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 Exercícios Século XIX e Suas Repercussões 

 
1. A Europa da primeira metade do século XIX foi sacudida por significativos movimentos 
revolucionários. 
Qual das alternativas abaixo expressa melhor o significado mais geral desse processo 
revolucionário? 

a) Luta entre os partidários do Antigo Regime e os adeptos da nova sociedade capitalista 
burguesa. 

b) Revoluções de caráter exclusivamente liberal. 
c) Revoluções de caráter exclusivamente nacional. 
d) Luta entre a burguesia vitoriosa e o proletariado nascente. 
e) Luta entre monarquistas e republicanos. 

 
 
2. As Revoluções de 1848 foram provocadas por diversos fatores, destacando-se, entre outros: 

a) O fascismo, o comunismo e o positivismo; 
b) A socialdemocracia, o anarquismo e o comunismo; 
c) O sindicalismo, o republicanismo e o conservadorismo; 
d) O liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. 
e) O populismo, a socialdemocracia e o parlamentarismo. 

 
 
3. "O amor vem por princípio, a ordem por base; 
O progresso é que deve vir por fim. 
Desprezaste esta lei de Augusto Comte 
E foste ser feliz longe de mim."  

(Noel Rosa / Orestes Barbosa) 
 
Estes versos referem-se a uma das novas ideias espalhadas pelas classes urbanas da sociedade 
brasileira, no final do século XIX. Assinale a alternativa que diz respeito à filosofia mencionada 
nos versos: 

a) Positivismo 
b) Socialismo 
c) Existencialismo 
d) Marxismo 
e) Liberalismo 

 
 
4. No início do século XIX, Saint-Simon, Robert Owen e outros propuseram reformas, para 
atenuar os males causados pelo fortalecimento da ordem burguesa sobre os operários e para 
distribuir melhor a riqueza.  
Como esperassem medidas humanitárias dos governos burgueses, Karl Marx chamou-os de: 

a) Social-democratas 
b) Socialistas utópicos 
c) Sindicalistas radicais 
d) Comunistas ortodoxos 
e) Anarquistas românticos. 
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5. O cartismo inglês, movimento operário que surgiu na década de 1830, reivindicava: 

a) O estabelecimento do socialismo na Inglaterra; 
b) A organização dos trabalhadores em ligas operárias; 
c) A luta armada para a realização do socialismo; 
d) A destruição das máquinas nas fábricas; 
e) Benefícios trabalhistas e eleitorais.  

 
 
6. Em 1848, dois jovens revolucionários alemães escreveram: 
“Assim, o desenvolvimento da grande indústria  mina sob os pés da burguesia as bases sobre as 
quais ela estabeleceu o seu sistema de produção e de apropriação. A burguesia produz antes de 
mais nada, os seus próprios coveiros. A sua queda e a vitória do proletariado são igualmente 
inevitáveis.”             

(Cf. K. Marx-F. Engels. Obras Escolhidas em três tomos. Lisboa-Moscovo: Edições 
“Avante!”/Edições Progresso, 1982.) 

 
Esse texto expressa princípios da ideologia 

a) Fascista.     
b) Capitalista.     
c) Comunista.     
d) Iluminista.     
e) Darwinista.     
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