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Exercícios de A Queda de Napoleão e o Congresso de 

Viena 
 

 

1. 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. 

 

2. 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.  

 

 

3. Com as primeiras derrotas militares de Napoleão Bonaparte, os dirigentes dos países vencedores 

organizaram: 

a) a coligação militar 

b) o congresso de Viena  

c) a expansão militar 

d) a santa aliança 

e) os movimentos nacionalistas. 

 

 

4. Leia este texto: 

Antes, Napoleão havia levado o Grande Exército à conquista da Europa. Se nada sobrou do Império 

continental que ele sonhou fundar, todavia ele aniquilou o Antigo Regime, por toda parte onde 

encontrou tempo para fazê-lo; por isso também seu reinado prolongou a Revolução, ele foi o soldado 

desta, como seus inimigos jamais cessaram de proclamar.  
(LEFBVRE, Georges. A Revolução Francesa. São Paulo: IBRASA, 1966. p 573.)  

 

Tendo em vista a expansão dos ideais revolucionários proporcionada pelas guerras conduzidas por 

Bonaparte, é CORRETO afirmar que: 

a) os governos sob influência de Napoleão investiram no fortalecimento das corporações de ofício e 

dos monopólios. 

b) as transformações provocadas pelas conquistas napoleônicas implicaram o fortalecimento das 

formas de trabalho compulsório. 

c) Napoleão, em todas as regiões conquistadas, derrubou o sistema monárquico e implantou 

repúblicas. 

d) o domínio napoleônico levou a uma redefinição do mapa europeu, pois fundiu pequenos 

territórios, antes autônomos, e criou, assim, Estados maiores. 
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e) Os países da Península Ibérica, como Portugal e Espanha, foram os únicos do continente Europeu 

a não serem afetados pelas guerras napoleônicas. 

 

 

5. A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o governo da Metrópole. 

Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas 

e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos 

seus parentes após o ano de 1808. 
NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.  

 

Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América portuguesa por terem: 

a) incentivado o clamor popular por liberdade 

b) enfraquecido o pacto de dominação metropolitana 

c) motivado as revoltas escravas contra a elite colonial 

d) obtido o apoio do grupo constitucionalista português. 

e) provocado os movimentos separatistas das províncias. 

 


