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1. (Ufms 2020)  Leia o texto a seguir. 
 
“A Revolução conquistou o mundo. Apesar das santas 
alianças e dos sistemas de intervenção, os despotismos 
pereceram um após outro, as Constituições multiplicaram-
se, as servidões esfumaram-se, os povos oprimidos 
libertaram-se, unificados em nações. Que país se poderá 
gabar de nada dever ao espírito desta revolução? O próprio 
centro da Revolução é vítima de uma curiosa reação 
quando, em 1813, aquele que lhe arrebata a liberdade e 
quer dar ordens à Europa encontra pela frente os povos 
conduzidos ao combate em nome da liberdade. Obra da 
burguesia, a Revolução redundou em proveito da burguesia. 
Na direção da administração pública, ela substitui-se à 
aristocracia, classe vencida. Instruída, exercitada na prática 
dos negócios, a burguesia, em face da massa ignorante, é a 
única que pode fornecer quadros à nova ordem. Com isto 
ganha estipêndios elevados, prestígio e um gosto real pelas 
funções públicas. Em vão o Terror limita o seu concurso: o 
Termidor devolve-lhe os lugares perdidos; e, de fato, sob os 
regimes ulteriores, conservá-los-á. Por outro lado, é ela a 
grande beneficiária de bens nacionalizados; e, favorecida 
pela desvalorização do papel-moeda, realiza um bom 
negócio. [...]Esta Revolução tem o seu quinhão de horrores; 
mergulha na guerra, outro horror; os princípios são 
menosprezados, renegados até. Por fim volta a trazer à cena 
política o despotismo a maior desgraça para a liberdade; e, 
prometendo a igualdade, consente que uma classe se 
substitua a outra, deixando que a nova privilegiada regateie 
a emancipação da que continua subordinada.” 
 

(Fonte: NICOLLE, Paul. Coleção Europa-América. Lisboa: Ed. 
Europa-América, 1975. p. 120-121. Adaptado). 

 
 
Qual é a revolução tratada pelo fragmento de texto?  
a) Revolução Industrial.    
b) Revolução Bolchevique.    
c) Revolução Gloriosa.    
d) Revolução Americana.    
e) Revolução Francesa.    
  
2. (Mackenzie 2019)   

 

 
A charge acima de 1789, criticando a ordem social na França, 
circulou no país, durante o período da Revolução Francesa. 
O título da charge, que se lê abaixo da imagem, dizia: “Você 
deve esperar que este jogo acabe em breve” sugeria, 
justamente, que a situação iria mudar, porque  
a) a burguesia assumiu a liderança do processo 

revolucionário, pois via a necessidade da Revolução como 
meio para derrubar as estruturas do Antigo Regime, 
inapropriadas para o pleno desenvolvimento capitalista.     

b) as obras dos filósofos iluministas denunciavam as 
injustiças sociais que estavam ocorrendo na França, 
contando com grande alcance popular, além de projeção 
internacional, o que levou alguns países a apoiarem a 
causa, fator decisivo para o sucesso da Revolução 
Francesa.     

c) o reinado Luís XVI, após a participação em diversas 
guerras, como no conflito pela independência dos 
Estados Unidos, encontrava-se diante de uma insolúvel 
crise financeira e não desejava mais arcar com as 
despesas do Primeiro e Segundo Estado.     

d) o Primeiro e o Segundo Estados detinham todos os 
privilégios, uma vez que a sociedade francesa do século 
XVIII era estratificada. Eles se uniram contra o Terceiro 
Estado, exigindo durante a Reunião dos Estados Gerais, 
em 1789, o voto individual.     

e) somente o Terceiro Estado, composto pela burguesia, no 
Antigo Regime, contrapunha-se aos privilégios das classes 
parasitárias. Apenas essa classe pagava impostos abusivos 
ao clero e à nobreza decadente.     

  
3. (Fuvest 2019)  É difícil acreditar que a Revolução Francesa 
teria sido muito diferente, mesmo que a Revolução 
Americana nunca tivesse acontecido. É fácil mostrar que os 
americanos não tentaram uma semelhante ruptura 
substancial com o passado, como fizeram os franceses. No 
entanto, (...) as duas revoluções foram muito parecidas. 

Robert R. Palmer, The Age of The Democratic Revolution: 
The Challenge, Princeton, Princeton University Presse, vol. I, 

1959, p.267. 
 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos acerca da 
Revolução Francesa e do revolucionário processo de 
independência dos Estados Unidos, assinale a afirmação 
correta.  
a) A revolução norte-americana repercutiu pouco nos 

movimentos liberais da Europa e, mesmo na França da 
época da Ilustração, seu impacto foi mais de ordem 
econômica do que política.     

b) O processo de independência dos Estados Unidos foi 
marcado pela ausência de divisões internas entre os 
colonos e pela exclusão das camadas populares da 
sociedade no processo político.     

c) O processo de independência dos Estados Unidos foi 
consumado pela redação de uma Constituição, cuja 
elaboração ficou a cargo de notáveis, que representavam 
os interesses das classes proprietárias.     
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d) A guerra da independência norte-americana caracterizou-
se pela ausência de radicalismo político e social, o que se 
deveu à menor penetração dos ideais Ilustrados nos 
últimos anos do período colonial.     

e) A revolução norte-americana repercutiu não só na 
Ilustração europeia e na Revolução Francesa, como 
demonstrou de modo teórico e prático a viabilidade de 
um grande Estado republicano e democrático.     

  
4. (Unesp 2018)   

 
 
A gravura representa a marcha de mulheres revolucionárias 
até o palácio real de Versalhes em 5 de outubro de 1789. 
 
A participação das mulheres na Revolução Francesa  
a) levou à conquista do direito de voto, porém não do direito 

de exercer cargos executivos no novo governo francês.    
b) teve ressonância parcial nas decisões políticas, pois 

apenas as mulheres da alta burguesia envolveram-se nos 
protestos políticos e civis.     

c) foi notável nas manifestações e clubes políticos, porém 
seus direitos políticos e sociais não foram ampliados 
significativamente.    

d) originou a igualdade de direitos civis em relação aos 
homens após a proclamação da Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão.    

e) diminuiu bastante após os conflitos e a violência 
generalizada que marcaram a tomada da Bastilha.    

  
5. (Unioeste 2018)  “Infelicidade! Nossos cidadãos 
encarcerados nesses locais, 
Servem para cimentar esse alojamento odioso; 
Com as próprias mãos eles erguem, nos ferros aviltados, 
Essa morada do orgulho e da tirania. 
Mas, creia-me, no momento em que eles virem seus 
vingadores 
Eles mesmos destruirão essa assustadora obra, 
Instrumento de sua vergonha e de sua escravidão” 
 
Com esses dizeres, um “americano” do Peru conclama seu 
povo à libertação da escravidão na peça dramática Alzira, 
[...], escrita por Voltaire em 1736. O texto é piedoso com a 
sorte dos escravos do Novo Mundo, demonstra simpatia por 
sua revolta e saúda a possibilidade de uma reconciliação 
final baseada na liberdade coletiva. 
Em 1766, o francês Joseph Mosneron assistiu à 
representação dessa obra a bordo do navio [francês][...]. 

Comoveu-se com os versos que ouviu, apesar de a princesa 
Alzira, a heroína que dá nome ao romance, ser representada 
por um vigoroso marinheiro com ares de Hércules. Enquanto 
o pontilhão servia de palco [improvisado] para os atores, nos 
porões embaixo dele aglomeravam-se centenas de seres 
humanos capturados na África. Eles estavam sendo 
transportados, justamente, para o Caribe. 
Como explicar essa esquizofrenia? Como é possível que 
Mosneron tenha se abalado com a peça e não com os 
personagens reais que a inspiraram? Suponho que o próprio 
texto de Alzira contribui para isso, ao evocar a escravidão 
apenas dos “americanos”, e omitir qualquer menção ao 
tráfico transatlântico de africanos, em pleno apogeu quando 
Voltaire escreveu a peça. [...]. 
O século das Luzes, que assistiu a insurreição da filosofia 
contra o monarquismo, o absolutismo e a Igreja, foi também 
o ápice da expansão desse comércio absurdo. A França 
enviou, no total, 1,1 milhão de escravos para as colônias [...] 
antes da proibição definitiva do tráfico, em 1831. A abolição 
seria instituída em territórios franceses apenas em 1848. 
Na verdade, esse tipo de negócio já era quase clandestino 
desde 3 de julho de 1315, quando um edito de Luís X baniu a 
possibilidade de escravidão em todo o reino. Porém, no 
século XV, a demanda por mão de obra aumentou nas 
colônias e fez-se necessário tomar certas atitudes. A solução 
inicial foi explorar as populações locais, exterminadas com 
rapidez. Recorreu-se, então, aos “alistados” brancos, 
homens geralmente forçados ao exílio que assinavam 
contratos válidos por três anos e eram tratados nas mesmas 
condições que os negros. 
Um panfleto anônimo, ‘Sobre a necessidade de se adotar a 
escravidão na França’, expressa a visão da época: era preciso 
‘colocar pobres e indigentes para trabalhar’. Menosprezos 
racial e de classe não são incompatíveis [com a Franca 
iluminista]? [...] 
 
GRESH, Alain. Escravidão à francesa. Le Monde 
Diplomatique. 1 abril 2008. Disponível em: 

http://diplomatique.org.br/escravidao-a-francesa/ Acesso 
em: 10 ago. 2017. [Adaptado] 

 
 
A partir das considerações indicadas na matéria, as quais 
apontam a influência histórica dos pensadores iluministas e 
da participação francesa nos debates sobre liberdade e 
cidadania, e CORRETO afirmar.  
a) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 

1789, aboliu as desigualdades vivenciadas na França até 
aquele momento e, também, inspirou outros povos a 
buscarem essa noção de liberdade e cidadania em seus 
países.    

b) Ao final do processo de contestação monárquico francês, 
a burguesia saiu fortalecida e houve o fim dos privilégios 
da nobreza, sendo redistribuída suas terras aos 
camponeses e população desabrigada.     

c) Os princípios iluministas, envolvendo a valorização do 
conhecimento científico e de contestação à escravidão, 
foram amplamente difundidos por combaterem ações 
escravistas desenvolvidas em outros países, além de 
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impedir tomadas de decisões francesas que fossem 
favoráveis à exploração escrava.    

d) O princípio “liberdade, igualdade e fraternidade”, 
utilizado como slogan de mudança histórica, determinou 
o debate e a ação comum na França (incluindo políticas 
reparatórias) para que todos os cidadãos usufruíssem 
desses ideais a curto e longo prazo.     

e) Os conflitos recentes na França (evidenciados em 
enfrentamentos nas ruas, canções, redes sociais e etc.) 
sugerem que a desigualdade social, aliada aos problemas 
étnicos, ainda não foram superados e suscitam discussões 
sobre noções de liberdade e cidadania no País.     

  
6. (Ufjf-pism 2 2017)  Em julho de 1789, houve a explosão de 
movimentos populares em Paris. Artesãos, operários e 
desempregados se envolveram fortemente com o processo 
revolucionário, que ocasionou a tomada da Bastilha, 
momento simbólico da Revolução Francesa. Os grupos 
populares que protagonizaram a revolução passaram a ser 
conhecidos como sans-culottes. 
 
Em relação aos sans-culottes, assinale a resposta que 
CORRESPONDA às suas reivindicações e atitudes.  
a) Desejavam tomar o poder do rei de forma moderada, 

mediante as decisões do Primeiro Estado.    
b) Defendiam o aprofundamento das reformas políticas e a 

tomada de poder por parte da aristocracia.    
c) Tinham um projeto político bem definido, cuja principal 

proposta era o alinhamento com grupos 
contrarrevolucionários.    

d) Exigiam melhores condições de vida e participação 
política dos setores sociais médios e pobres, saqueando 
armazéns e tomando edifícios governamentais.    

e) Defendiam que os preços fossem tabelados e o fim da 
exploração econômica, sem qualquer proximidade com os 
camponeses e suas reivindicações.    

  
7. (Udesc 2017)  “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”. Estas 
três palavras, somadas à bandeira azul, branca e vermelha, 
tornaram-se símbolos das ideias defendidas e das 
reivindicações no movimento chamado Revolução Francesa. 
 
Com relação à Revolução Francesa, assinale a alternativa 
correta.  
a) Das revoluções de esquerda ocorridas no século XIX, a 

Revolução Francesa é das mais significativas, justamente 
por ser a primeira a contar exclusivamente com a 
participação de classes populares. Seu modelo foi 
reimplementado posteriormente apenas em 1917, 
durante a Revolução Russa.    

b) Apesar de sua relevância histórica, a Revolução Francesa 
não influenciou qualquer movimento revolucionário ou 
reivindicatório fora do território europeu.    

c) A relevância da Revolução Francesa pode ser 
compreendida por ter sido, entre outras coisas, o 
primeiro movimento político que instaurou popularmente 
o governo de uma mulher. Esta foi personificada como 

“Marianne” e foi representada por Delacroix no famoso 
quadro Liberdade guiando o povo.    

d) A Revolução Francesa teve reverberações não apenas na 
Europa, mas também na América. Uma das principais foi, 
certamente, a influência que exerceu sobre a 
Independência dos EUA.    

e) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
proclamada em 1789, ainda que ressaltasse a liberdade e 
a igualdade dos cidadãos perante a lei, era excludente em 
relação às mulheres. Tal fato auxilia compreender a 
composição da Declaração dos Direitos da Mulher e da 
Cidadã, escrita por Olympe de Gouges, em 1791.    

  
8. (Famerp 2017)  A Revolução é feita de sombra, mas, 
acima de tudo, de luz. 

Michel Vovelle. A Revolução Francesa explicada à minha 
neta, 2007. 

 
 
A frase apresenta a Revolução Francesa, destacando  
a) a aliança de setores católicos, associados à luz da 

revelação divina, com a ação revolucionária, que 
representava as trevas da morte.    

b) o contraste entre a obscura violência de alguns de seus 
momentos e a razão luminosa que guiou muitos de seus 
propósitos.     

c) a vitória do projeto aristocrático, que representava a luz, 
sobre as lutas burguesas, que representavam as sombras.    

d) o contraponto entre o esforço obscuro de impor o terror 
e a vontade iluminista de restaurar a monarquia 
parlamentar.     

e) a derrota do ideal republicano, que associava a revolução 
às trevas, e o sucesso da monarquia absoluta, liderada 
pelo Rei Sol.     

  
9. (Famema 2017)  Nosso atual modelo de Estado é fruto da 
Revolução Francesa, que, fascinada pela democracia grega, 
considerava que os atenienses criaram o princípio do Estado 
legal – um governo fundado em leis discutidas, planejadas, 
emendadas e obedecidas por cidadãos livres – e a ideia de 
que o Estado representa uma comunidade de cidadãos 
livres. Ao afirmarem que o governo era algo que as pessoas 
criavam para satisfazer as necessidades humanas, os 
atenienses consideravam seus governantes homens que 
haviam demonstrado capacidade para dirigir o Estado, e não 
deuses ou sacerdotes. 
 
(Flavio de Campos e Renan G. Miranda. A escrita da História, 

2005.) 
 
 
De acordo com o excerto e seus conhecimentos, é correto 
afirmar que  
a) a concepção moderna de democracia deriva da Revolução 

Francesa e da Atenas antiga, embora nesta a cidadania 
estivesse limitada à minoria da população.    
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b) a democracia ateniense, por fundamentar-se na 
comunidade de homens livres, não era compatível com a 
existência de trabalho escravo.    

c) a Revolução Francesa ampliou o conceito de democracia 
grega, ao tornar cidadãos todos os habitantes da 
comunidade, inclusive as mulheres e os estrangeiros.    

d) os gregos desenvolveram a noção de lei como uma 
emanação dos deuses, à qual os homens deveriam 
obedecer após discussão em assembleia.    

e) os atenienses vinculavam a política à religião e, por isso, 
seu Estado nacional dependia da razão divina e limitava a 
expressão política dos cidadãos.    

  
10. (Fuvest 2016)   

 
 
A imagem pode ser corretamente lida como uma  
a) defesa do mercantilismo e do protecionismo comercial 

ingleses, ameaçados pela cobiça de outros impérios, 
sobretudo o francês.    

b) crítica à monarquia inglesa, vista, no contexto da 
expansão revolucionária francesa, como opressora da 
própria sociedade inglesa.    

c) alegoria das pretensões francesas sobre a Inglaterra, já 
que Napoleão Bonaparte era frequentemente 
considerado, pela burguesia, um líder revolucionário 
ateu.    

d) apologia da monarquia e da igreja inglesas, contrárias à 
laicização da política e dos costumes típicos da Europa da 
época.    

e) propaganda de setores comerciais ingleses, defensores 
dos monopólios comerciais e contrários ao livre-
cambismo que, à época, ganhava força no país.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
A Revolução Francesa, 1789-1799, foi realizada pelo Terceiro 
Estado, liderada pela burguesia apoiada em ideias 
Iluministas de liberdade e igualdade. O movimento 
representou o fim do Antigo Regime, Absolutismo, 
Mercantilismo, sociedade de ordens e privilégios e 
implantou as bases do capitalismo liberal-industrial na 
França. Foi uma revolução ecumência, influenciou o mundo 
ocidental, marcou o final do mundo moderno e início do 
mundo contemporâneo. O texto aponta várias 
características da Revolução Francesa, por exemplo, “terror, 
termidor”. Gabarito [E].   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
A França no século XVIII ainda vivia sob a égide do Antigo 
Regime, ou seja, no campo da política um forte absolutismo 
através da dinastia dos Bourbons; a sociedade era 
estamental com três estamentos, clero (primeiro estado), 
nobreza (segundo estado) e o povo em geral incluindo a 
burguesia (terceiro estado); a economia era agrária, 
atrasada, mercantilista, semifeudal, havia uma profunda 
crise econômica e financeira, somente o terceiro estado 
pagava impostos; Vale dizer que no âmbito da política, cada 
estamento tinha direito a um voto. Nesse sentido, a 
Revolução Francesa, 1789-1799, foi realizada pelo terceiro 
estado sob a liderança da burguesia visando destruir o 
Antigo Regime. Gabarito [A].   
 
Resposta da questão 3: 
 [E] 
 
Ambas as revoluções – americana e francesa – sofreram 
influência do pensamento iluminista e como a americana foi 
anterior, ela acabou por também influenciar a francesa. A 
Independência dos EUA, por ser o primeiro movimento 
revolucionário a acontecer no século XVIII, acabou 
demonstrando na prática como formar um Estado 
Republicano.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
A despeito da significativa participação das mulheres na 
execução da Revolução Francesa, o movimento acabou por 
não representar ganhos sociais e políticos reais para as 
mesmas. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 
por exemplo, documento mais significativo produzido pelos 
revolucionários, não inseria as mulheres nos ganhos civis 
conseguidos à época.   
 

Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
O texto de Alain Gresh aponta para a dinâmica do processo 
histórico com algumas contradições e paradoxos. No século 
XVIII, os filósofos iluministas defendiam as ideias de 
liberdade e emancipação humana apoiado na força da razão. 
Durante a Revolução Francesa, 1789-1799, a burguesia 
apoiada no ideário iluminista defendia o fim do Antigo 
Regime e dos privilégios do clero e da nobreza. No entanto, 
no mesmo século, “a França enviou, no total, 1,1 milhão de 
escravos para as colônias [...] antes da proibição definitiva 
do tráfico, em 1831. A abolição seria instituída em territórios 
franceses apenas em 1848”. A história recente da França e 
do mundo mostra que os princípios da Revolução Francesa, 
liberdade, igualdade e fraternidade, ainda não foram 
totalmente implantados. A proposição [E] está correta.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão faz 
referência a um importante grupo social no contexto da 
Revolução Francesa, 1789-1799, os sans-culottes. Este grupo 
compunha os homens pobres da França que ao longo da 
revolução atuaram contra a exploração econômica exigindo 
melhores condições de vida e, em alguns momentos, 
radicalizaram com saques, ataques a propriedades e 
violência contra pessoas privilegiadas. O período da 
Convenção Nacional, 1792-1795, em especial no governo 
dos jacobinos, 1793-1794, os sans-culottes apoiaram o 
tumultuado governo dos jacobinos por reformas sociais mais 
profundas.    
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, marco da 
Revolução Francesa e exemplificador dos ideais iluministas, 
pregava a igualdade de todos dentro da sociedade, mas, 
mesmo assim, promovia a exclusão feminina. Para lutar 
pelos direitos femininos, um grupo de mulheres francesas 
lançou a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. O excerto do 
historiador faz referência a Revolução Francesa, 1789-1799, 
mencionando duas palavras: sombras e luz. A palavra 
sombra diz respeito a grande violência que caracterizou este 
conflito e a luz aponta para as ideias Iluministas, em especial 
a razão, considerada o caminho para a autonomia e a 
liberdade. Vale dizer que a burguesia liderou a Revolução 
Francesa ancorada nas ideias Iluministas.   
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
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Somente a proposição [A] está correta. Os autores Flavio e 
Renan afirmam que o modelo de Estado atual tem como 
referência a democracia grega antiga que era direta e 
participativa e os princípios liberais da Revolução Francesa, 
1789-1799. Ambos colocavam o cidadão (e não as 
divindades) como elemento capaz de debater e elaborar leis.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
A imagem mostra a Monarquia Inglesa retratada como um 
monstro ou um ser diabólico. Logo, podemos ler a imagem 
como uma crítica ao expansionismo inglês, que oprimia seu 
próprio povo e os povos pela Inglaterra dominados.   
 
 


