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1. (Pucpr 2016)  A Revolução Francesa foi um dos 
momentos mais importantes no processo de formação 
do mundo contemporâneo. Foi um movimento violento 
que sepultou o absolutismo na cena política e o 
mercantilismo na economia, tendo um papel de grande 
destaque a burguesia, interessada em instituir um 
regime que atendesse aos seus interesses. Durante a 
revolução tomou forma um corpo legislativo denominado 
Assembleia Nacional, que tomou parte central na 
consolidação das reformas objetivadas pela revolução. 
Dentre as principais reformas realizadas na fase 
moderada da Revolução Francesa (1789-1791), pela 
Assembleia Nacional, podemos citar 
CORRETAMENTE:  
a) Abolição dos privilégios especiais do clero e da 

nobreza; Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão; subordinação da Igreja ao Estado; 
elaboração de uma constituição para a França; 
reformas administrativas e judiciárias; e ajuda à 
economia francesa.    

b) Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
elaboração do Edito de Nantes, que dava liberdade 
religiosa para os não católicos; criação do Banco da 
França; legalização da anexação dos territórios da 
margem esquerda do Reno; elaboração do Código 
Civil Francês.    

c) Criação do Código Civil Francês; criação do Banco da 
França; elaboração da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão; elaboração das primeiras leis 
trabalhistas que proibiam o trabalho infantil; 
concessão do direito ao voto às mulheres.    

d) Direito de voto para todos os homens, independente 
da renda; favorecimento de legislação que 
incentivava o capitalismo comercial; reforma do 
sistema educacional com a criação dos liceus 
clássicos e de ofícios; maior autonomia para as 
províncias históricas da França; criação de uma 
estrutura descentralizada de governo na França.    

e) Regulamentação das leis trabalhistas na França; 
extensão do direito de voto para todos os homens e 
mulheres maiores de 18 anos; reconhecimento do 
direito de minorias; criação do Código Civil; a França 
se tornou uma confederação descentralizada, dividida 
em cantões com alto grau de autonomia política; 
elaboração da Constituição Civil do Clero.    

   
2. (Pucrs 2016)  “A história moderna termina em 1789, 
com aquilo que a Revolução batizou de ‘Antigo 
Regime’(...).” 

(FURET, François. Pensando a Revolução Francesa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1989. P. 17). 

 
 
A partir do texto de Furet e dos conhecimentos sobre a 
Revolução Francesa, é correto afirmar:  
a) A Santa Aliança foi uma reação repressiva aos 

movimentos liberais, buscando a restauração do 
Antigo Regime através de um pacto militar.    

b) A homogeneidade social da burguesia conferia uma 
convergência de interesses comuns bem definidos 
aos rumos do processo revolucionário.    

c) A Revolução Francesa alçou a burguesia ao poder 
político, ao derrubar a Monarquia Absolutista, mas, do 
ponto de vista econômico, manteve privilégios 
feudais.    

d) A Revolução Francesa é um movimento que denota a 
maturidade burguesa ao remover os últimos entraves 
ao capitalismo, ao liberalismo e à democracia.    

e) Os valores da Revolução Francesa, como igualdade, 
liberdade, fraternidade, justiça e democracia, não 
foram questionados nas disputas internas do 
movimento revolucionário.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia atentamente o texto abaixo para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

História da pintura, história do mundo 
 

O homem nunca se contentou em apenas 
ocupar os espaços do mundo; sentiu logo a 
necessidade de representá-los, reproduzi-los em 
imagens, formas, cores, desenhá-los e pintá-los na 
parede de uma caverna, nos muros, numa peça de 
pano, de papel, numa tela de monitor. Acompanhar a 
história da pintura é acompanhar um pouco a história da 
humanidade. É, ainda, descortinar o espaço íntimo, o 
espaço da imaginação, onde podemos criar as formas 
que mais nos interessam, nem sempre disponíveis no 
mundo natural. Um guia notável para aprender a ler o 
mundo por meio das formas com que os artistas o 
conceberam é o livro História da Pintura, de uma arguta 
irmã religiosa, da ordem de Notre Dame, chamada 
Wendy Beckett. Ensina-nos a ver em profundidade tudo 
o que os pintores criaram, e a reconhecer personagens, 
objetos, fatos e ideias do período que testemunharam. 

A autora começa pela Pré-História, pela 
caverna subterrânea de Altamira, em cujas paredes, 
entre 15000 e 12000 a.C., toscos pincéis de caniços ou 
cerdas e pó de ocre e carvão deixaram imagens de 
bisões e outros animais. E dá um salto para o antigo 
Egito, para artistas que já obedeciam à chamada “regra 
de proporção”, pela qual se garantia que as figuras 
retratadas − como caçadores de aves e mulheres 
lamentosas no funeral de um faraó − se enquadrassem 
numa perfeita escala de medidas. Já na Grécia, a 
pintura de vasos costuma ter uma função narrativa: em 
alguns notam-se cenas da Ilíada e da Odisseia. A maior 
preocupação dos artistas helenísticos era a fidelidade 
com que procuravam representar o mundo real, 
sobretudo em seus lances mais dramáticos, como os 
das batalhas. 

A arte cristã primitiva e medieval teve altos 
momentos, desde os consagrados à figuração religiosa 
nas paredes dos templos, como as imagens da Virgem 
e do Menino, até as ilustrações de exemplares do 
Evangelho, as chamadas “iluminuras” artesanais. Na 
altura do século XII, o estilo gótico se impôs, tanto na 
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arquitetura como na pintura. Nesta, o fascínio dos 
artistas estava em criar efeitos de perspectiva e a ilusão 
de espaços que parecem reais. Mas é na Renascença, 
sobretudo na italiana, que a pintura atinge certa 
emancipação artística, graças a obras de gênios como 
Leonardo, Michelangelo, Rafael. É o império da 
“perspectiva”, considerada por muitos artistas como 
mais importante do que a própria luz. Para além das 
representações de caráter religioso, as paisagens rurais 
e retratos de pessoas, sobretudo das diferentes 
aristocracias, apresentam-se num auge de realismo. 

Em passos assim instrutivos, o livro da irmã 
Wendy vai nos conduzindo por um roteiro histórico da 
arte da pintura e dos sucessivos feitos humanos. Desde 
um jogo de boliche numa estalagem até figuras 
femininas em atividades domésticas, de um ateliê de 
ourives até um campo de batalha, 1tudo vai se 
oferecendo a novas técnicas, como a da “câmara 
escura”, explorada pelo holandês Vermeer, pela qual se 
obtinha melhor controle da luminosidade adequada e do 
ângulo de visão. Entram em cena as novas criações da 
tecnologia humana: os navios a vapor, os trens, as 
máquinas e as indústrias podem estar no centro das 
telas, falando do progresso. Nem faltam, obviamente, os 
motivos violentos da história: a Revolução Francesa, a 
sanguinária invasão napoleônica da Espanha (num 
quadro inesquecível de Goya), escaramuças entre 
árabes. Em contraste, paisagens bucólicas e jardins 
harmoniosos desfilam ainda pelo desejo de realismo e 
fidedignidade na representação da natureza. 

2Mas sobrevém uma crise do 3realismo, da 
4submissão da pintura às formas dadas do mundo 
natural. Artistas como Manet, Degas, Monet e Renoir 
aplicam-se a um novo modo de ver, pelo qual a imagem 
externa se submete à visão íntima do artista, que a tudo 
projeta agora de modo sugestivo, numa luz mais ou 
menos difusa, apanhando uma realidade moldada mais 
pela impressão da imaginação criativa do que pelas 
formas nítidas naturais. No Impressionismo, 5uma 
catedral pode ser pouco mais que 6uma grande massa 
luminosa, 7cujas formas arquitetônicas mais se 
8adivinham do que se traçam. Associada à Belle 
Époque, a arte do final do século XIX e início do XX 
guardará ainda certa inocência da vida provinciana, no 
campo, ou na vida mundana dos cafés, na cidade. 

Desfazendo-se quase que inteiramente dos 
traços dos impressionistas, artistas como Van Gogh e 
Cézanne, explorando novas liberdades, fazem a arte 
ganhar novas técnicas e aproximar-se da abstração. A 
dimensão psicológica do artista transparece em seus 
quadros: o quarto modestíssimo de Van Gogh sugere 
um cotidiano angustiado, seus campos de trigo parecem 
um dourado a saltar da tela. A Primeira Grande Guerra 
eliminará compreensões mais inocentes do mundo, e o 
século XX em marcha acentuará as cores dramáticas, 
convulsionadas, as formas quase irreconhecíveis de 
uma realidade fraturada. O cubismo, o expressionismo e 
o abstracionismo (Picasso, Kandinsky e outros) 
interferem radicalmente na visão “natural” do mundo. 

9Por outro lado, 10menos libertário, 11doutrinas 

totalitaristas, como a stalinista e a nazifascista, 
pretenderão que os artistas se submetam às suas 
ideologias. Já Mondrian fará escola com a geometria 
das formas, Salvador Dalí expandirá o surrealismo dos 
sonhos, e muitas tendências contemporâneas passam a 
sofrer certa orientação do mercado da arte, agora 
especulada como mercadoria. 

Em suma, a história da pintura nos 12ensina a 
entender o que podemos ver do mundo e de nós 
mesmos. As peças de um museu parecem estar ali 
13paralisadas, 14mas basta um pouco da nossa atenção 
a cada uma delas para que a vida ali contida se 
manifeste. Com a arte da pintura aprenderam as artes e 
técnicas visuais do nosso tempo: a fotografia, o cinema, 
a televisão devem muito ao que o homem aprendeu 
pela força do olhar. Novos recursos ampliam ou 
restringem nosso campo de visão: atualmente muitos 
andam de cabeça baixa, apontando os olhos para a 
pequena tela de um celular. Ironicamente, alguém pode 
baixar nessa telinha “A criação do homem”, que 
Michelangelo produziu para eternizar a beleza do forro 
da Capela Sistina. 
 

(BATISTA, Domenico, inédito)  
 

 
3. (Puccamp 2016)  Considere o texto abaixo. 
 
A Constituição de 1791 estabeleceu a monarquia 
constitucional e consagrou a divisão de poderes – 
Executivo, Legislativo, Judiciário. Porém, (...) 
estabeleceu que, para ser eleitor e elegível, o indivíduo 
deveria possuir uma renda bastante alta, o que excluía 
dessa condição pessoas de vida modesta. A 
Constituição estabeleceu o voto censitário, o voto ao 
qual só têm direito pessoas com certo rendimento. 
A França encontrava-se, pois, dividida em duas 
categorias de pessoas: os cidadãos ativos (com direitos 
políticos) e os passivos (sem esses direitos). Estes, a 
maioria esmagadora da nação, eram os cidadãos de 
“segunda classe”. A Constituição de 1791, no lugar da 
antiga divisão dos indivíduos em nobres e plebeus, 
tipicamente feudal, consagrou um novo princípio de 
distinção entre 
os indivíduos: a riqueza. Daí em diante, passaram a 
ficar de um lado, os ricos; de outro, os pobres. 
 

(Adaptado de: KOSHIBA, Luiz. História, origens, 
estruturas e processos. 

São Paulo: Atual, 2000, p. 324) 
 
 

A partir do texto, pode-se afirmar que, no curso da 
Revolução Francesa, a Constituição de 1791,  
a) significou um retrocesso, ao limitar a cidadania aos 

indivíduos detentores de um nível de rendimento.    
b) consagrou o direito de liberdade a todos os homens, 

conforme estabelecido na Declaração Universal.    
c) enfraqueceu o ideário nacionalista do povo francês e 

fortaleceu a monarquia absolutista.    
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d) introduziu reformas inspiradas no ideal iluminista e 
fez da propriedade um direito coletivo.    

e) promoveu o súdito a cidadão política e juridicamente, 
mantendo a igualdade de todos perante a lei.    

   
4. (Uel 2015)  Leia o texto a seguir. 
 
A conquista do tempo através da medida é claramente 
percebida como um dos importantes aspectos do 
controle do Universo pelo homem. De um modo não tão 
geral, observa-se como, em uma sociedade, a 
intervenção dos detentores do poder na medida do 
tempo é um elemento essencial do seu poder: o 
calendário é um dos grandes emblemas e instrumentos 
do poder; por outro lado, apenas os detentores 
carismáticos do poder são senhores do calendário: reis, 
padres, revolucionários. 
 

LE GOFF, J. História e Memória. Trad. de Bernardo 
Leitão et al. 7.ed. Campinas: Unicamp, 2013. p.442. 

 
No processo histórico das sociedades humanas, os 
senhores do poder procuram ampliar o seu domínio 
socioeconômico vinculando-o ao tempo cronológico. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um 
exemplo de apropriação do tempo associado a um 
poder que originou um novo calendário.  
a) O Édito de Constantino impôs o calendário Justiniano 

a todo o Ocidente cristão modificando as datas de 
celebrações religiosas.    

b) A Reforma Calvinista produziu uma nova contagem 
de tempo para a sociedade referente ao mundo 
sagrado, consagrando a epopeia da libertação.    

c) A Revolução Chinesa criou um novo calendário 
apropriando-se do controle da temporalidade no 
campo pelas novas técnicas agrícolas desenvolvidas 
por Mao Tse Tung.    

d) A Revolução Francesa rompeu com o calendário em 
vigor, a partir da deposição do rei pela Convenção 
criada para formular uma nova constituição.    

e) A Revolução Inglesa modificou o calendário no qual 
se regulava a balança comercial britânica com as 
suas colônias, aprimorando a concentração do lucro.    

   
5. (Pucrj 2015)  A Revolução Francesa foi vivenciada, 
por muitos dos atores envolvidos, como uma ruptura 
com o Antigo Regime. O próprio conceito de Antigo 
Regime era utilizado pelos revolucionários para nomear 
a organização social e política anterior a 1789. As 
alternativas abaixo apresentam transformações que 
representavam uma ruptura com essa organização. 
Assinale a alternativa INCORRETA:  
a) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

proclamando a igualdade de todos os cidadãos 
perante a lei.    

b) A sanção da Constituição Civil do Clero, 
transformando os sacerdotes católicos paroquiais em 
funcionários públicos.    

c) A eliminação do feudalismo, suprimindo os privilégios 
dos senhores feudais.    

d) A abolição dos dízimos e da propriedade privada 
como direito inviolável e sagrado.    

e) A supressão da Monarquia absoluta e a defesa do 
princípio da soberania do povo.    

   
6. (Espm 2015)  “Declaramos que não podemos mais 
suportar, juntamente com a enorme maioria dos 
homens, o trabalho e o suor em benefício de uma 
pequena minoria. Há muito tempo que menos de um 
milhão de indivíduos vem desfrutando aquilo que 
pertence a mais de vinte milhões de seus semelhantes. 
Jamais projeto mais vasto foi concebido ou posto em 
prática. Alguns homens de gênio, alguns sábios, o 
mencionaram de tempos em tempos, com voz baixa e 
trêmula. Nenhum deles teve a coragem de dizer toda a 
verdade. Povo da França, abri vossos olhos e vossos 
corações à plenitude da felicidade. Reconhecei e 
proclamai conosco a República dos Iguais!”  
 

(Graco Babeuf. Manifesto dos Iguais. Citado em Ed-
mundo Wilson. Rumo a Estação Finlândia)  

 
 
O Manifesto dos Iguais de Babeuf surgiu no contexto:  
a) da Revolução Gloriosa;    
b) da Revolução Francesa;    
c) da Revolução Liberal de 1848;    
d) da Revolução de 1848, na França;    
e) da Comuna de Paris.    
   
7. (Pucsp 2014)  “O Terror, que se tornou oficial durante 
certo tempo, é o instrumento usado para reprimir a 
contrarrevolução(...). É a parte sombria e mesmo terrível 
desse período da Revolução [Francesa], mas é preciso 
levar em conta o outro lado dessa política.” 
Michel Vovelle. A revolução francesa explicada à minha 

neta. São Paulo: Unesp, 2007, p. 74-75. 
 
São exemplos dos “dois lados” da política revolucionária 
desenvolvida na França, durante o período do Terror,  
a) o julgamento e a execução de cidadãos suspeitos e o 

tabelamento do preço do pão.    
b) a prisão do rei e da rainha e a conquista e 

colonização de territórios no Norte da África.    
c) a vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim 

do controle sobre os salários dos operários.    
d) a ascensão política dos principais comandantes 

militares e a implantação da monarquia 
constitucional.    

e) o início da perseguição e da repressão contra 
religiosos e a convocação dos Estados Gerais.    
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8. (Unicamp 2014)   

 
 
Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A 
Liberdade guiando o povo (1830), e assinale a 
alternativa correta.  
a) Os sujeitos envolvidos na ação política representada 

na tela são homens do campo com seus instrumentos 
de ofício nas mãos.    

b) O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como 
a bandeira tricolor e a figura da Liberdade, mas 
retrata um ato político assentado na teoria 
bolchevique.    

c) O quadro mostra tanto o ideário da Revolução 
Francesa reavivado pelas lutas políticas de 1830 na 
França quanto a posição política do pintor.    

d) No quadro, vê-se uma barricada do front militar da 
guerra entre nobres e servos durante a Revolução 
Francesa, sendo que a Liberdade encarna os ideais 
aristocráticos.    

   
9. (Pucrj 2013)  “A Revolução Francesa constitui um dos 
capítulos mais importantes da longa e descontínua 
passagem histórica do feudalismo ao capitalismo. Com 
a Revolução (científica) do século XVII e a Revolução 
Industrial do século XVIII na Inglaterra, e ainda com a 
Revolução Americana de 1776, a Grande Révolution 
lança os fundamentos da História contemporânea”. 
 

[Mota, C. G. A Revolução Francesa]. 
 
Entre as transformações promovidas pela Revolução na 
França, iniciada em 1789, é CORRETO afirmar que:  
a) os privilégios feudais e o regime de servidão foram 

abolidos destruindo a base social que sustentava o 
Antigo Regime absolutista francês.    

b) a Revolução aboliu o trabalho servil e fortaleceu o 
clero católico instituindo uma série de medidas de 
caráter humanista.    

c) os revolucionários derrubaram o rei e proclamaram 
uma República fundamentada no igualitarismo radical 
na qual a propriedade privada foi abolida.    

d) a Revolução rompeu os laços com a Igreja católica 
iniciando uma reforma de cunho protestante que se 

aproximava dos ideais da ética do capitalismo 
moderno.    

e) a Revolução, mesmo em seu momento mais radical, 
não foi capaz de romper com as formas de 
propriedade e trabalho vigentes no antigo regime.    

   
10. (Fuvest 2013)  Oh! Aquela alegria me deu náuseas. 
Sentia-me ao mesmo tempo satisfeito e descontente. E 
eu disse: tanto melhor e tanto pior. Eu entendia que o 
povo comum estava tomando a justiça em suas mãos. 
Aprovo essa justiça, mas poderia não ser cruel? 
Castigos de todos os tipos, arrastamentos e 
esquartejamentos, tortura, a roda, o cavalete, a 
fogueira, verdugos proliferando por toda parte trouxeram 
tanto prejuízo aos nossos costumes! Nossos senhores 
colherão o que semearam. 
 

Graco Babeuf, citado por R. Darnton. O beijo de 
Lamourette. Mídia, cultura e revolução. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990, p. 31. Adaptado. 
 
O texto é parte de uma carta enviada por Graco Babeuf 
à sua mulher, no início da Revolução Francesa de 1789. 
O autor  
a) discorda dos propósitos revolucionários e defende a 

continuidade do Antigo Regime, seus métodos e 
costumes políticos.    

b) apoia incondicionalmente as ações dos 
revolucionários por acreditar que não havia outra 
maneira de transformar o país.    

c) defende a criação de um poder judiciário, que atue 
junto ao rei.    

d) caracteriza a violência revolucionária como uma 
reação aos castigos e à repressão antes existentes 
na França.    

e) aceita os meios de tortura empregados pelos 
revolucionários e os considera uma novidade na 
história francesa.    

   
11. (Ufu 2012)  As mães, as filhas, as irmãs, 
representantes da Nação pedem ser constituídas em 
Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o 
esquecimento ou o menosprezo dos direitos da mulher 
são as únicas causas das desgraças públicas e da 
corrupção do governo, resolvemos expor, numa 
declaração solene, os direitos naturais, inalteráveis e 
sagrados da mulher. Em consequência, o sexo superior 
em beleza, como em coragem nos sofrimentos 
maternais, reconhece e declara, em presença e sob os 
auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da 
mulher e da cidadã. 
 
Art. 1 - A mulher nasce livre e permanece igual ao 
homem em direitos. As distinções sociais não podem 
ser fundadas, senão, sobre a utilidade comum. 
 
Art. 2 - A finalidade de toda associação política é a 
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis da 
mulher e do homem. Estes direitos são: a liberdade, a 
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prosperidade, a segurança e, sobretudo, a resistência à 
opressão. 
 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 1791. 
(adaptado) 

 
O documento acima foi proposto à Assembleia Nacional 
da França, durante a Revolução Francesa, por Marie 
Gouze. A autora propunha uma Declaração de Direitos 
da Mulher e da Cidadã para igualar-se à Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada 
anteriormente. A proposta de Marie Gouze expressa  
a) o reconhecimento da fragilidade feminina, devendo a 

Constituição francesa garantir ações legais e 
afirmativas com o objetivo de reparar séculos de 
exploração contra a mulher.    

b) a participação das mulheres no processo 
revolucionário e a reivindicação de ampliação dos 
direitos de cidadania, com o intuito de abolir as 
diferenças de gênero na França.    

c) a disputa política entre os Jacobinos e Girondinos, 
uma vez que estes últimos defendiam uma 
radicalização cada vez maior das conquistas sociais 
no processo revolucionário.    

d) o descontentamento feminino ante as desigualdades 
que as leis francesas até então garantiam entre os 
integrantes do terceiro Estado e a aristocracia.    

   
12. (Espm 2012)  Que o preço de todos os gêneros de 
primeira necessidade seja fixado invariavelmente sobre 
os dos ditos antigos, depois de 1789 até, inclusive, o 
ano 90, proporcionalmente às suas qualidades diversas; 
que as matérias-primas sejam também tabeladas, de 
maneira que os lucros da indústria, os salários do 
trabalho e os benefícios do comércio possam facultar ao 
homem industrioso, ao agricultor, ao comerciante, 
adquirir a coisas necessárias e indispensáveis à 
subsistência, e ainda tudo quanto possa contribuir para 
o bem-estar. 
 

(Albert Soboul. História da Revolução Francesa) 
 
A medida tratada no texto e colocada em vigor durante 
a Revolução Francesa pelo Comitê de Salvação Pública 
foi:  
a) a Lei do Máximo;    
b) a Lei dos Suspeitos;    
c) a redação dos cadernos de queixas;    
d) a abolição dos direitos feudais;    
e) a abolição das corporações de ofício.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
A questão remete a Revolução Francesa, 1789-1799. A 
Revolução Francesa foi uma revolução burguesa que 
destruiu o “Antigo Regime” (Absolutismo e 
Mercantilismo) implantando as bases do capitalismo 
liberal-industrial na França. A primeira fase do 
movimento é denominada de Assembleia Nacional 
Constituinte, 1789-1791 na qual ocorreram fatos 
importantes para a Revolução Francesa e para a 
posteridade, tais como: o fim dos privilégios feudais no 
dia 4 de agosto de 1789, a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão em 26 de agosto de 
1789, a Constituição Civil do Clero de 1790 
subordinando a Igreja ao Estado e a constituição de 
1791.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
A Santa Aliança ganhou corpo durante e após a derrota 
napoleônica e marcou a defesa da legitimidade 
monárquica e a restauração das monarquias depostas 
por Bonaparte no continente europeu.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Uma vez que a Revolução Francesa, iniciada em 1789, 
foi promovida pelo Terceiro Estado, formado por 
trabalhadores e burguesia, a Constituição de 1791 pode 
ser considerada um retrocesso, porque deixava de fora 
da participação política as classes que promoveram a 
Revolução.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão 
remete ao livro do historiador francês Jacques Le Goff 
chamado “História e Memória”, apontando para a 
relação entre calendário e poder. “O calendário é um 
dos grandes emblemas e instrumentos do poder”, “a 
intervenção dos detentores do poder na medida do 
tempo é um elemento essencial do seu poder”. Isto 
aconteceu no contexto da Revolução Francesa, 1789-
1799, exatamente quando foi implantado o período da 
“Convenção”, entre 1792-1795, no qual os Jacobinos 
tomaram o poder com apoio dos Sans-Culottes. Em 
1793, os Jacobinos adotaram algumas medidas sociais 
importantes como congelamento de preços, fim da 
escravidão nas colônias da França, entre outras. 
Também foi elaborado um novo calendário, o 
Republicano, introduzido oficialmente em 1795, era 
dividido em 12 meses de 30 dias, os cincos dias que 
faltavam eram feriados públicos. Os meses tinham 

nomes relacionados aos ciclos agrícolas e da natureza. 
Desta forma, confirma-se a ideia de Le Goff associando 
calendário com o poder instituído.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
A Revolução Francesa não promoveu o fim dos dízimos 
nem a abolição da propriedade privada na França.    
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Somente a proposição [B] está correta. A questão 
remete a formação da Conjura dos Iguais que surgiu no 
período do Diretório (1795-1799) fase final da 
Revolução Francesa. Em 1796, ocorreu a Conspiração 
dos Iguais, um movimento dos Sans-culottes, liderado 
por Graco Babeuf, um jovem revolucionário que 
defendia a “ditadura dos humildes”, um ataque a 
propriedade privada, Babeuf era um leitor de Rousseau, 
sendo considerado um precursor do Socialismo do 
século XIX.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Na Revolução 
Francesa, 1789-1799, ocorreu o período do “Terror” 
entre junho de 1793 até julho de 1794 no contexto da 
Convenção nacional. Os jacobinos liderados por 
Robespierre com apoio dos Sans culottes utilizaram a 
guilhotina e mataram muitas pessoas consideradas 
traidoras da revolução. No entanto, apesar do terror e 
da violência, os jacobinos adotaram algumas medidas 
sociais importantes como a lei do máximo que congelou 
preços e aboliu a escravidão nas colônias das França, 
criou um novo sistema de pesos e medidas, entre outras 
medidas importantes. As demais alternativas estão 
incorretas. O rei foi guilhotinado antes do período do 
terror. Em setembro de 1792 foi adotada a república na 
França. A perseguição aos religiosos começou antes e 
a convocação dos Estados Gerais ocorreu em 1789.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A pintura de Delacroix é uma homenagem à Revolução 
de 1830 na França, que pôs fim ao governo de Carlos 
X. Segundo palavras do próprio Delacroix, “ainda que 
não tenha lutado por meu país, posso representa-lo”. 
Além disso, a pintura relembra o ideário da Revolução 
Francesa, em especial na bandeira tricolor nas mãos da 
Liberdade.   
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
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A revolução francesa acabou formalmente com as 
relações servis no campo e os privilégios da aristocracia 
feudal. O fortalecimento do clero ligado à igreja de 
Roma; a abolição da propriedade privada; a reforma 
protestante e o conservadorismo econômico não foram 
transformações vividas pela geração revolucionária de 
1789.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
O texto mostra os sentimentos de Graco Babeuf em 
relação aos eventos que iniciaram a Revolução 
Francesa, em 1789. Tais sentimentos apresentam-se 
contraditórios, embora, ao final, Babeuf deixe claro que 
a ação violenta dos revolucionários era uma resposta 
aos abusos cometidos pelo Antigo Regime francês 
("Nossos senhores colherão o que semearam"). 
Posteriormente, na fase da Revolução Francesa 
conhecida como Diretório, Graco Babeuf liderou a 
Conjura dos Iguais.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
Embora a Revolução Francesa tenha sido 
ideologicamente conduzida sob o lema “Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade”, e seja inegável o progresso na 
garantia de direitos e liberdades individuais, a 
modernização manteve distinção entre homem e 
cidadão, assim como não eliminou a desigualdade de 
gênero.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
O texto discorre sobre a fase radical da Revolução 
Francesa, na qual o partido jacobino governou. Uma 
das medidas tomadas nesse período foi a Lei do 
Máximo sobre as mercadorias, que, dessa forma, 
pretendia ajudar os mais pobres.   
 
 


