
 
 
  
 

 
 

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 Congresso de Viena, 
Independências na América Espanhola e 
Primeiro Reinado 
 
 
1. (Fgv) Entre 1814-1815, representantes das nações europeias reuniram-se no chamado 
Congresso de Viena. As principais discussões desses encontros giraram em torno:  

a) Da adoção do Código Napoleônico por todos os Estados europeus, como forma de 
modernizar as instituições sociais e adequá-las ao desenvolvimento capitalista do período. 

b)  Da reorganização da Europa após as guerras napoleônicas, procurando garantir à 
burguesia os avanços conquistados após anos de revoluções. 

c)  Da definição de fronteiras e governantes europeus a partir da ideia de legitimidade, isto é, 
a restauração do poder e das divisões territoriais anteriores à Revolução Francesa. 

d)  Da necessidade de banir definitivamente os princípios fundamentais do Antigo Regime, 
tais como a desigualdade jurídica, a dominação aristocrática e o absolutismo. 

e) Da implementação do Parlamentarismo como a única forma de garantir a dominação 
aristocrática e a restauração das dinastias destronadas pelas revoluções. 

 
 
2. Os soberanos do Antigo Regime venceram Napoleão, que eles viam como o herdeiro da 
Revolução. A escolha de Viena para a realização do Congresso, para a sede de todos os Estados 
Europeus, foi simbólica, pois Viena era uma das únicas cidades que não havia sido sacudida pela 
Revolução e a dinastia dos Habsburgos era símbolo da ordem tradicional, da Contra Reforma e 
do Antigo Regime. René Rémond Dentre as decisões acordadas no Congresso de Viena em 
1814-1815, podemos assinalar a: 

a) Criação de um organismo multinacional, denominado Santa Aliança. 
b) Convocação da Reunião dos Estados Gerais. 
c) Criação do Comitê de Segurança Geral. 
d) Formação da II Coligação antifrancesa. 
e) Restauração dos princípios revolucionários. 

 
 
3. (PUC - RIO) O Congresso de Viena, concluído em 1815, após a derrota de Napoleão 
Bonaparte, baseou-se em três princípios políticos fundamentais. Assinale a opção que apresenta 
corretamente esses princípios: 

a) Liberalismo, democracia e industrialismo. 
b) Socialismo, totalitarismo e controle estatal. 
c) Restauração, legitimidade e equilíbrio europeu. 
d) Conservadorismo, tradicionalismo e positivismo. 
e) Constitucionalismo, federalismo e republicanismo. 
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4. (Cesgranrio) A partir do segundo quartel do século XIX, as antigas colônias espanholas na 
América buscaram estabilizar-se tanto política quanto economicamente. Nesse contexto, 
podemos afirmar que: 

a) A penetração dos Estados Unidos na região, através da Doutrina Monroe, conseguiu 
garantir uma unidade regional. 

b) A supremacia da Argentina sobre os demais países da região platina transformou-a em 
superpotência regional. 

c) A entrada do capital estrangeiro possibilitou aos países latino-americanos montarem uma 
sólida infraestrutura econômica. 

d) O México destacou-se dos países vizinhos por ter implantado um regime republicano 
sólido, que buscava atender às massas camponesas empobrecidas. 

e) A característica política mais importante foi o caudilhismo, com o poder concentrado nas 
mãos dos grandes proprietários rurais. 

 

5. (Cesgranrio) Na primeira metade do século XIX, diversos movimentos pela independência 
eclodiram nas colônias espanholas da América, marcando a luta de seus povos contra o domínio 
da metrópole Ibérica. Marque a opção que se refere, corretamente, a um desses movimentos: 

a) Na Argentina, os comerciantes portenhos aliados ao líder militar Manuel Belgrano 
extinguiram os Cabildos e as Juntas Governativas, controladas por representantes da 
Coroa Espanhola. 

b) No Chile, a forte presença militar inglesa aquartelada no norte do país impediu o avanço do 
movimento de independência formado por segmentos populares liderados por Bernardo O. 
Higgins que, derrotado, exilou-se na Venezuela. 

c) No México, a elite "criolla", que ocupava os altos cargos da administração colonial, aliada 
aos espanhóis da metrópole, proclamou Fernando VII da Espanha como Imperador do 
México, sobrevivendo a monarquia mexicana até o advento da Revolução Zapatista. 

d) No Peru, o principal centro de resistência espanhola tornou-se independente após a 
tomada conjunta de Lima pelos exércitos de Bolívar e San Martin, tornando-se este último 
o primeiro presidente perpétuo da República Peruana. 

e) No Uruguai, a conquista da independência não encerrou o poder personalista dos 
caudilhos, mas fortaleceu os segmentos burgueses atuantes em Montevidéu. 

 

6. O sucesso dos movimentos de Independência na América Espanhola pode ser atribuído 
a) Ao apoio militar emprestado pela Inglaterra à organização de milícias indígenas. 
b) À atuação do alto clero, descontente com as atitudes da Metrópole. 
c) À unidade entre "criollos" e "chapetones", que se constituíram em força decisiva enquanto 

oposição ao governo espanhol. 
d) Às constantes rebeliões de escravos negros que desmoralizavam a administração 

espanhola. 
e) À insatisfação crescente dos proprietários coloniais com as restrições do Pacto Colonial. 
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7. (Enem) Constituição de 1824: "Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização 
política, e é delegado privativamente ao Imperador. (...) para que incessantemente vele sobre a 
manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos demais poderes políticos (...) 
dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado." Frei 
Caneca: "O Poder Moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da 
nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode 
dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de 
seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador." (Voto sobre o 
juramento do projeto de Constituição) Para Frei Caneca, o Poder Moderador definido pela 
Constituição outorgada pelo Imperador em 1824 era 

a) Adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram 
escolhidos pelo Imperador. 

b) Eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da 
sociedade nas duas esferas do poder legislativo. 

c) Arbitrário, porque permitia ao Imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder 
representativo da sociedade. 

d) Neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os 
deputados representantes da Nação. 

e) Capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da 
representação política. 

 
 
8. (Enem) Após a Independência, integramo-nos como exportadores de produtos primários à 
divisão internacional do trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se 
na produção, com braço escravo importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a 
América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos uns oitenta 
anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender de 
produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de 
produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora. 
Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida 
"civilizado", marca que distinguia as classes cultas e "naturalmente" dominantes do povaréu 
primitivo e miserável. (...) E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a construção 
de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicações. 

Paul Singer. Evolução da economia e vinculação internacional. In: I. Sachs; J. Willheim; P. S. 
Pinheiro (Orgs.). "Brasil: um século de transformações". São Paulo: Cia. das Letras, 2001, p. 80.  

 
Levando-se em consideração as afirmações anteriores, relativas à estrutura econômica do Brasil 
por ocasião da independência política (1822), é correto afirmar que o país 

a) Se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial. 
b) Extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção no 

trabalho livre. 
c) Se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização 

em relação a outros países. 
d) Se tornou dependente do capital estrangeiro, que foi introduzido no país sem trazer ganhos 

para a infraestrutura de serviços urbanos. 
e) Teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários 

setores produtivos. 
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9. (Enem) Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais: 
I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se compreendem os casados, e Oficiais 
Militares que forem maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados e Clérigos de Ordens 
Sacras.  
IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade claustral. 
V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou 
empregos.  
Constituição Política do Império do Brasil (1824). Disponível em: https://legislação.planalto.gov.br. 

Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 
 

A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A 
Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos “cidadãos brasileiros” com o objetivo de 
garantir 

a) O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira.  
b) A ampliação do direito de voto para maioria dos brasileiros nascidos livres.  
c) A concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. 
d) O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. 
e) A diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. 

 
 
10. (Unicamp) Em 1824, Frei Caneca criticou a Constituição outorgada por D. Pedro I dizendo que 
o poder moderador era a chave mestra da opressão da nação brasileira e que a Constituição não 
garantia a independência do Brasil, ameaçava sua integridade e atacava a soberania da nação. 

(Baseado em Frei Caneca, "Crítica da Constituição Outorgada", ENSAIOS POLÍTICOS, Rio de 
Janeiro, Editora Documentário, p. 70-75) 

 
a) Defina o poder moderador. 

 
b) O que foi a Confederação do Equador, da qual Frei Caneca participou? 
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Gabarito: 

 
1. C  
2. A  
3. C  
4. E  
5. E  
6. E  
7. C  
8. C  
9. D  
10 . ____  

 


