza europeia, que visava a restauração dos antigos monarcas e das 

antigas fronteiras (pré-revolução francesa), a manutenção da legitimidade e dos privilégios nobiliárquicos e 

a manutenção do equilíbrio político e econômico entre os impérios. Para garantir esses objetivos e afastar os 

ventos da revolução da Europa, o Tratado de Chaumont convocou diversos governantes, entre 1814 e 1815, a 

fim de debater os rumos da Europa pós-Napoleão, no chamado Congresso de Viena. 

Assim, Áustria, Reino Unido, Portugal, Rússia, Prússia, Espanha, Suécia e a própria França se uniram em uma 

série de reuniões do Congresso de Viena para tomar decisões importantes sobre a Europa e as colônias. 

Dentre elas, destaca-se principalmente a criação da chamada Santa Aliança, sugestão do Czar russo 

Alexandre I, que criou um exército único composto por soldados da Áustria, Prússia e Rússia (a Inglaterra 

defendia os ideais liberais e não participou). 

A Santa Aliança tinha como objetivo consolidar a força das potências 

que derrotaram Napoleão, garantir o poder dos impérios e do 

absolutismo monárquico no ocidente e combater novos focos 

revolucionários e possíveis inimigos, seja na Europa ou nas colônias. A 

Santa Aliança, portanto, se tornou a ferramenta dos monarcas 

absolutistas em uma luta que repercutiu ao longo do século XIX, entre as 

forças transformadoras (liberais, socialistas e anarquistas) e as 

conservadoras (nobres, clero e monarcas). 

Dentre outras medidas decretadas pelo Congresso de Viena, destacam-se também a restauração de dinastias 

tradicionais, como na Espanha, na França e em Portugal, a criação da Confederação Alemã, com a 

participação da Prússia, da Áustria e de principados germânicos, a regulamentação de atividades 

diplomáticas entre os países e punições a França como indenizações e perdas de territórios. 

 

As revoluções de 1820, 1830 e 1848 

Durante o século XIX, apesar do Congresso de Viena e das atividades da Santa Aliança, uma série de 

processos revolucionários se desencadeou em diversos países, principalmente a partir da burguesia e das 

classes operárias, inspiradas não só pelo liberalismo, mas também por novas ideologias que surgiam, como 

o socialismo e o anarquismo e por um forte sentimento nacionalista que desabrochava no ocidente. Desta 

forma, três ondas revolucionárias são destacadas pela historiografia ao longo do século XIX, sendo elas nos 

períodos de 1820, 1830 e 1848. 

 

A Revolução Liberal do Porto (1820) 

Com a transferência da Família Real, com a elevação da colônia para Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves e com o fim do pacto colonial (gerando o domínio inglês nos 

portos brasileiros), a população portuguesa se encontrava em uma situação crítica, com a 

economia desestabilizada, o “trono sem rei” e o exército fragilizado após as batalhas 

recentes. Desta forma, com uma parcela da sociedade influenciada pelos ideais iluministas 

e reivindicando mudanças, um movimento revolucionário, liderado por militares 

insatisfeitos, teve início na cidade de Porto, se espalhando por Portugal e afetando 

diretamente o Brasil. 

Assim, os revolucionários portugueses passaram a exigir o retorno de D. João VI para Portugal, a submissão 

do rei à Constituição liberal e a restauração do pacto colonial. Exceto pela última reivindicação, que teve como 

consequência a própria independência do Brasil, todas as outras foram conquistadas pelos liberais 

portugueses. 
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Revoluções na península ibérica 

Se na década de 1820, na península ibérica, os conflitos entre liberais e conservadores foram intensos, 

sobretudo na Espanha, em 1830, muitas questões pendentes foram finalmente resolvidas. No caso português, 

se D. Pedro I não retornou para sua pátria em 1820, com as exigências das Cortes portuguesas, precisou 

voltar em 1831, quando abdicou do trono no Brasil e iniciou uma guerra contra seu irmão, D. Miguel, que havia 

tomado o trono e anulado a Constituição. Assim, D. Pedro I (ou IV, em Portugal), venceu seu irmão, retomou 

a Constituição e garantiu o trono para sua filha, D. Maria da Glória. 

Enquanto isso, na Espanha, a década de 1830 foi marcada pelos conflitos pela sucessão do trono espanhol, 

entre os grupos de tendência liberal, que defendiam a posse de Isabel II, herdeira legítima e a parcela que 

defendia a manutenção do absolutismo e defendia o reinado de D. Carlos de Bourbon. As chamadas Guerras 

Carlistas se encerraram com a vitória dos grupos ligados à Isabel II e com o resgate da Constituição, iniciando, 

finalmente um regime liberal. 

 

A Revolução de Julho de 1830 

Após a queda de Napoleão Bonaparte, a França viu restituída a dinastia Bourbon com 

Luís XVIII e, pelo II Tratado de Paris, foi condenada a pagar indenizações e a perder 

territórios. Logo, a situação francesa na década de 1820 era de uma grande tensão 

entre os que defendiam o retorno do absolutismo (ultrarrealistas), os que defendiam 

as ideias de Napoleão (bonapartistas) e os persistentes revolucionários liberais 

(radicais). No entanto, com a morte de Luís XVIII, em 1824, e a subida de Carlos X ao 

trono, foi consolidada a vitória das correntes absolutistas e restaurados os privilégios 

do clero e da nobreza, gerando mais uma vez imensa insatisfação popular. Em 1830, 

com a vitória dos liberais na Câmara, Carlos X decretou as Ordenações de Julho, que, além de fechar a Câmara, 

anulava a vitória dos liberais nas últimas eleições, censurava a imprensa, permitia o rei governar através de 

decretos e ainda reduzia a quantidade de pessoas que poderiam votar.  

Com essas medidas, a resposta da população francesa, movida ainda pelos ideais liberais, foi através das 

chamadas marchas gloriosas que, durante três dias, tomaram as ruas de Paris com revoltas e barricadas. A 

revolução levou a fuga de Carlos X e a tomada do poder pela alta burguesia, que colocou no trono o rei Luís 

Filipe de Orleans, o chamado Rei Burguês, ligado ao setor financeiro e aos banqueiros. Na historiografia, esse 

período é comumente conhecido como a Monarquia de Julho (1830-1848). Apesar de afastar as intenções 

conservadoras do Congresso de Viena e apresentar uma postura mais liberal em seu reinado, apoiando 

inclusive outras revoltas na Europa, Luís Filipe manteve muitos aparelhos de desigualdade social na França, 

principalmente o voto censitário. 

 

A Revolução Francesa de 1848 

Apesar do reinado de Luís Filipe ter marcado uma série de conquistas para a alta burguesia e uma fase de 

industrialização na França, as tendências opositoras não paravam de crescer e se organizar. Pela burguesia, 

o republicanismo e o bonapartismo cresciam novamente, sendo o último ligado, agora, a Luís Bonaparte 

enquanto, nas classes populares, sobretudo entre os operários, aumentava cada vez mais as vozes que 

discursavam sobre o anarquismo e o socialismo (o Manifesto Comunista de Karl Marx foi publicado em 1848). 

Logo, a tensão entre classes e grupos diferentes, a fome e a alta dos preços gerados pelas colheitas precárias 

de 1846 e o autoritarismo de Luís Filipe, que ainda mantinha o voto censitário, foram essenciais para organizar 

a população, com apoio da Guarda Nacional, em uma série de revoltas nas ruas de Paris. As revoltas, ocorridas 

em julho de 1848 levaram à demissão o ministro Guizot e, logo em seguida, a fuga de Luís Filipe para a 

Inglaterra, deixando o trono vago. A revolução realizada na França, mais uma vez, disseminou seus ideais pela 

Europa, influenciando uma série de novos movimentos que ficaram conhecidos como a Primavera dos Povos 

de 1848 (Itália, Hungria, Alemanha, Áustria). 
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Enfim, apesar de inicialmente vitoriosos nas ruas, no campo administrativo os liberais e socialistas que 

participaram do movimento em Paris não obtiveram o mesmo sucesso. Durante o governo provisório 

instalado, medidas como a declaração do sufrágio universal, o fim da pena de morte e as chamadas Oficinas 

Nacionais (garantiam empregos aos desempregados) foram criados, mas as divergências entre os operários 

e a baixa burguesia (maioria socialista e liberal radical) contra a alta burguesia (conservadores e liberais 

moderados) logo se intensificou, retomando o caos nas ruas.  

No entanto, desta vez, as revoltas foram massacradas pelo general Carvaignac, que 

fechou as Oficinas Nacionais, suspendeu os direitos individuais, executou mais 3.000 

revoltosos e exiliou outros 1500 para as colônias. O novo governo de Cavaignac, 

baseado no autoritarismo e nas perseguições garantiu os interesses da alta burguesia 

e, por fim, abriu espaço para a restauração do bonapartismo na França, desta vez, com 

Luís Bonaparte (sobrinho de Napoleão I), eleito em 10 de dezembro de 1848, iniciando 

a Segunda República Francesa. 
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Exercícios 

 

1. 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. 

 

2. (FGV - RJ 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.  

 
3. A Independência do Brasil, em 1822, foi fruto de uma série de fatores cujo ponto de partida se pode 

localizar na vinda da família real para o Brasil, em 1808. Com a Corte no Brasil e a sede da monarquia 

para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma 

“colônia de uma colônia sua”. A tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente 

metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através da: 

a) Inconfidência Mineira, de 1789. 

b) Revolução do Porto, de 1820. 

c) Revolução Pernambucana, de 1817. 

d) Revolução Francesa, de 1789. 

e) Revolução Praieira, de 1848. 
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4. (FGV 2013) “Restauração é o nome do regime estabelecido na França durante quinze anos, de 1815 a 

1830, mas essa denominação convém a toda a Europa. Ela é múltipla e se aplica a todos os aspectos 

da vida social e política.” 
 

(René Rémond, O século XIX: introdução à história do nosso tempo) 

Reconhece-se a Restauração no processo que 

a) restituiu o poder aos monarcas europeus alinhados a Napoleão Bonaparte, provocando a 
generalização da contrarrevolução na América colonial, que havia sido varrida pelas independências 
nacionais. 

b) alçou a Inglaterra a condição da nação mais poderosa do mundo, com capacidade de reverter a 
proibição do tráfico de escravos africanos para a América e de defender a recolonização de espaços 
coloniais espanhóis americanos. 

c) restabeleceu as bases do sistema colonial na América e na Ásia, com a recriação de companhias 
de comércio marcadas pela rigidez metropolitana. além da prática do 'mar fechado' e do porto único. 

d) permitiu a volta das antigas dinastias ao poder, que o haviam perdido com as guerras napoleônicas, 
e que criou a Santa Aliança, nascida com o intuito de reprimir movimentos revolucionários. 

e) ampliou os direitos trabalhistas em toda a Europa, condição que provocou as revoluções de 1820 e 
1830, eventos fundamentais para a retomada dos valores políticos anteriores à Revolução Francesa. 

 
5. Entre 1792 e 1815, a Europa esteve em guerra quase permanente. No final, os exércitos napoleônicos 

foram derrotados. Em seguida, as potências vencedoras, Rússia, Prússia, Grã-Bretanha e Áustria, 

conjuntamente com a França, reuniram-se no Congresso de Viena, que teve como consequência 

política a formação da Santa Aliança. A partir do comentário acima, marque a alternativa que contenha 

duas decisões geopolíticas aprovadas pelo citado Congresso: 

a) defesa do liberalismo e auxílio aos movimentos socialistas na Europa.    

b) restabelecimento das fronteiras anteriores a 1789 e isolamento da França do cenário político 
europeu. 

c) valorização das aristocracias em toda a Europa continental e ascensão dos girondinos no governo 
da França a partir de 1815. 

d) reentronização das casas reais destituídas pelos exércitos napoleônicos e criação de um pacto 
político de equilíbrio entre as potências europeias. 

e) apoio aos movimentos republicanos e concentração de poderes na coroa britânica, permitindo a 
esta a utilização da sua marinha de guerra como instrumento contrarrevolucionário.   

 
6. “Com a derrota final de Waterloo e a segunda abdicação de Napoleão depois do Governo dos Cem Dias, 

em 22 de julho, a experiência do expansionismo imperial francês chega ao fim com uma situação de 
desastre nacional. Porém, por mais catastrófica que tenha sido a derrota, ela não conseguiu anular 
aquela que talvez tenha sido a principal obra do Império Napoleônico, apesar das graves contradições 
presentes no seu projeto.”  
(MONDAINI, Marco. Guerras Napoleônicas. In: MAGNOLI, Demétrio. (org). História das Guerras. São Paulo: Contexto, 2013. p. 

189-287. p. 212.) 

O autor do trecho acima, Marco Mondaini, indica que, apesar da derrota em Waterloo, o legado da Era 

Napoleônica permanecia na Europa. Entre os aspectos desse legado, é possível citar: 

a) a legislação sobre o poder divino dos reis, derivada do Código Civil Napoleônico. 

b) o respeito ao ritual da coroação pelo papa e ao Sacro Império Romano-Germânico. 

c) as guerras aristocráticas, sem presença dos cidadãos comuns. 

d) o nacionalismo e o imperialismo, que contaminariam toda a Europa no século XIX. 

e) a visão econômica estratégica que privilegiava a aristocracia em vez da burguesia. 
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7. (IFSC 2015) Em 1806, o Imperador francês Napoleão Bonaparte anunciou o Bloqueio Continental à 

Inglaterra, estabelecendo que nenhum país europeu poderia comercializar com os ingleses. O rei de 

Portugal, pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pela Inglaterra, fugiu para a 

colônia portuguesa, na América, para esperar a situação se normalizar. Com relação à presença da 

Família Real portuguesa no Brasil é CORRETO afirmar que:  

a) A Revolução Farroupilha, ocorrida no sul do Brasil, tinha como principal objetivo expulsar a Corte 
portuguesa e proclamar a independência da colônia americana.  

b) Salvador foi elevada à condição de capital do Reino Unido de Portugal e Algarves, tornando-se o 
maior centro político, econômico e cultural da colônia.  

c) A presença da Corte portuguesa no Brasil, exercendo um governo absolutista e conservador, 
contribuiu para retardar a Independência do Brasil, pois as melhorias administrativas e econômicas 
deixaram a elite liberal brasileira satisfeita.  

d) Chegando ao Brasil, D. João VI tratou logo de cumprir o prometido aos ingleses e decretou a abertura 
dos portos, em 1808, para as nações amigas comercializarem diretamente com a colônia.  

e) Em 1821, os franceses foram expulsos de Portugal e D. João VI foi chamado para assumir o trono 
português, mas ele preferiu ficar no Brasil. Esse fato ficou conhecido como “Dia do Fico”.  

 

8. "A nova onda se propagou rapidamente por toda a Europa. Uma semana depois da queda de Luís Filipe 

I, o movimento revolucionário tomou conta de uma parte da Alemanha e, em menos de um mês, já 

estava na Hungria, passando pela Itália e pela Áustria. Em poucas semanas, os governos dessa vasta 

região foram derrubados, e supostamente se inaugurava uma nova etapa da História europeia, a 

Primavera dos Povos". 
Luiz Koshiba, "História - origens, estruturas e processos" 

O texto faz referência: 

a) à Belle Époque. 

b) às Revoluções de 1848. 

c) à Restauração de 1815. 

d) à Guerra Franco-Prussiana. 

e) às Revoluções liberais de 1820. 

 
 

Textos para questão 9 
 
Napoleão Bonaparte, para os franceses, foi: 
"... o mais bem-sucedido governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das instituições francesas como 

existem até hoje."   
HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. 1789-1848. p. 94. 

 

"Foi preciso esperar a consolidação napoleônica para haver um novo interesse pela indústria."  
FALCON, Francisco e MOURA, Gerson. A formação do mundo contemporâneo. p 35. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

História 
 

9. Levando em consideração as medidas e as transformações do período napoleônico, assinale a 

alternativa correta: 

a) As principais reformas napoleônicas durante o Consulado foram: a institucionalização do Código 
Civil em 1804, garantindo a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o direito à propriedade 
privada, a proibição de organização sindical operária e a criação da Sociedade de Fomento à 
Indústria, para incentivar o desenvolvimento da indústria francesa.   

b) A França, no início do século XVIII, já era um país que apresentava embriões de uma sociedade 
capitalista, cujas forças dinâmicas apontavam para um desenvolvimento industrial autêntico, o 
que foi interrompido com a agitação revolucionária e só retomado com a Era Napoleônica.   

c) As Guerras Napoleônicas na Europa desorganizaram a economia do continente e retardaram a 
difusão das instituições impulsionadoras do capitalismo.   

d) A Era Napoleônica fortaleceu os ideais aristocráticos do Antigo Regime colocando a França como 
uma nação-moderna.   

e) Napoleão vai explorar os laços coloniais já existentes entre Inglaterra e EUA, explorando o último 
através dessa relação de pacto colonial entre metrópole e colônia.  

 
10. (UFRGS 2016) A Santa Aliança, coalizão entre Rússia, Prússia e Áustria, criada em setembro de 1815, 

após a derrota de Napoleão Bonaparte, tinha por objetivo político: 

a) promover e proteger os ideais republicanos e revolucionários franceses em toda a Europa. 

b) impedir as intenções recolonizadoras dos países ibéricos e apoiar as independências dos países 
latino-americanos. 

c) lutar contra a expansão do absolutismo monárquico e a influência do papado em todos os países 
europeus. 

d) combater e prevenir a expansão dos ideais republicanos e revolucionários franceses em toda a 
Europa. 

e) apoiar o retorno de Napoleão ao governo francês e garantir o equilíbrio entre as potências europeias. 
 

  



 
 

 

 

10 

História 
 

Gabarito 

 

1. E  
A intenção do bloqueio continental era parar a crescente industrialização inglesa enfraquecendo assim 
seu comércio junto aos outros países europeus. 

 
2. C 

As reformas promovidas por Napoleão serviram para fortalecer a burguesia francesa, sendo assim a 
instituição da propriedade privada foi um importante fator dentro desse contexto. Através do Código Civil 
instaurou a igualdade jurídica entre os cidadãos homens, estabelecendo uma série de direitos e 
obrigações. 

  
3. B 

A eclosão da Revolução do Porto demonstrava a insatisfação dos portugueses com a presença da 
Família Real no continente americano, uma vez que com a mudança da Corte modificou o eixo de 
importância entre a metrópole e a colônia portuguesa. 

 
4. D 

Após a derrota de Napoleão, as potências europeias se reuniram no Congresso de Viena e iniciaram um 
movimento conhecido como Restauração. Tal movimento possuía um intuito de restabelecer as antigas 
fronteiras europeias e reconhecer a legitimidade dos monarcas depostos por Napoleão. Tentando assim, 
restaurar as bases do Antigo Regime na Europa.  

 
5. D 

O Congresso de Viana vai reorganizar os territórios que haviam sido ocupados pela França Napoleônica 
reconhecendo a legitimidade dos antigos reis e reafirmando um relativo equilíbrio entre os países 
europeus. 

 
6. D  

Com o fim da Era Napoleônica, o espaço geográfico e político da Europa estava reconfigurado, de forma 
que passaram a existir novos impérios assim como o sentimento nacionalista floresceu, ocasionando 
futuramente no imperialismo e no neocolonialismo. 

 
7. D 

O bloqueio continental foi o principal traço da política externa de Napoleão e influenciou diretamente na 
colônia portuguesa na América. Como se recusou a obedecer ao bloqueio continental, a corte portuguesa 
se muda para a colônia com medo de uma possível invasão e ao chegar abre os portos as nações amigas, 
vulgo, Inglaterra. 

 
8. B 

A onda de revoluções no século XVIII já apontavam para o esgotamento do sistema do Antigo Regime, 
durante o século XIX diversas revoluções vão eclodir com ideais de liberdade e individualismo, muito 
caros a Burguesia. 

 
9. A 

A missão do consulado era recuperar a França da profunda crise desencadeada pelos anos de processo 
revolucionário. 

 
10. D 

A Santa Aliança foi criada com o intuito de barrar a expansão das ideias liberais que havia se expandido 
com a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. 

 


