
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre - História 

Conteúdo: 
BRASIL: EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
 VINDA DA FAMÍLIA REAL 

 PROCESSO DE INDEPENDENCIA 

EUROPA: IDEOLOGIAS DO SÉCULO XIX 
 LIBERALISMO 

 SOCIALISMO 

 ANARQUISMO 

 NACIONALISMO 

MOVIMENTOS DO SÉCULO XIX 
 MOVIMENTO OPERÁRIO 

 REVOLUÇÕES DE 1830 E 1848 

 UNIFICAÇÃO ITALIANA E ALEMÃ  

 

Lista de exercícios 

LISTA DE EXERCÍCIOS PARA ESTUDO 

1. "Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos".  

"Ao invés da Prússia se fundir na Alemanha, a Alemanha se fundiu na Prússia".  

Estas frases, sobre as unificações italiana e alemã:  

a) aludem às diferenças que as marcaram, pois, enquanto a alemã foi feita em benefício da Prússia, a 

italiana, como demostra a escolha de Roma para capital, contemplou todas as regiões.  

b) apontam para as suas semelhanças, isto é, para o caráter autoritário e incompleto de ambas, 

decorrentes do passado fascista, no caso italiano, e nazista, no alemão.  

c) chamam a atenção para o caráter unilateral e autoritário das duas unificações, imposta pelo 

Piemonte, na Itália, e pela Prússia, na Alemanha.  

d) escondem suas naturezas contrastantes, pois a alemã foi autoritária e aristocrática e a italiana foi 

democrática e popular.  

e) tratam da unificação da Itália e da Alemanha, mas nada sugerem quanto ao caráter impositivo de 

processo liderado por Cavour, na Itália, e por Bismarck, na Alemanha.  

2. "Em 18 de março a insurreição estourou (...), não esperava mais lhe dar sinais de vida. Durante 

dois meses vivi na fornalha (...)"  

(Émile Zola - carta a Paul Cézanne)  
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"Foi a primeira revolução proletária, o primeiro ensaio da ditadura do proletariado"  

(Horácio Gonzáles)  

 

O acontecimento do século XIX a que se referem as citações acima é:  

a) o 18 Brumário de Luís Bonaparte.  

b) a Revolução Francesa.  

c) o Ensaio Geral.  

d) a Comuna de Paris.  

e) a Revolução de 1848.  

3.  Na base do processo das unificações italiana e alemã, que alteraram o quadro político da Europa 

no século XIX, estavam os movimentos  

a) sociais, acentuadamente comunistas.  

b) liberais, acentuadamente nacionalistas.  

c) iluministas, acentuadamente burgueses.  

d) reformistas, acentuadamente religiosos.  

e) renascentistas, acentuadamente mercantis.  

4- Qual a relação de Napoleão Bonaparte com a vinda da família real portuguesa para o Brasil? 

5- Houve apoio de algum país para a vinda da família real? Cite o país. 

6- O que consistia o Bloqueio continental e qual relação com o Brasil? 

7-Quais problemas foram encontrados pela família real ao chegar no Brasil? 

8- O que foi a insurreição Pernambucana? 

9- Qual a importância do Dia do Fico para o Brasil em 1822? 

10- Descreva as características do Socialismo utópico 

11- Descreva as características do Socialismo Científico 

12- Descreva as características do Anarquismo 

13- Descreva as características do Liberalismo 

14- Descreva as características do Nacionalismo 



15- Explique o movimento Cartista. 

16-Explique o movimento Ludista. 

17- O que foi a revolução de 1830? 

18- O que foi a revolução de 1848? 

19- Explique como ocorreu a unificação alemã 

20-Explique como ocorreu à unificação italiana 

 

 

GABARITO 

 

1-C 

2-D 

3-B 

4- Por conta de D. João ter negado o apoio a França, Napoleão decidiu atacar aqueles que não 

respeitassem o bloqueio continental. 

5-Sim, a Inglaterra 

6- Todos os países aliados a França não poderiam fazer comércio com a Inglaterra, a corte de 

Portugal então, teve de fugir para o Brasil sob ameaça de ataque francês. 

7-Falta de estrutura  e desenvolvimento. 

8-: Uma revolta para instituir a independência em Pernambuco, por conta dos impostos, escassez  e 

o preço elevado de produtos de primeira necessidade.  

9- instituiu a permanência de D. Pedro I e a formação de uma assembleia constituinte para investir 

na independência do Brasil 

10- Ideal de sociedade igualitária pautada no cooperativismo social. 

11- Investe na melhoria do sistema capitalista, organizado pela participação do proletariado com 

melhor divisão de renda e formas de trabalho. 

12- Sistema social sem a necessidade de um representante. 

13- Doutrina que buscava compreender os mecanismo de funcionamento do capitalismo e 

aperfeiçoa-los. Utilizando dos princípios liberais e iluministas. 

14- sentimento de amor pela pátria e de desenvolvimento social em prol de um bem maior do povo. 



15- movimento que acreditava que a única forma da classe operária ser ouvida era participando da 

política e sendo votadas em forma de leis. 

16- Movimento contra a exploração imposta pelo trabalho nas fábricas. 

17-:movimento liberalista que se colocava contrário à restauração do poder absolutista. 

18-:movimento socialista que acreditava que o governo deveria voltar-se para o interesse dos 

trabalhadores e da população amis pobre. 

19- Luta armada da Prússia  para retomar todos os territórios e manter as fronteiras sociais com o 

resto da europa. 

20- Luta armada com o intuito de melhorar a economia e trazer o comércio no país. 

 

 

 


