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Simulado sobre Revoluções Liberais na Europa : 
Ondas de 1820, 1830 e 1848 

Concurso Professor de História 
 
01. (Ano:2018/Banca:CESPE) Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E)             
o próximo item, relativo ao panorama histórico mundial do século XIX e às questões              
políticas e nacionais de então. 
 
Os movimentos e as revoltas liberais do século XIX foram prioritariamente integrados por             
socialistas e anarquistas que defendiam uma sociedade sem classes sociais e o fim da              
propriedade privada e da livre concorrência de mercado.  
 
 Certo  Errado 
 
02. (Ano:2018/Banca:CESPE)Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E)            
o próximo item, relativo ao panorama histórico mundial do século XIX e às questões              
políticas e nacionais de então. 
 
Os nacionalismos do século XIX foram protagonizados pelas classes instruídas e           
beneficiadas pelo progresso educacional das escolas e universidades, de onde saíram seus            
grandes defensores. Nesse aspecto, a questão das línguas nacionais foi um dos fatores             
predominantes das identidades nacionais. 
 
Certo  Errado  
 
03. (Ano:2017/Banca:CESPE)Em 1830 e em 1848, a Europa foi tomada por movimentos            
revolucionários. Acerca desse assunto, julgue (C ou E) o item a seguir. 
 
O levante liberal em Viena, em 1848, levou Metternich a comandar uma dura repressão              
militar na capital austríaca, que restaurou a ordem anterior. 
 
Certo  Errado 
 
04. (Ano:2017/Banca:CESPE)Em 1830 e em 1848, a Europa foi tomada por movimentos            
revolucionários. Acerca desse assunto, julgue (C ou E) o item a seguir. 
 
Embora exprimissem demandas nacionais, as revoluções de 1848 constituíram movimentos          
coordenados, articulados de forma central durante as campanhas liberais de Paris. 
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2017/Banca:CESPE) Em 1830 e em 1848, a Europa foi tomada por movimentos             
revolucionários. Acerca desse assunto, julgue (C ou E) o item a seguir. 
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Os movimentos revolucionários de 1830 resultaram da mobilização de diferentes setores           
sociais, com motivações e objetivos próprios, contra o sistema estabelecido pelo Congresso            
de Viena. 
 
Certo  Errado  
 
06.(Ano:2017/Banca:CESPE) Em 1830 e em 1848, a Europa foi tomada por movimentos            
revolucionários. Acerca desse assunto, julgue (C ou E) o item a seguir. 
 
A primeira fissura no status territorial europeu estabelecido em 1815 ocorreu em Bruxelas,             
em 1830, quando protestos de origem social tomaram dimensões políticas, o que levou à              
expulsão das tropas holandesas e à consequente proclamação da independência da           
Bélgica. 
 
Certo  Errado 
 
07. (Ano:2016/Banca:CESPE) Tendo o trecho de texto de Tocqueville como referência           
inicial, julgue (C ou E) o item que se segue, acerca de revoluções que marcaram a história                 
europeia no final do século XVIII e no século XIX. 
 
O caráter europeu das revoluções de 1848 deve-se ao fato de o movimento ter promovido               
alterações políticas em várias regiões, como a Península Ibérica, a Grã-Bretanha, a Irlanda             
e a Escandinávia 
 
Certo  Errado  
 
08. (Ano:2016/Banca:CESPE) Tendo o trecho de texto de Tocqueville como referência           
inicial, julgue (C ou E) o item que se segue, acerca de revoluções que marcaram a história                 
europeia no final do século XVIII e no século XIX. 
 
Uma consequência das revoluções de 1848 foi a saída de Klemens von Metternich da              
condição de ministro do exterior do Império Austríaco, posto por ele ocupado desde a época               
das Guerras Napoleônicas. 
 
Certo  Errado 
 
09. (Ano:2016/Banca:CESPE) Acerca das correntes ideológicas radicais que marcaram o          
cenário político do século XIX, julgue (C ou E) o item a seguir.  
Diferentemente do liberalismo, que forma uma tradição política centrada no individualismo,           
o socialismo abrange um conjunto de teorias políticas, filosofias sociais, práticas e formas             
de engajamento estruturadas em torno de princípios coletivistas que priorizam a           
solidariedade e a distribuição equitativa da riqueza. 
 
 Certo  Errado 
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10. (Ano: 2015/ Banca: UFMT) A história de toda a sociedade até agora existente é a                
história de luta de classes. O homem livre e o escravo, o patrício e o plebeu, o barão feudal                   
e o servo, o mestre de corporação e o oficial, em suma opressores e oprimidos, estiveram                
em constante antagonismo entre si, travaram uma luta ininterrupta, umas vezes oculta,            
aberta outras, que acabou sempre com uma transformação revolucionária de toda a            
sociedade ou com o declínio comum das classes em conflito.  
(MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto do partido comunista. Lisboa: Avante, 1975.)  
Sobre a historiografia marxista, é correto afirmar:  
a) Pensou a sociedade de uma perspectiva particularizante, destacou a cooperação entre            
as classes sociais e sujeitou o conhecimento histórico aos homens. 
b) Pensou a história a partir da objetividade científica, entendendo a neutralidade do             
conhecimento científico e sujeitando-a a uma causalidade cronológica. 
c) Pensou a sociedade estruturalmente, enfatizando o papel das contradições, priorizando o            
estudo dos conflitos sociais, atribuindo às classes sociais o papel de sujeito histórico. 
d) Pensou a história como arte, relativizando o conhecimento produzido pelo historiador,            
sujeitando o homem à história como uma força exterior a ele. 
 
GABARITO:  
01. Errado 
02. Certo 
03. Errado 
04. Errado 
05. Certo 
06. Certo 
07. Errado 
08. Certo 
09. Certo 
10. c 
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