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01. A função do processo revolucionário, conforme os interesses dos integrantes do terceiro estamento era a descaracterização e o fi m do 
absolutismo; elemento integrante do Antigo Regime e que havia sido tão marcante, durante o governo de Luis XIV. Por isso, a defesa 
do segundo texto da vontade geral do povo como sendo soberana, constituindo-se como nação e lei.

 Resposta: B

02. Ambos os movimentos estiveram ligados por um contexto marcado pelo desenvolvimento do movimento iluminista, em oposição ao 
absolutismo monárquico e ao mercantilismo, bem como contra a sociedade estamental de privilégios nobres e clericais. Desse modo, os 
EUA concretizaram a teoria, servindo de base e inspiração para a Revolução Francesa e outras emancipações das demais colônias latino-
americanas.

 Resposta: C

03. O caudilhismo foi um fenômeno político tipicamente latino-americano, principalmente nos países de língua espanhola, após a 
independência e num primeiro momento refl ete a luta pela organização do Estado, com maior ou menor centralização política, 
expressa em maior ou menos autonomia às províncias. A luta pelo poder nas nações recém-formadas envolveu grandes proprietários, 
que comandaram exércitos pessoais formados nas guerras de independência e que buscavam o controle da nação através da força e 
de laços de fi delidade. A concentração de poderes nas mãos de um líder local representava o reforço do poder pessoal e do papel de 
sua região na economia do país.

 Resposta: B

04. A política expansionista francesa tinha como grande objetivo ampliar seus mercados na Europa, como uma das bases para sua 
industrialização e, nesse sentido, após a derrota na tentativa de invadir a Inglaterra, a política de Napoleão Bonaparte pretendeu isolar 
a Inglaterra e estrangular sua economia.

 Resposta: E

05. A imagem da balança deixa claro que o Estado francês tinha que lidar com um grande defi cit, responsável pelo agravamento da crise 
econômica que precede à Revolução Francesa. Por isso, a alternativa [B] é a correta.

 Resposta: B

06. A famosa obra de Goya retrata o fuzilamento de populares em Madri, que resistiram à ocupação francesa promovida por tropas 
napoleônicas. A invasão francesa foi responsável por derrubar o absolutismo na Espanha, mas mesmo assim encontrou forte resistência 
popular que se organizou e lutou pela libertação do país.

 Resposta: A

07. A resposta da questão refl ete a interpretação das análises mais correntes sobre a reforma urbana implementada em Paris pelo barão 
de Haussmann durante o governo de Luís Bonaparte (Napoleão III) na França, que a associam a um momento de afi rmação política 
da burguesia. Porém vale observar que tal reforma procurou também, eliminar as ruas estreitas da cidade onde foram construídas as 
barricadas durante os movimentos de 1848 que difi cultaram o deslocamento de tropas ofi ciais enviadas para repressão.

 Resposta: B

08. O padre Hidalgo e, posteriormente, o padre José Morellos lideraram tropas formadas por muitos camponeses pobres (índios, brancos 
e mestiços). Além da independência política, lutavam por mudanças nas condições sociais: terras para os pobres, fi m da escravidão, 
etc. O medo da implantação de grandes transformações econômicas e sociais levou a elite local a lutar contra o movimento e a favor 
das tropas espanholas.

 Resposta: E

09. A luta de independência do Haiti foi infl uenciada pelas ideias iluministas, pelas propostas dos jacobinos franceses e foi marcada por 
grande violência da população escrava contra os proprietários rurais, desorganizando a economia nas décadas seguintes. A Independência 
de Cuba contou com apoio dos Estados Unidos na luta contra a metrópole espanhola, devido aos interesses na produção açucareira 
da Ilha, que passou a abastecer diretamente o país, sem o antigo intermediário. A independência cubana não alterou suas estruturas 
latifundiárias, fato que pode ser visto apenas após a Revolução Cubana de 1959, que abriu caminho para o socialismo.

 Resposta: C

10. Sem a invasão napoleônica à Espanha não seria possível às colônias a sua independência. A guerra na Europa, associada à grande 
difusão e infl uência das ideias iluministas permitiu aos criollos a articulação da luta emancipacionista.

 Resposta: D
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