
Capítulo 1

Revolução Francesa – Origens e apogeu
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01  Uma revolução é um processo de mudanças radicais na 
área política, econômica ou social, ou seja, não é mera-
mente uma revolta, e sim um movimento (pací� co ou 
armado) que visa promover alterações profundas e irrepa-
ráveis nas instituições que compõem a sociedade.

02  A sociedade francesa era estamental (com fraca mobili-
dade social), sendo o primeiro estado o clero, o segundo 
estado a nobreza e o terceiro estado os burgueses, os 
camponeses e os demais trabalhadores.

03  Os integrantes do terceiro estado queriam que as vota-
ções ocorressem não por estamento, como ocorrera nas 
reuniões anteriores, mas que os votos fossem contados por 
cabeça (um homem, um voto). Dessa forma, eles seriam 
maioria e poderiam ter suas reivindicações atendidas.

04  Porque a Revolução Francesa contribuiu para o � m de 
muitas estruturas herdadas do feudalismo, que antes 
impediam o progresso das nações mais liberais da Europa 
naquele período, e representou, ainda, o � m do Antigo 
Regime, iniciando a Era Contemporânea.

05  Quando na citação lê-se “de forma violenta e impulsiva”, 
pode-se perceber uma semelhança com a situação dos cam-
poneses e sans-culottes, que, na França, saíram às ruas e ins-
tituíram o Grande Medo na aristocracia francesa.
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01  A

 Em 14 de julho de 1789, durante a Revolução Francesa, a 
prisão da Bastilha foi atacada e tomada pelos revolucio-
nários. Os presos políticos foram libertados. A Queda da 
Bastilha tornou-se marco e símbolo da queda da monar-
quia francesa, pois era o principal presídio francês, onde 
eram encarcerados os presos políticos e onde se guarda-
vam as reservas de armas e munições. O local representava 
a maior expressão de força do rei absolutista. Inclusive, o 
dia 14 de julho foi escolhido pelos franceses como feriado 
nacional e data de celebração da Revolução.

02  C

 A vida dos trabalhadores e camponeses franceses da 
época revolucionária era de extrema miséria, portanto, 
desejavam melhorias na qualidade de vida e de trabalho. 
A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, 
desejava uma maior participação política e mais liberdade 
econômica para pôr em prática as bases do que, mais 
tarde, se consolidaria como capitalismo, com o advento 
da Revolução Industrial. 

03  B

  A Revolução é considerada como o acontecimento que 
deu início à Idade Contemporânea. Aboliram-se a servidão 
e os direitos feudais e proclamaram-se os princípios uni-
versais de “liberdade, igualdade e fraternidade” (liberté, 
egalité, fraternité), frase de autoria de Jean-Jacques Rous-
seau, inspirando outras constituições ocidentais.

04  C

 Os impostos e as contribuições para o Estado incidiam 
sobre o terceiro estado, uma vez que o clero e a nobreza 
não só tinham isenção tributária como ainda usufruíam do 
Tesouro Real por meio de pensões e cargos públicos.

05  C

 A Revolução Francesa uniu os interesses do heterogêneo 
terceiro estado. Nela, a burguesia pretendia igualar seus 
privilégios aos da aristocracia, fundamentada nos ideais 
iluministas, enquanto os sans-culottes, que constituíam o 
proletariado urbano, pretendiam também reduzir a explo-
ração que sofriam por parte da própria burguesia e dos aris-
tocratas a quem estavam submetidos no trabalho artesanal 
e nos serviços. Já os camponeses, os mais numerosos, pre-
tendiam abolir os últimos resquícios do feudalismo, como 
as obrigações servis.

06  A

 O terceiro estado arcava com o peso de impostos e con-
tribuições para o rei, o clero e a nobreza. Os privilegiados, 
isto é, primeiro e segundo estados, tinham isenção tributá-
ria. A principal reivindicação do terceiro estado era a aboli-
ção dos privilégios e a instauração da igualdade civil.

07  B

 A Revolução Francesa resultou de uma série de fatores de 
ordem econômica, política e social. Economicamente, a 
desordem geral das � nanças, devido à enorme dívida do 
Estado, re� etia-se do aumento de tributos sobre o povo. 
Politicamente, a manutenção do absolutismo real anulava 
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qualquer atenção às reivindicações do terceiro estado, as 
quais se associavam às ideias liberais Iluministas. Os pri-
vilégios exclusivos da aristocracia que, além de receber 
pensões do Estado, ainda gozava da isenção de impostos, 
levou a burguesia, junto com sans-culottes e camponeses, 
a mobilizar-se para mudar esse quadro de desigualdade e 
desordem.

08  C

 O lema “igualdade, liberdade e fraternidade” buscava 
romper com os antigos privilégios do Antigo Regime. A 
igualdade e a fraternidade tinham um sentido mais social, 
enquanto a liberdade referia-se aos direitos políticos e 
econômicos reivindicados pelo terceiro estado. É impor-
tante ressaltar, ainda, na imagem, o destaque feminino na 
condução da Revolução Francesa, mesmo que as mulhe-
res não tenham sido bene� ciadas como os homens, em 
relação aos direitos jurídicos e legais.

09  C

 O texto refere-se à Revolução Francesa e sua importância 
para as transformações políticas, sociais e econômicas não 
apenas na Europa, mas apresentando re� exos no mundo e 
interferindo em ações futuras.

10  B

 Na imagem da balança, percebe-se que o Estado francês 
tinha que lidar com um grande de� cit resultante de envol-
vimentos em con� itos externos, de pagamento de pen-
sões à aristocracia e de acordos comerciais desvantajosos 
à economia nacional, responsáveis pelo agravamento da 
crise econômica que precedeu a Revolução Francesa.
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01  Ao longo da Revolução Francesa, ocorreram várias fases, 
como a Assembleia Nacional Constituinte (1789-1792), a 
Convenção Nacional (1792-1795) e o Diretório (1795-1799). 
Durante a fase da Convenção Nacional, os jacobinos 
tomaram o poder e iniciaram o período que � cou conhe-
cido como o Período do Terror. Os radicais jacobinos ado-
taram algumas medidas sociais importantes como o � m da 
escravidão nas colônias da França, a Lei do Máximo, novo 
calendário, um novo sistema de pesos e medidas, entre 
outros. O maior líder jacobino foi Robespierre, que buscou 
inspiração nas ideias do � lósofo iluminista Rousseau.

02  Uma reação da alta burguesia, assustada com os excessos 
cometidos durante a fase do Regime do Terror. Resultou 
na execução de Robespierre.

03  Por ter sido comandada pela ala mais radical, os jacobi-
nos, e por ter cometido vários excessos sob a liderança 
de Robespierre. Durante essa fase, todos que se posicio-

navam contrários ao governo, até antigos aliados foram 
condenados à morte na guilhotina. O Golpe 9 Termidor 
teve � m com a ascensão dos girondinos ao poder e a con-
denação de Robespierre à guilhotina.

04  E

 Robespierre se destacou como o principal líder do Par-
tido Jacobino, durante o período da Convenção Nacio-
nal (1792-1795). Diante dos ataques estrangeiros e das 
conspirações contrarrevolucionárias, instaurou na França 
um governo ditatorial, que atribuiu poderes especiais ao 
Comitê de Salvação Pública e aos Tribunais Revolucioná-
rios. Iniciava-se, a partir de então, a fase do Terror, com 
a perseguição e execução de milhares de “inimigos” da 
Revolução.

05  Era o grupo mais radical da Revolução, composto majori-
tariamente por artesãos e operários; ganharam essa desig-
nação pelo fato de não usarem as mesmas calças que os 
nobres usavam. A expressão signi� ca “sem culotes”.
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01  C

 A Conspiração dos Iguais foi um movimento igualitário 
(precursor do anarquismo e do comunismo) liderado por 
Graco Babeuf, que propunha a “comunidade dos bens 
e do trabalho”, cuja atenção era voltada para alcançar a 
igualdade efetiva entre os homens.

02  D

 Durante esse período, as garantias civis foram suspensas e 
o governo revolucionário, controlado pelos jacobinos, per-
seguiu e assassinou seus adversários (milhares de pessoas 
foram guilhotinadas).

03  D

 Por meio da Lei do Máximo, o preço dos principais produ-
tos do comércio foi tabelado, evitando, assim, a in� ação.

04  A

 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi 
criada pelo terceiro estado (camponeses, artesãos, peque-
nos burgueses), que limitava os poderes do rei e eliminava 
os privilégios do primeiro (clero) e segundo (nobreza) esta-
mentos.

05  D

 A Revolução Francesa faz parte do conjunto de revoluções 
burguesas do século XVIII que culminaram com a ascen-
são da burguesia, à frente do poder político e econômico 
europeu.
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06  D

  Em 1795, adotou-se a Constituição do Ano III que, entre 
outros pontos, estabeleceu a volta do voto censitário, 
determinou a defesa da propriedade privada e criou o 
Diretório, composto pela alta burguesia. Dessa forma, é 
possível concluir que essa constituição é menos democrá-
tica que a Constituição do Ano I. 

07  E

  A Revolução Francesa, apesar de ter sido uma revolução 
burguesa, foi um movimento dos representantes do terceiro 
estado, formado também pela pequena burguesia, pelos 
camponeses e pelo baixo clero. Dessa maneira, a Revolu-
ção Francesa passou por diferentes fases que representa-
vam os interesses dos diferentes grupos do terceiro estado. 
Assim, o texto cita uma fala de Robespierre, líder jacobino 
que liderou a fase da revolução conhecida como “Terror”, 
o qual representava a pequena burguesia e as camadas 
populares que buscavam mudanças sociais efetivas. 

08  A

  Em agosto de 1791, após a tentativa frustrada de fuga da 
família real para a Áustria, os países, que até então apoiavam 
a França, lançaram a Declaração de Pillnitz, a qual a� rmava 
(e apoiava) a restauração da monarquia francesa como um 
projeto de interesse comum a todos os Estados europeus. 

09  E

  A reavaliação das bases jurídicas do Antigo Regime foi 
montada à luz do pensamento iluminista, representado 
por Voltaire, Diderot, Montesquieu, John Locke, Immanuel 
Kant etc. Eles forneceram pensamentos para criticar as 
estruturas políticas e sociais absolutistas. Como demons-
trado na imagem, os sans-culottes representavam a essên-
cia da Revolução Francesa em busca dos ideais de liber-
dade, igualdade e fraternidade.

10  D

 A Revolução Francesa é um exemplo de revolução bur-
guesa; no entanto, devido à grande participação popular, 
criou-se a falsa impressão de que teria sido uma revolução 
de todos e para todos.
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