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REVOLUÇÃO FRANCESA - 1789

OBS:TAREFA INCOMPLETA, DESORGANIZADA E COM LETRA ILEGÍVEL NÃO SERÁ PONTUADA!
BONS ESTUDOS!!!
1 - Com relação à França pré-revolucionária:
I - O primeiro estado era constituído por camponeses, artesãos, lojistas e o restante da alta nobreza, perfazendo um total
de um milhão e 200 mil membros.
II - Em 1789, a população francesa era de aproximadamente 25 milhões de habitantes, sendo que mais de 20 milhões
viviam na zona rural.
III - O clero (cerca de 120 mil pessoas) e a nobreza (350 mil membros) constituíam, respectivamente, o primeiro e o
segundo estados.
IV - A Assembleia Nacional monopolizava as concessões públicas, delegando ao rei e ao coletivo ministerial a
administração das províncias do país.
V - O ônus dos impostos a das contribuições para o rei, para o clero e para a nobreza recaía igualmente sobre os três
estados.
VI - A sociedade do Antigo Regime se caracterizava pela desigualdade de direitos entre os homens, de acordo com sua
origem, dividindo-se em três ordens: os que rezam os que combatem os que trabalham.
A única alternativa que contém as asserções corretas é:
a) I, II, III.
b) I, V, VI.
c) II, IV, V.

d) II, III, VI.

e) III, IV, V.

2 - Existem dúvidas em torno da caracterização do Estado Absoluto em França, na época de Luís XIV. O empenho do
rei em associar a França aos Tempos Modernos, promovendo o progresso e transformando o país em modelo de
civilização, embaralha a definição do seu reinado e dificulta sua inclusão na ideia de Antigo Regime.
Com base no texto, caracterize o Antigo Regime francês nos níveis POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Sobre a Revolução Francesa, é INCORRETO afirmar que:
a) os dois clubes mais importantes foram a Sociedade dos Amigos dos Direitos do Homem e o Clube dos Jacobinos.
b) a convocação dos Estados Gerais foi uma demonstração da força econômica do Antigo Regime.
c) representou uma ruptura estrutural. A burguesia alijada do poder se sublevou, tornando-se senhora do Estado.
d) a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi à síntese da concepção burguesa da sociedade.
e) a Bastilha, antiga prisão do Estado, foi tomada de assalto por artesãos, operários, pequenos comerciantes, lavadeiras e
costureiras.
4 - Num panfleto publicado em 1789, um dos líderes da Revolução Francesa afirmava:
"Devemos formular três perguntas:
- O que é Terceiro Estado? Tudo.
- O que tem ele sido em nosso sistema político? Nada.
- O que pede ele? “Ser alguma coisa.”
(citado por Leo Huberman, HISTÓRIA DA RIQUEZA DO HOMEM, 1979)
Explique as perguntas e respostas contidas nesse panfleto francês.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Na Revolução Francesa, foi uma das principais reivindicações do Terceiro Estado:
a) a manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas.
b) a concessão de poderes políticos para a nobreza, preservando a riqueza dessa classe social.
c) a abolição dos privilégios da nobreza e instauração da igualdade civil.
d) a união de poderes entre Igreja e Estado, com fortalecimento do clero.
e) o impedimento do acesso dos burgueses às funções políticas do Estado.
6 - No contexto da Revolução Francesa, a organização do Governo Revolucionário significou uma forte centralização
do poder: o Comitê de Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser o efetivo órgão do Governo... . Havia
ainda o Comitê de Segurança Geral, que dirigia a polícia e a justiça, sendo que estava subordinado ao Tribunal
Revolucionário que tinha competência para punir, até a morte todos os suspeitos de oposição ao regime. O conjunto de
medidas de exceção adotadas pelo Governo revolucionário deram margem a que essa fase da Revolução viesse a ser
conhecida como:
a) os Massacres de Setembro.
d) O Período do Termidor.

b) o Período do Terror.
e) o Golpe do 18 de Brumário.

c) o Grande Medo.

7 - A Revolução Francesa representou um marco da história ocidental pelo caráter de ruptura em relação ao Antigo
Regime.
Dentre as características da crise do Antigo Regime, na França, está:
a) a crescente mobilização do Terceiro Estado, liderado pela burguesia contra os privilégios do clero e da nobreza.
b) o desequilíbrio econômico da França, decorrente da Revolução Industrial.
c) a retomada da expansão comercial francesa, liderada por Colbert.
d) o apoio da monarquia às sucessivas rebeliões camponesas contrárias à nobreza.
e) o fortalecimento da monarquia dos Bourbons, após a participação vitoriosa na guerra de independência dos E.U.A.
8 - Abolição da escravidão; fim dos privilégios; limite aos preços dos gêneros alimentícios; criação do ensino gratuito
obrigatório; divisão das terras; assistência aos indígenas; criação do Museu do Louvre, da Escola Politécnica e do
Conservatório. Foram as primeiras medidas tomadas pelo:
a) Adepto da Escola econômica fisiocrática, o francês Turgot.
b) Jovem general, recém-chegado do Egito, Napoleão Bonaparte.
c) Líder Jacobino, Robespierre, conhecido como o "incorruptível".
d) Primeiro Ministro francês, Cardeal Richelieu e concluídas por seu sucessor cardeal Mazarino.
e) Rei Sol, Luís XIV, juntamente com seu ministro Colbert.
9 - A formação da Primeira Coligação antifrancesa (fevereiro-março de 1793), a alta do custo de vida, a traição de
Dumouriez e a revolta camponesa de Vendeia criaram uma situação dramática para a Revolução. Jean-Paul Marat,
que editava o jornal 'O Amigo do Povo', assim expressou a sua posição:
"É pela violência que se deve estabelecer a liberdade; o momento requer a organização do despotismo da liberdade, para
esmagar o despotismo dos reis."
a)
Cite o nome dos dois principais grupos políticos rivais do período e indique qual deles adotou o ponto de vista
expresso por Marat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Identifique as camadas sociais que aqueles dois grupos políticos representavam.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 - Na História da França, o GOLPE DE 18 BRUMÁRIO significa:
a) o início da Revolução de 1789 com a abolição dos direitos feudais
b) o fim da Revolução com a subida de Napoleão ao poder com o apoio do exército e da alta burguesia
c) o fortalecimento da participação popular e dos embates entre Danton e Robespierre
d) o estabelecimento da igualdade de todos perante a lei com a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão.
BONS ESTUDOS !!!

