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Querido(a) aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Desejamos-lhe 
um ótimo resultado e pedimos a Deus que o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 
PROGRAMA DA PROVA 

CAPÍTULO 4: A REVOLUÇÃO FRANCESA  

CAPÍTULO 5: O GOVERNO DE NAPOLEÃO E O CONGRESSO DE VIENA 

CAPÍTULO 6: A INDEPENDÊNCIA DAS COLONIAS ESPANHOLAS E DO HAITI 

 
 
QUESTÃO 01 
 
A Convenção Nacional (1792-1795) foi o período mais radical da Revolução Francesa. Qual grupo 
dominou essa fase da revolução e quem esse grupo representava? 
 
QUESTÃO 02 

  
 
A imagem retrata o momento da prisão de Robespierre, líder jacobino, ocorrido em 27 de julho de 1794. 
EXPLIQUE o que significou esse movimento para a Revolução Francesa. 
 
  

  



QUESTÃO 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem. Ela reproduz a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França. A 
partir da imagem e do que foi visto em sala de aula, podemos dizer que a coroação de Napoleão 
significou a volta do absolutismo na França? JUSTIFIQUE sua reposta.  
 
 
QUESTÃO 04 
Em 1799, por meio de um golpe de Estado – conhecido como 18 de Brumário, data que corresponde a 
9 de novembro do calendário gregoriano –, Napoleão Bonaparte derrubou o Diretório e estabeleceu um 
novo governo: o Consulado. 
 
Sobre o golpe de 18 Brumário, é correto afirmar que 
 
A) contou com o apoio de um grande número de capitalistas franceses, ansiosos por garantir os 
benefícios conquistados durante a Revolução Francesa e temerosos diante de novas mobilizações 
populares. 
B) permitiu o retorno do Antigo Regime, restabeleceu a monarquia absolutista e suprimiu as leis que 
resultaram das lutas populares e burguesas durante a Revolução Francesa. 
C) promoveu a democratização da França, consolidou a influência dos movimentos populares e de 
representantes do clero nos assuntos de Estado e eliminou os resíduos feudais. 
D) iniciou a Revolução Francesa, ao determinar a libertação de todos os presos políticos, a execução 
do rei e da rainha e a imediata convocação de uma Assembleia Constituinte. 
 
 
QUESTÃO 05 
"Milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça vão 
encontrar um outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo." (Napoleão Bonaparte) 
 
A Era Napoleônica (1799/1815) representou o momento da consolidação do processo revolucionário 
francês devido às várias medidas implementadas no período como a criação dos Liceus Franceses e o 
novo Código de Leis. Um fato relevante da economia francesa referente ao período Napoleônico foi: 
 
A) a criação de uma moeda nacional, o Franco, gerando a estabilização monetária do país; 
B) a elevação dos impostos sobre os camponeses para o aumento da arrecadação do Estado; 
C) a consolidação do modelo agroexportador francês com a criação do Banco da França; 
D) o fim da reforma agrária que contribuiu para o equilíbrio econômico francês. 
 
 
 



 
QUESTÃO 06 
A Revolução Francesa é caracterizada por 4 fases distintas: Assembleia Nacional Constituinte, 
Monarquia Constitucional, Convenção Nacional e Diretório. Sobre a Revolução Francesa, leias as 
afirmativas abaixo: 
 
I. A Convenção foi liderada pela pequena burguesia e pelos nobres franceses. 
II. O Diretório teve como liderança os jacobinos, representados pela pequena burguesia e pelas classes 
populares. 
III. Após a implantação da Monarquia Constitucional, o rei Luís XVI tentou fugir, o que desencadeou a 
instauração da República. 
IV. Apesar de ter sido a fase mais violenta da Revolução, a Convenção trouxe alguns benefícios para a 
população como o voto universal masculino e a reforma agrária. 
 
Estão corretas as alternativas 
 
A) I e II 
B) III e IV 
C) I, II e IV 
D) II, III e IV 
 
 
QUESTÃO 07 
Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. 
O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa 
que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais: 
 
A) uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos três estados 

para debater soluções. 
B) era realizada uma assembleia em que os membros da nobreza francesa reuniam-se em Versalhes 

durante uma semana para escolher novos burocratas para o país. 
C) era a destituição imediata de todos os ministros da nação. 
D) a convocação dos grandes representantes da Igreja na França para que aconselhassem o rei a 

tomar decisões. 
 
 
QUESTÃO 08 
EXPLIQUE como se deu a independência do México 
 
QUESTÃO 09 
QUAIS eram as principais classes sociais existentes na América Hispânica antes da independência. 
CARACTERIZE cada uma delas. 
 
QUESTÃO 10 
Vários movimentos contrários à opressão colonial ocorreram nas Américas, sobretudo no século XIX, 
visando à independência em relação às metrópoles. Sobre esses movimentos, é correto afirmar: 
 
A) A maioria deles fracassou, permanecendo os países submetidos às suas metrópoles, como 

colônias, até o século XX. 
B) San Martín e Simón Bolívar foram importantes líderes de movimentos de independência ocorridos 

na América Latina de língua hispânica. 
C) O Haiti se tornou independente após a elite criolla se apossar dos engenhos de cana de açúcar e 

expulsarem os chapettones de volta para a Espanha 
D) Os movimentos de independência da América Latina foram determinantes na independência das 

colônias norte-americanas. 
 
 



QUESTÃO 11 
QUAL país influenciou a independência de Cuba e quais eram os interesses do mesmo nesta 
independência? 
 
QUESTÃO 12 
O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América 
portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição, ou no instrumento, 
da integração subordinada das colônias no império luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas 
Minas Gerais (1789), a sedição avançou sobre a sua decorrência. 
JANCSÓ, I.; PIMENTA, J. P. Peças de um mosaico. In: MOTA, C. G. (Org.). 
Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 2000. 
 
A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de 
A) abolir a escravidão africana. 
B) anular o domínio metropolitano. 
C) suprimir a propriedade fundiária. 
D) extinguir o absolutismo monárquico. 
 
QUESTÃO 13 
OBSERVE com atenção os dois mapas a seguir. Na primeira parte do século XIX, grande parte das 
colônias espanholas conquistou sua independência. Pelo comparativo dos mapas, e considerando esse 
contexto, é possível afirmar que a principal mudança evidenciada após o processo de emancipação foi: 

 
  
 
A) A fragmentação territorial em virtude da descentralização política dos novos Estados. 
B) A agregação de novos territórios pelo México por meio de acordos financeiros com a região da 

América Central. 
C) A unificação dos territórios independentes em oposição à fragmentação dos territórios coloniais. 
D) A manutenção do território do Vice-reino do Rio da Prata após a criação da Argentina. 
 
QUESTÃO 14 
O Haiti, em 1804, tornou-se o primeiro país latino-americano independente. Sua independência é 
diferente das demais porque 
a) Foi conseguida sem violência, por meio de um acordo com a metrópole. 
b) Foi conseguida após uma revolta dos colonos brancos, que formaram exércitos próprios 
c) Foi o primeiro país a se constituir como nação negra independente, após a revolta dos escravos. 
d) Tornou-se independente com a ajuda direta dos Estados Unidos aos colonos rebelados. 


