Correção dos Exercícios Complementares
Capítulo 10: Nações, Nacionalismo e Socialismo
1- O século XIX, foi marco por vários movimentos revolucionários derivados da Revolução Francesa. Quais foram estes
movimentos?
✓ Resp.: Movimentos contrários ao Absolutismo,
✓ Movimentos liberais burgueses.
2- Identifique as causas básicas destes movimentos revolucionários ocorridos na Europa até o ano de 1848.
▪ Resp.: Crises econômicas.
▪ Desigualdades sociais.
▪ Oposição aos princípios absolutistas restaurados com o Congresso de Viena.
3- As revoltas de 1820 a 1848 na Europa foram norteadas pelas ideologias do Nacionalismo e do Liberalismo. Conceitue
estas duas ideologias.
Resp.: O Liberalismo é uma teoria da liberdade política e econômica. Em suas origens pregava a plena realização
da liberdade de mercado, o Estado de direito e a divisão de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
O Nacionalismo é uma tese ideológica, surgida após a Revolução Francesa. Em sentido estrito, seria
um sentimento de valorização marcado pela aproximação e identificação com uma nação. Consiste em
uma ideologia e movimento político, baseados na consciência da nação, que exprimem a crença na existência de
certas características comuns em uma comunidade, nacional ou supranacional, e o desejo de modelá-las
politicamente.
4- Após a Era Napoleônica que ideais entram em choque gerando a onda revolucionária de 1820 a 1848.
Resp.: A expansão do Império Napoleônico lançou as sementes do liberalismo político e econômico. No entanto,
com o fim da Era Napoleônica, coloca em choque o antigo e o novo absolutismo/mercantilismo X Estado
burguês/liberalismo – e o fortalecimento do nacionalismo provocaram uma onda revolucionária que se espalhou
na Europa entre 1820 e 1848.
5- Escreva sobre as Revoluções de 1820 na Europa.
Resp.: A Revolução de 1820, foi a primeira onda revolucionária que abalou a Europa depois das Guerras
Napoleônicas. Os eixos ideológicos deste movimento, foram o liberalismo e o nacionalismo e os países mais afetados
foram os do sul da Europa, como a Espanha, Itália e a Grécia. Na França, acirraram o debate entre monarquistas
e liberais, e os revolucionários mantinham a monarquia, mas submetida a uma Constituição.
6- Caracterize a Revolução de 1830.
Resp.: A Revolução de 1830, na França, teve caráter liberal e antiabsolutista. Em outros países da Europa, assumiu
também um caráter nacional, contrário às diretrizes do Congresso de Viena.
7- O que foram as Ordenações de Julho? E qual sua consequência para o governo de Carlos X?
Resp.: As Ordenações de Julho, foi a reação do rei Carlo X, após as eleições de 1830 para o Parlamento, em que a
oposição conquistou a maioria das cadeiras. Assim, o rei Carlos X impôs um decreto que retirou o cargo de todos
os deputados eleitos. Em consequência a criação das ordenações, o duque Luís Felipe, jornais, estudantes,
burgueses e trabalhadores iniciaram manifestações e levantes que conduziriam a Revolução de 1830, provocando
a jornada gloriosa e a abdicação de Carlo X ao trono francês.
8- Escrava sobre o governo de Luís Felipe I, “o rei burguês”.
Resp.: Luís Filipe I(1830-1848), conhecido como “o rei burguês” (por dever seu trono aos burgueses), no trono
fortaleceu o Legislativo e aboliu a censura, mas manteve o voto censitário. Sofreu oposição das camadas populares
e da pequena burguesia. No entanto, descontentamento popular contra o rei Luís Filipe I e seu ministro Guizot
avolumava-se desde 1846, culminando nas revoluções de 1848.
9- Caracterize a expansão da Revolução de 1830.
Resp.:
o Fora da França a revolução assumiu também um caráter nacionlista.
o A Bélgica liberta-se da Holanda
o Na Polônia, houve uma tentativa de libertar-se da Rússia, violentamente reprimida.
o Nos estados italianos, a revolução teve caráter liberal e nacional, a intervenção austríaca reprimiu o movimento.
o Nos estados alemães, os movimentos liberais procuravam submeter o poder real a uma Constituição, reprimida
pelo exército austríaco.
o Em Portugal, D. Pedro IV (Pedro I do Brasil) derrotou as forças absolutistas de seu irmão D. Miguel,
assegurando direitos de D. Maria da Glória.
o Fora da França, os levantes foram reprimidos pelas tropas da Santa Aliança.

10- Identifique os fatores ou causas da Revolução de 1848 na França.
Resp.:
➢ O liberalismo, contrário às limitações impostas pela monarquia absoluta;
➢ O nacionalismo que procurou unir politicamente os povos de mesma origem e cultura;
➢ O socialismo surgido nos movimentos de 1830 que pregava a igualdade social e econômica, mediante reforma
radicais;
➢ Crises econômicas na Europa entre 1846 a 1848 (estagnação das indústrias e secas);
➢ Alta do preço dos alimentos e fome dos operários e camponeses.
11- A França passa por 2 momentos revolucionários em 1848 sobre estes episódios responda:
a)- Quais as expressões usadas pela população parisiense para golpear a monarquia em 1848?
Resp.: A crise econômica ampliava a insatisfação política com as restrições à participação dos trabalhadores. Voto
Universal, República, Reformas Sociais e Econômicas e Socialismo, foram expressões usadas para mobilizar a
população parisiense e para golpear a monarquia francesa.
b)- O que aconteceu com as pessoas na manifestação da madrugada de 24 fevereiro?
Resp.: Em fevereiro de 1848, milhares de estudantes, trabalhadores e até mesmo setores da burguesia tomaram as
ruas de Paris formando barricadas, como havia ocorrido em 1830. Na madrugada do dia 24 forças militares
abriram fogo contra os manifestantes, matando cerca de 500 revoltosos.
c)- Qual o resultado das eleições francesas de 1848, após a Constituição reestabelecer a República Presidencialista e o
sufrágio universal masculino?
Resp.: Nas eleições de 1848, o vencedor foi Luís Napoleão Bonaparte iniciando a Segunda República (1848-1852).
12- Caracterize o segundo (ou outro) 18 de Brumário, da França.
13- Escreva sobre o Governo de Napoleão III.
Resp.: Napoleão III incentivou a indústria e os transportes e investiu em obras públicas, conseguindo diminuir
assim, o desemprego. Com o apoio do Exército e da burguesia exerceu um poder quase absoluto. Externamente,
visando expandir os negócios da França, adotou uma política agressiva: comandou a conquista da Argélia e do
Senegal (na África); da Síria, da Indochina e de pare da China (na Ásia) e enviou tropas francesa para combater
no México, na América, na tentativa de diminuir a influência norte-americana na região.
14- Defina a Primavera dos Povos.
Resp.: A Primavera dos Povos, foi uma onda Revolucionária que atingiu a Europa em 1848, mudando as formas
de governos e trazendo ideologias como as do liberalismo, socialismo e anarquismo.
15- A Terceira República foi chamada de Comuna de Paris, caracterize esse governo revolucionário.
Resp.: Foi um autogoverno oficialmente denominado Federação Republicana da Guarda Nacional, que durou de
18 de março a 28 de maio de 1871, implementou uma série de medidas anticapitalistas e em defesa dos interesses
dos trabalhadores, como a legalização dos sindicatos, a redução da jornada de trabalho e a proibição do trabalho
noturno, a desapropriação de casas abandonadas, a socialização de empresas abandonadas por seus proprietários,
o fim da pena de morte e a implementação da educação laica, pública e gratuita.

16- Escreva sobre a Semana Sangrenta.
Resp.: Em maio, tropas do Exército francês retomaram a cidade, com forças bem treinadas, mais bem armadas e
preparadas, milhares de rebeldes foram mortos, aprisionados ou deportados no episódio que ficou conhecido a
Semana sangrenta.
17- Caracterize o Socialismo Científico criado por Karl Marx e Frederic Engels em 1848.
Resp.: Através do Manifestos Comunista de 1848, Marx e Engels defendiam a construção de uma sociedade
igualitária, na qual as riquezas seriam divididas entre todos os seus integrantes e sob o controle dos trabalhadores.
Apoiavam o assalto do poder através da organização da classe trabalhadora. O socialismo era encarado como um
momento intermediário até se chegar ao comunismo, quando não haveria mais necessidade do Estado.
18- Escreva sobre o Anarquismo.
Resp.: Os anarquistas propunham uma sociedade igualitária em que a propriedade fosse coletiva, não houvesse
patrões nem operários e todos trabalhassem e se divertissem com liberdade, além da destruição imediata do Estado.
Para eles a sociedade capitalista deveria ser transformada por uma revolução que eliminasse as diferenças sociais
e a propriedade privada. Os seus principais líderes eram: Pierre Joseph Proudhan (1809-1865) e Mikhail Bakunin
(1814-1876).

