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HISTÓRIA - 8º ANO. ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL – A ASCENSÃO DE NAPOLEÃO (1799-
1814) 

Fique ligado!!! 
Ler, com atenção, os textos e enunciados. 
Escrever no caderno o título da aula, a data, o número da questão e responder de acordo com as 

informações. 
 
1 - SENSIBILIZAÇÃO 

 
Você sabe quem foi o grande general Napoleão? 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/326862885455362973/ 

A era napoleônica corresponde ao período 
da chegada de Napoleão Bonaparte ao 
poder na França, como Cônsul, em 1799, e 
terminou com sua derrota na Batalha de 
Waterloo e com seu exílio, em 1815, na 
Ilha de Santa Helena. Qual a importância 
deste acontecimento para a história da 
humanidade? Neste período, ocorreu a 
consolidação das instituições burguesas 
tencionadas durante toda Revolução 
Francesa em oposição à ordem política do 
Regime Absolutista, porque o Código 
Napoleônico, de 1804, influenciou os 
códigos da lei civil em todo o mundo, 
reconhecendo os princípios iluministas da 
liberdade civil, igualdade perante a lei. 
Essas ideias são importantes para vocês?  

Fazer, no caderno, perguntas e respostas. 
a) – Por quantos anos Napoleão governou a França? 
b) – Por que ele lutou contra o Regime Absolutista? 
c) – Citar três palavras iluministas que usamos para entender nossas relações na sociedade 
brasileira? 
d) – Escolher uma destas palavras e construir um acróstico sobre a mesma. 
 
2 – LER O TEXTO E RESPONDER AS QUESTÕES - TRÊS FASE DA ERA NAPOLEÔNICA 
 
A Era Napoleônica ocorreu de 1799 a 1815. Inicia-se com o “Golpe do 18 de Brumário” e termina 
com a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Napoleão chega ao poder apoiado 
pela burguesia e pelo exército, pois o seu governo seria a garantia da continuação dos ideais da 
Revolução Francesa. Para fins de estudo, a Era Napoleônica é dividida em três fases: 
 
1ª FASE – CONSULADO (1799-1804). Em 1799, começou uma nova fase da Revolução na França, 
o Consulado. Essa fase resultou de um golpe político arquitetado por membros da alta burguesia, 
alguns nobres e membros do exército que, junto a Napoleão, buscavam um governo forte e 
centralizador. O dia do golpe foi nomeado pelos estudiosos do tema como O 18 brumário (Brumário 
era um dos meses do ano, após a alteração do calendário durante a Revolução Francesa, e 
correspondia ao período de 22 de setembro a 31 de dezembro). Esse Golpe é considerado como o 
início da Era Napoleônica.  
 
Questões de múltipla escolha. Copiar, em seu caderno, somente a alternativa correta. 
1) - Como é chamado o Golpe que deu poder a 
Napoleão, dando início ao que chamamos de Era 
Napoleônica? 
a) - Golpe dos Cem dias 
b) - Golpe de Fontainebleau 
c) - Golpe de 18 de Brumário 
d) - Golpe do Diretório 
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2) - O golpe de Estado que ocorreu no dia 10 de 
novembro de 1799 marcou o final do processo 
revolucionário na França e o início de um novo 
período denominado: 
a) - Era Napoleônica   
b) - Era revolucionária 
c) - Marco revolucionário 
d) - Era de Viena 
 
3) - Durante o período conhecido como Revolução 
Francesa, Napoleão Bonaparte posicionou-se ao 
lado de qual grupo político? 
a) – Jacobinos                                       
b) - Sans-cullottes 
c) – Girondinos                                           
d) - Socialistas 

 
4) - (Puccamp) No contexto histórico 
da Revolução Francesa, o episódio 
denominado "O Golpe do 18 
Brumário", aconteceu 
a) - Quando se inicia o regime do 
Diretório, período que se caracterizou 
pelos desmandos políticos. 
b) - No momento em que a Conjura dos 
Iguais propõe a tomada do poder à força 
e o fim da propriedade privada. 
c) - Quando Napoleão, apoiado pelo 
Exército e pela alta burguesia, derruba o 
Diretório e chega ao poder. 
d) - No momento em que os 
monarquistas tentam voltar ao poder 
através de golpe, que foi sufocado por 
Napoleão Bonaparte. 
e) - Quando Robespierre, Saint Just e 
seus companheiros do Comitê de 
Salvação Pública são mortos na 
guilhotina, pondo fim ao Terror. 

 
2ª FASE - O IMPÉRIO NAPOLEÔNICO (1804-1815). A fase do império caracterizou-se pelas 
intensas guerras travadas em todo o continente europeu. Essas guerras eram encaradas por 
Napoleão e pelos seus seguidores como “libertadoras”, haja vista que seu alvo principal não eram os 
Estados, especificamente, mas um modelo de sustentação política que permeava a maioria deles à 
época: o absolutismo monárquico.  
 
Código Civil Napoleônico. Outra característica do Império Napoleônico foram as profundas 
reformas sociais e políticas implementadas na França, como aquelas associadas ao Código Civil 
Napoleônico, instituído em 1804, que tratavam dos direitos fundamentais, como a liberdade de 
expressão e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito de propriedade, assegurava a separação 
entre a Igreja e o Estado e eliminava os privilégios feudais; ratificava a reforma agrária ocorrida na 
Revolução Francesa..e vários outros que constituiriam as constituições democráticas das nações 
ocidentais a partir do século XIX, institucionalizando as transformações da Revolução Francesa. 
 
Fazer, no caderno, pergunta e resposta.  
1) – Pesquisar e explicar o que o Código Civil Napoleônico dizia sobre as mulheres.  
 
Questões de múltipla escolha. Copiar, em seu caderno, somente a alternativa correta. 
2) - (UFMG/1996) O Código Civil 
Napoleônico, promulgado em 1804 e 
inspirado no Direito Romano, foi fonte de 
diretrizes legais para os países 
ocidentais capitalistas porque: 
a) - Assegurava a igualdade civil entre os 

indivíduos. 
b) - Extinguia a escravidão nas colônias. 
c) - Instituía o direito de greve. 
d) - Limitava o direito à propriedade. 
 
3) - (UFTM MG/2004) Pode-se afirmar que 
a Era Napoleônica permitiu a 
consolidação da ordem burguesa 
porque: 

4) - (Puc-rio 2008)  Como general, cônsul e, 
depois, imperador, Napoleão Bonaparte 
transformou a França de um país sitiado numa 
potência expansionista com influência em todo o 
continente europeu. No entanto, a expansão 
francesa com seus ideais burgueses encontrou 
muitas resistências principalmente entre as nações 
dominadas por setores aristocráticos. Assinale a 
opção que identifica corretamente uma ação 
implementada pelo governo napoleônico. 
a) - O estabelecimento do catolicismo cristão e 
romano como religião de estado. 
b) - A descentralização das atividades 
econômicas, o que permitia que as economias 
locais prosperassem sem o pagamento de 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/absolutismo-mercantilismo.htm


a) - Anulou o direito à propriedade privada e 
proibiu a organização de greves e 
sindicatos. 
b) - Garantiu os princípios de igualdade 
jurídica e de liberdade, com a aprovação do 
Código Civil. 
c) - Extinguiu a Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão do início da 
Revolução Francesa. 
d) - Colocou em segundo plano os ideais 
iluministas ao implantar o Império e 
empreender guerras. 
e) - Fortaleceu os grupos reacionários, 
favoráveis às medidas sociais do Período 
do Terror. 

impostos. 
c) - A adoção do Código Civil que garantia a 
liberdade individual, a igualdade perante a lei e o 
direito à propriedade privada.  
d) - O estímulo, por parte das leis francesas, à 
criação de sindicatos de trabalhadores, livres da 
influência do Estado. 
e) - A estatização de toda a propriedade agrícola, 
comercial e industrial nas regiões dominadas pelo 
exército napoleônico.  

 
Bloqueio continental foi uma estratégia utilizada por Napoleão Bonaparte, o então imperador da 

França, que consistiu em fechar todos os portos, de todos os países da Europa ao comércio inglês, 

durante a revolução francesa. O bloqueio continental começou em 1806. O principal objetivo do 

bloqueio continental era enfraquecer a economia inglesa, que monopolizava o mercado europeu 

com seus produtos manufaturados, prejudicando assim os produtos franceses, segundo a visão do 

imperador. Para a estratégia do bloqueio funcionar, era necessário que todos os países da Europa 

apoiassem a ideia, mas não foi exatamente como ocorreu. 

Porém, para a total eficácia do plano de Napoleão, era precisaria contar com todos os países, mas 

Portugal tinha a Inglaterra como principal parceiro de negócios, e acabaram não participando do 

bloqueio continental. Como Portugal não tinha condições de enfrentar o exército de Napoleão, a 

Inglaterra sugeriu a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, tornando-se assim a sede do 

reino. Essa alternativa contava com o apoio de uma parte da nobreza portuguesa sendo, também, 

bastante atraente para os interesses ingleses.Foi exatamente na época do bloqueio continental, que 

a família real portuguesa fugiu para o Brasil, instalando-se todos na cidade do Rio de Janeiro, no 

ano de 1808, culminando então, alguns anos depois, no processo de independência do Brasil. 

Fonte: https://www.significados.com.br/bloqueio-continental/ 

 
Fazer, no caderno, perguntas e respostas.  
1) - Leia o texto, que é um trecho do Bloqueio Continental decretado por Napoleão. "Napoleão, 
Imperador dos Franceses, Rei da Itália (...) decreta: Artigo 1º. As Ilhas Britânicas são declaradas em 
estado de bloqueio. Artigo 2º. Qualquer comércio e qualquer correspondência com as Ilhas 
Britânicas ficam interditados (...). Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e 
qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra, ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é 
declarada boa presa (...)." Sobre o Bloqueio Continental, explique:  
a) - O que o Bloqueio Contimental determinava? 
b) - Qual objetivo de Napoleão ao decretá-lo?  
c) - Identificar e explicar a consequência do decreto francês para Portugal.  
d) – Por que o Bloqueio não teve o resultado esperado por Napoleão? 
 
 
 
Questões de múltipla escolha. Copiar, em seu caderno, somente a alternativa correta. 
2) – (Uema 2015) O mapa a baixo representa a divisão geopolítica europeia no início do século XIX, 
destacando a estratégia militar napoleônica conhecida como Bloqueio Continental.  



 
Fonte:https://historiacsd.blogspot.com/2019/01/era-napoleonica-questoes-de-vestibulares.html 
A linha de Bloqueio Continental que se estende de Portugal até a Noruega, representada no 
mapa, revela a intenção francesa de:  
a) - Integrar a economia europeia, com a isenção das tarifas alfandegárias.  
b) - Fortalecer a França, garantindo-lhe a livre circulação pelos portos britânicos.  
c) - Desenvolver a economia espanhola, consolidando seu monopólio comercial na Península 

Ibérica.  
d) - Isolar a Grã-Bretanha, impedindo-lhe o acesso a importantes mercados da Europa continental.  
e) - Inibir o comércio de escravos oriundos de portos africanos, situados ao norte da Linha do 

Equador.   
 
3) - (PUC-SP) O Bloqueio Continental, decretado por Napoleão, tinha como um de seus 
principais objetivos: 
a) - Dificultar o comércio britânico, levando a Inglaterra à crise econômica. 
b) - Impedir a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil. 
c) - Facilitar a invasão da Espanha. 
d) - Dificultar ao Império austríaco a aquisição de mercadorias. 
e) - Derrotar a Rússia, impedindo-a de comprar armas e alimentos na Europa Ocidental 
 
3ª FASE - FIM DO IMPÉRIO NAPOLEÔNICO 
O Império Napoleônico começou a enfrentar vários problemas a partir do ano de 1812. Napoleão, a 
essa altura, tinha duas grandes frentes de batalha no continente europeu: uma a Oeste, na 
Península Ibérica, contra os espanhóis, e outra a Leste, contra austríacos, prussianos e os 
principados alemães. A Rússia, que até então estava seguindo as sanções do Bloqueio Continental, 
rompeu com a França e entrou na guerra contra Napoleão. A guerra das tropas napoleônicas contra 
a Rússia foi uma das mais fatídicas para o Império Francês. O inverno rigoroso aplacou os soldados 
de Napoleão. 

A partir de então, Napoleão começou a perder sua força como imperador. Rússia, Prússia e Áustria 
conseguiram invadir a França em 1815. Napoleão rendeu-se e foi exilado na ilha de Elba. 
Entretanto, pouco tempo depois, conseguiu articular a sua fuga, reunir novamente seu exército e 
tomar de volta o poder por um período de cem dias. Esse curto período teve seu fim com a 
famosa Batalha de Waterloo, na qual seu exército foi derrotado pela aliança entre ingleses, 
austríacos, russos e prussianos. Após essa derrota, Napoleão foi novamente exilado, mas dessa vez 
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na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, bem longe do continente europeu, permanecendo lá sob 
custódia inglesa até o ano de 1821, quando faleceu. 
Fonte:https://brasilescola.uol.com.br/biografia/napoleao-bonaparte.htm  
https://www.todamateria.com.br/era-napoleonica/ 
 
Questão de múltipla escolha. Copiar, em seu caderno, a alternativa correta e justificar sua 
resposta.  
1) - (UECE/2004) A respeito do governo exercido por Napoleão Bonaparte, na França, marque 
a opção FALSA:  
a) - Portugal e Espanha constituíam os principais aliados de Napoleão contra a Inglaterra. 
b) - O período napoleônico foi marcado por um Estado centralizado. 
c) - A coligação da Áustria, Prússia e Rússia conseguiu derrotar as tropas de Napoleão. 
d) - A Inglaterra se destacou como líder dos países que se opunham a Napoleão. 
 
 
2 – Charge - Fazer, no caderno, perguntas e respostas.  

 
a) – Qual a ideia central presente na charge? 
b) – Em sua opinião, governo de Napoleão Bonaparte (1799-1815) apresentou avanços ou 
retrocessos para a história da humanidade. Dê exemplos. 
c) – A pessoa deve ser protegida contra as práticas que possam levar à discriminação racial, à 
discriminação religiosa ou a qualquer outra forma de discriminação. Foi na Era Napoleônica (1799-
1815) que alguns desses direitos foram assegurados e vêm até os dias de hoje. Pesquisar e citar um 
artigo da Constituição brasileira, de 1988, que defende esses princípios. 
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