
Capítulo 2

Império Napoleônico e Congresso de Viena

ATIVIDADES PARA SALA

01  A burguesia via em Napoleão alguém que comandaria 
os caminhos franceses sem deixar de trilhar a linha de 
pensamento que esse grupo desejava para garantir seus 
 privilégios. Napoleão era, sobretudo, um representante da 
burguesia e de seus interesses.

02  C
 O governo de Napoleão representou a continuidade da 

Revolução Francesa e da defesa dos interesses econômi-
cos da burguesia. Apesar de iniciar uma ditadura, contra-
riando o princípio de liberdade política, seu governo pre-
servou os ideais e as instituições sob a óptica burguesa, 
eliminando as concepções que valorizassem as tradições 
da nobreza ou da Igreja.

03  O objetivo do Bloqueio Continental era arruinar a Ingla-
terra por meio de um embargo econômico, a partir do 
qual todos os países europeus deveriam fechar seus por-
tos para embarcações inglesas sob a ameaça de serem 
atacados pelas tropas francesas. 

04  A tática usada foi a da chamada “terra arrasada”, que con-
sistia em destruir tudo que havia em uma cidade antes da 
chegada das tropas napoleônicas. Como as tropas não 
estavam bem equipadas e estruturadas para enfrentar 
esse tipo de situação, elas foram enfraquecidas. Deve-se 
destacar, também, o forte inverno russo que provocou a 
derrota francesa.

05  O Congresso de Viena representou politicamente o 
retorno do Antigo Regime e restaurou as divisas terri-
toriais e o absolutismo monárquico, fundamentando-
-se nos Princípios da Legitimidade e da Intervenção. 
Como consequência, formou-se ainda a Santa Aliança, 
o órgão militar responsável pela manutenção da paz e 
da ordem na Europa, combatendo todas as possíveis 
revoltas liberais.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  A

  O 18 Brumário simbolizou a ascensão de Napoleão 
Bonaparte ao poder, em 1799. A partir desse momento, 
os ideais da Revolução iniciada em 1789 foram alterados, 
permitindo a legitimação dos ideais burgueses e o ali-
jamento das classes subalternas, presentes no início do 
projeto revolucionário.

02  C

 O Código Napoleônico aborda somente questões de 
Direito Civil, como o registro civil ou a propriedade; outros 
códigos foram posteriormente publicados abordando 
Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Comercial. 
O Código Napoleônico também não possuía o caráter de 
uma Constituição.

03  B

  O Bloqueio Continental foi a proibição imposta por Napo-
leão Bonaparte com a emanação, em 21 de novembro de 
1806, do Decreto de Berlim, que consistia em impedir o 
acesso aos portos dos países, então submetidos ao domí-
nio do Império Francês, a navios do Reino Unido.

04  Napoleão estava no Egito fazendo campanhas para des-
truir bases estratégicas dos ingleses. Ele trouxe de lá a 
famosa Pedra de Roseta e entregou-a a Champollion, que, 
por meio de seus estudos, decifrou os hieróglifos.

05  A

 As conquistas napoleônicas do início do século XIX torna-
ram a França muito poderosa, fazendo com que ela riva-
lizasse com a Inglaterra e interferisse política, comercial e 
militarmente nas outras nações europeias. Era defensora 
dos ideais liberais burgueses, porém essas interferên-
cias � zeram surgir nos outros países um forte sentimento 
nacionalista.

06  A

 As ações de Napoleão Bonaparte foram decisivas para a 
consolidação do poder nas mãos da burguesia. Suas ações 
contiveram o radicalismo jacobino e as ideias de retorno 
ao antigo absolutismo monárquico. Modernizaram a legis-
lação, especialmente por conta da criação do Código Civil 
Napoleônico, que defendia a propriedade privada, igual-
dade a jurídica e a liberdade de expressão.
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07  A

 A Era Napoleônica foi marcada pelo � m da Revolução 
Francesa e dos privilégios da nobreza, pela consolida-
ção do poder da ideologia burguesa e pelas conquistas 
e intervenções militares, marcando o início da Idade Con-
temporânea.

08  A

 Com o apoio burguês, por meio do Golpe do 18 Brumário, 
Napoleão assumiu o poder da França e deu continuidade 
às mudanças de interesse burguês que a Revolução Fran-
cesa havia iniciado.

09  B

 O Código Civil Napoleônico serviu para nortear o sis-
tema jurídico contemporâneo. Ele consolidou os interes-
ses burgueses e garantiu conquistas individuais, como a 
igualdade jurídica e o direito à propriedade privada. No 
entanto, o Código negou aos trabalhadores o direito de 
se organizarem em sindicatos e promoverem greves.

10  A

 Napoleão Bonaparte adotou uma política de apazigua-
mento no campo interno e promoveu um intenso senti-
mento nacionalista, canalizando a força e o desejo de 
conquistas para o campo externo, que resultaram em mui-
tas conquistas francesas e na formação de um poderoso 
império.
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