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01. No final da Idade Moderna, a burguesia estava em ascensão e buscava chegar ao poder através das propostas iluministas liberais que 
diminuiriam o poder do Estado absolutista, exterminando os privilégios do clero e da nobreza oriundos da sociedade estamental, 
surgida no Feudalismo e que ainda vigorava. O Iluminismo defendia a igualdade jurídica, a divisão dos poderes e a lei da oferta e da 
procura que libertaria a propriedade do jugo do Estado e não defenderia as aspirações da incipiente classe proletária.

 Resposta: C

02. A guerra franco-prussiana gerou uma derrota estonteante para a França levando Napoleão III a se tornar prisioneiro de guerra das 
tropas de Bismark. Com a vitória germânica, a burguesia francesa ficou com seu governo desmantelado e os monarquistas passaram a 
apoiar a sujeição de paris a Berlim. Esse fato foi criticado pela população pobre que tomou as ruas da capital no movimento chamado 
de Comuna de Paris criando um governo popular que tinha inúmeras características ligadas à primeira internacional, sendo, por isso, 
considerado por inúmeros pesquisadores como a primeira gestão socialista. Vale salientar, que outros teóricos afirmam que a Comuna 
de Paris seria uma experiência anarquista.

 Resposta: D

03. A Restauração surgiu quando o império napoleônico foi desmontado e as forças conservadoras do Antigo Regime implantaram o 
governo absolutista dos Bourbons, que era criticado pelos antigos setores do terceiro estado. Vale ressaltar que o rei Luís XVIII não tinha 
força suficiente para inserir um absolutismo genuíno, por isso parte da nobreza buscava uma guinada mais à direita nobiliárquica, o 
que aconteceu com o reinado de Carlos X. O Antigo Regime dos Bourbons foi definitivamente destruído quando, em 1830, ocorreu 
uma revolução liberal que fortaleceu a burguesia ao implantar o governo do rei Luís Felipe, que defendia os interesses do sistema 
financeiro capitalista.

 Resposta: D

04. No século XIX, A Europa estava assistindo à decadência do Antigo Regime, composto pelo absolutismo monárquico, mercantilismo e 
sociedade estamental e protegido pelo decadente Congresso de Viena, e dentro dessa realidade a burguesia tinha disseminado suas 
ideias liberais e capitalistas com a ideologia iluminista que diminuía o poder do Estado com o intuito de libertar a propriedade do jugo 
nobiliárquico. As aspirações burguesas já tinham sido colocadas em prática pelas Revoluções Puritana (1640) e Gloriosa (1688), na 
Inglaterra, que fortaleceram o parlamento incentivando as manufaturas têxteis e o cercamento, criando condições para que o sistema 
produtivo, baseado no artesanato, entrasse decaísse e a “linha de montagem” se mostrasse eficaz para aumentar enormemente a 
produtividade, a exploração operária e o lucro burguês que são os fundamentos da Revolução Industrial. No século XVIII, os Estados 
Unidos se separaram da metrópole inglesa e os estados do norte se aliaram mais ainda ao liberalismo propondo uma república 
presidencialista censitária apoiada na divisão dos três poderes, idealizada por Montesquieu, tendo o papel de serem os pioneiros na 
independência das Américas. Logo após a separação dos Estados Unidos, o Terceiro Estado promoveu na França a sua revolução que, 
dirigida pelo girondino ou jacobino, abalou o alicerce do absolutismo dos bourbons. A partir dessas experiências, a população europeia 
iniciou uma série de revoluções liberais, obviamente burguesas e nacionalistas, como a de 1848 chamada de Primavera dos Povos, 
contudo a exploração capitalista já estava sendo criticada por inúmeras novas ideologias de esquerda como as socialistas, utópica 
ou marxista, e a anarquista que ainda não conseguiram desestruturar o sistema capitalista, a não ser, momentaneamente, durante a 
Comuna de Paris em 1871.

 Resposta: B

05. No século XIX, países como a França e a Inglaterra estavam estruturando suas economias na Segunda Revolução Industrial, 
consequentemente a burguesia consolidou-se no poder destruindo as reminiscências do Antigo Regime. Contudo, com o avanço 
da produção fabril, a classe operária passou a criar revoltas no intuito de abalar a exploração capitalista, primeiro com o ludismo, e 
sucessivamente pelo cartismo, socialismo utópico, socialismo científico e anarquia. Foi nesse ambiente da Primavera dos Povos que a 
população pobre de Paris chegou ao poder quando a França, derrotada pelo nascente II Reich germânico viu o desmantelamento do 
governo liberal de Napoleão III. A Comuna de Paris buscou num curto espaço de tempo distribuir a riqueza entre todos, fato esse que 
foi criticado pela burguesia francesa e alemã, gerando uma profunda repressão.

 Resposta: A

06. A “Primavera dos Povos” foi um momento delicado na Europa, pois o povo francês estava insatisfeito com o elitismo burguês do 
governo do rei “banqueiro” Luís Filipe e estava se aproximando dos socialistas utópicos. Como consequência, a burguesia precisava 
criar uma alternativa liberal ao seu próprio governo de Luís Felipe numa pseudoproposta oposicionista. Foi dentro desse contexto que 
surgiu o grupo político de Luís Bonaparte, que passou a propor a implantação de uma república, numa espécie de ressurreição do 
mito de Napoleão Bonaparte. Como consequência, a esquerda foi marginalizada e a burguesia manteve-se no poder do estado com 
a Segunda República, que posteriormente foi extinta quando a burguesia proclamou a posse imperial de Napoleão III.

 Resposta:D
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07. No século XIX, o alto clero da Igreja Católica estava sofrendo com a ascensão das ideologias burguesas liberais ou das proletárias 
socialistas e anarquistas, pois todas elas retiravam o poder da elite do antigo regime nobiliárquico que durante séculos protegeu os 
privilégios da Igreja. O medo maior da Igreja orientava-se para a ideologia de esquerda, já que o marxismo e a anarquia a avaliava 
como instrumento de dominação da elite e que, por isso, deveria ser severamente reprimida.

 Resposta: C

08. O liberalismo buscou fortalecer os ideais burgueses destruindo a grande estrutura estatal do Antigo Regime que na Idade Moderna 
protegeram os privilégios feudais da nobreza e do clero por intermédio do absolutismo, mercantilismo e sociedade estatal. O Absolutismo 
baseava-se na concentração do poder na figura do rei que supostamente tinha na força divina a origem de seu poder; já o mercantilismo 
permitia que a máquina burocrática real interviesse na economia. Essas características da Idade Moderna prejudicavam a burguesia, 
que passou a apoiar a diminuição do poder do Estado em busca de maior liberdade econômica e política. Esses ideais foram apoiados 
por Locke, Montesquieu e Adam Smith, dentre outros que propunham a igualdade jurídica, a divisão dos três poderes e a lei da oferta 
e da procura, difundindo o pensamento capitalista próprio da Idade Contemporânea.

 Resposta: A

09. Na década de 30 do século XIX, a dinastia absolutista dos Bourbons tentou revalorizar (Restauração) o Antigo Regime por intermédio 
do governo repressivo de Carlos X, que tinha sucedido Luís XVIII. A burguesia e grande parte da população não queriam o retorno dos 
privilégios do 1º e 2º estados da extinta sociedade estamental e se uniram em torno da liderança burguesa de Luís Filipe, da família 
dos Orleans, tendo como suporte ideológico o liberalismo e, obviamente, o capitalismo. As lideranças, de ideologia burguesa, do 
norte italiano buscavam a unificação italiana nos moldes liberais e industriais no intuito de fortalecer o capitalismo, bem como para 
enfraquecer a influência do império Áustro-Húngaro. É importante destacar que o movimento unificador italiano será vitorioso somente 
na segunda metade do século XIX. O movimento Cartista possuía cunho trabalhista e buscava fortalecer o movimento sindical por 
intermédio da influência do proletariado no parlamento.

 Resposta: B

10. Com a vitória da burguesia em vários países da Europa, o capitalismo se fortaleceu e conseguiu implantar a Segunda Revolução Industrial, 
que criou o capital monopolista próprio do imperialismo, inicialmente nos países da Entente. Como consequência, nasceu a corrida 
por mercado consumidor, ocasionando a invasão neocolonial sobre a África e Ásia. Juntamente, com a expansão da industrialização 
e do aumento do lucro da burguesia, a exploração sofrida pelo proletário ficou mais aprofundada através de extenuantes jornadas de 
trabalho em que participavam, inclusive, mulheres e crianças sem nenhum respeito humano.

 Resposta: C
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