
http://historiaonline.com.br 

REVOLUÇÃO FRANCESA (AULA 26 – PARTE 02 - LISTA) 
 

                                             Rodolfo Neves 

 

1. (Ueg 2019)  Observe a imagem a seguir.  
 

 
 
 
 
  

 
 
O famoso quadro A morte de Marat, de Jacques-Louis David, 
produzido no contexto da Revolução Francesa, é um 
documento da   
a) atuação violenta do Tribunal Revolucionário durante o 

Terror Jacobino contra os “inimigos do povo”.     
b) execução do rei francês, acusado de traição nacional, 

decretada pela Assembleia Revolucionária.     
c) estratégia de ascensão política de Napoleão Bonaparte, 

marcada pelo assassinato de seus rivais.     
d) violência repressora do Absolutismo francês contra as 

vozes críticas e contestatórias ao Regime.     
e) disputa entre os girondinos e os jacobinos, que culminou 

na execução do famoso líder popular.     
  
2. (G1 - ifpe 2019)  Em 1793, durante a Revolução Francesa, 
a Convenção, eleita por sufrágio universal em setembro do 
ano anterior, criou a Lei dos Suspeitos. O Terror foi 
responsável por milhares de mortes na guilhotina. Essas 
pessoas foram consideradas, em geral, “inimigas da 
revolução”. O advogado jacobino Maximilien Robespierre foi 
um dos principais nomes dessa fase da Revolução. Ele 
defendia que o Terror só poderia ser praticado se 
fundamentado na virtude. Ele mesmo se autoproclamava “O 
Incorruptível”. Sobre o Terror e sua moral, assinale a 
alternativa CORRETA.   
a) O Terror foi praticado para proteger os chamados “bons 

cidadãos” franceses, o que era plenamente compatível 
com os princípios revolucionários de liberdade, igualdade 
e fraternidade.     

b) O Terror, em nome da liberdade e da Revolução, 
instaurou o chamado “despotismo da liberdade”, sendo a 
Lei dos Suspeitos um mecanismo autoritário de 
criminalização dos indivíduos.     

c) O uso da violência pelo Terror, em nome da liberdade, 
atingiu apenas criminosos de todo tipo, poupando os 
cidadãos que demonstrassem seguir os princípios do 
governo revolucionário.     

d) A violência foi praticada sobre o estamento nobreza, uma 
vez que esta, durante séculos anteriores, impediu o 

avanço da burguesia ao poder e massacrou camponeses, 
poupando outros grupos.     

e) O Terror, apesar de brutal, seguiu a lei vigente e os 
mecanismos jurídicos mais modernos criados pela 
Revolução, em processo democrático, e aceito pela 
maioria.     

  
3. (Espcex (Aman) 2018)   

 
 
O barrete frígio ou barrete da liberdade, constante da 
imagem acima, é uma espécie de touca ou carapuça, 
originariamente utilizada pelos moradores da Frígia (antiga 
região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia). Foi 
adotado, na cor vermelha, pelos republicanos franceses que 
lutaram pela tomada e queda da Bastilha em 1789, que 
culminou com a instalação da Primeira República Francesa 
em 1793. As ideias a seguir também estão relacionadas com 
a Revolução Francesa. 
 
I. Período do Terror 
II. Segundo Estado 
III. Primeiro Estado 
IV. Jacobinos 
V. Girondinos 
VI. Comitê de Salvação Pública 
 
Assinale a alternativa que apresenta as ideias relacionadas à 
Revolução Francesa e que estejam ligadas à imagem acima.  
a) I, II e IV.    
b) II, IV e V.    
c) IV, V e VI.    
d) I, IV e VI.    
e) II, III e VI.    
  
4. (G1 - ifpe 2016)  “O governo revolucionário tem 
necessidade de uma atividade extraordinária, precisamente 
porque ele está em guerra. Suas regras não são uniformes 
nem rigorosas, porque as circunstâncias são tumultuadas e 
inconstantes (...). O governo revolucionário não tem nada 
em comum com a anarquia nem com a desordem. Sua meta, 
ao contrário, é de as reprimir para implantar e consolidar o 
reinado das leis.” 
 

Discurso de Robespierre diante da Convenção, 25 de 
dezembro de 1793. In: COSTA, M.; DOUBLET, F. (coord.). 
Histoire Géographie, 4ª ed. Paris: Magnard, 1998. p. 60. 
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Durante a Revolução Francesa, ao assumir a direção da 
Convenção (1792-1794), os jacobinos adotaram medidas 
para conter as forças contrarrevolucionárias. O discurso de 
Robespierre, ao afirmar que as ações do governo 
revolucionário não podem estar submetidas a regras 
uniformes e rigorosas, procurava justificativas para  
a) a criação do Tribunal Revolucionário, para julgar os 

suspeitos de atitudes contrarrevolucionárias. Muitas 
vezes, o destino dessas pessoas era a morte na guilhotina.    

b) a instituição do voto censitário, sendo assim apenas 
pessoas com posses poderiam exercer o poder de voto e 
se candidatar para mandatos eletivos.    

c) a convocação dos Estados Gerais, órgão consultivo 
formado por representantes dos três estados e que não 
se reunia desde 1614.    

d) a criação do Diretório, órgão que desempenhava o poder 
Executivo e era composto de cinco pessoas eleitas entre 
os deputados.     

e) a coroação de Napoleão Bonaparte, definida a partir de 
um plebiscito que aprovou o fim do Consulado e a 
transformação da França em Império.    

  
5. (Ufrgs 2014)  O texto abaixo refere-se à Revolução 
Francesa. 
 
O Terror é doravante um sistema de governo, ou melhor, 
uma parte essencial do governo revolucionário. Seu braço. 
(...) Ele é também um meio de governo omnipresente, 
através do qual a ditadura revolucionária de Paris deve fazer 
sentir sua mão de ferro em todos os lugares, tanto nas 
províncias quanto nas forças armadas. 
 

FURET, François ; OZOUF, Mona. Diccionnaire critique de la 
Révolution française. Événements. Paris: Flammarion, 1992. 

p. 298-299. 
 
 
Considere as seguintes afirmações sobre o denominado 
Terror. 
 
I. O governo jacobino, dirigido por Robespierre, e o Comitê 

de Salvação Pública foram responsáveis pelo período do 
Terror. 

II. O Terror foi uma política de extermínio liderada pelos 
girondinos de origem burguesa. 

III. O objetivo dessa política centrava-se na defesa da 
Revolução contra os inimigos internos e externos. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas I e II.    
e) Apenas I e III.    
  
6. (Ufrn 2013)  Os diversos grupos envolvidos na Revolução 
Francesa interpretaram diferentemente os princípios 
teóricos que a fundamentaram. Uma interpretação desses 

princípios pode ser exemplificada no Manifesto dos Iguais, 
que se expressava nos seguintes termos:  
 
Desde a própria existência da sociedade civil, o atributo mais 
belo do homem vem sendo reconhecido sem oposição, mas 
nem uma só vez pôde ver-se convertido em realidade: a 
igualdade nunca foi mais do que uma bela e estéril dicção da 
lei. E hoje, quando essa igualdade é exigida numa voz mais 
forte do que nunca, a resposta é esta: “Calai-vos, miseráveis! 
A igualdade não é realmente mais do que uma quimera; 
contentai-vos com a igualdade relativa: todos sois iguais em 
face da lei. Que quereis mais, miseráveis?” Que mais 
queremos? Queremos igualdade efetiva ou a morte. De que 
mais precisamos além da igualdade de direitos? Queremos 
vê-la entre nós, sob o teto das nossas casas.  
 

BABEUF, Graco. Manifesto dos Iguais. Disponível em: 
<www.marxists.org/portugues/babeuf/1796/mes/ 

manifesto.htm>. Acesso em: 17 set. 2012. [Adaptado]  
 
 
Elaborado na fase do Diretório, esse Manifesto inspirou a 
“Conspiração dos Iguais”, que foi sufocada, e seu líder, 
Graco Babeuf, preso e executado.  
No contexto da Revolução Francesa, esses acontecimentos 
evidenciam que  
a) o partido conservador, cujos membros eram conhecidos 

como realistas, uniu-se à alta burguesia e lutava para 
restaurar a monarquia.    

b) a facção dos radicais, liderada por Robespierre, temia a 
ascensão das massas operárias.    

c) os ideais inspiradores do movimento revolucionário foram 
aplicados na medida em que atenderam os interesses da 
burguesia.    

d) as ideias radicais orientaram a ação dos jacobinos, que 
assumiram a liderança do processo revolucionário.    

  
7. (Ufpa 2013)  A imagem do filme Danton (abaixo), com 
Robespierre, interpretado pelo ator Wojciech Pszoniak, e 
Danton, com os braços abertos, interpretado por Gérard 
Depardieu, evidencia a diferença de atitude entre os dois 
personagens da Revolução Francesa. 
 

 
 
A leitura da imagem e o conhecimento sobre o processo 
revolucionário na Europa de 1789 autorizam afirmar que os 



http://historiaonline.com.br 

REVOLUÇÃO FRANCESA (AULA 26 – PARTE 02 - LISTA) 
 

                                             Rodolfo Neves 

 

posicionamentos de Danton e Robespierre caracterizavam 
que  
a) Danton defendeu as revindicações dos sans-cullotes e, por 

apoiar a criação de um exército revolucionário, entrou em 
conflito com Robespierre.    

b) Robespierre, de peruca, símbolo da aristocracia do antigo 
regime, foi o representante dos monarquistas no Comitê 
de Salvação Pública.    

c) Robespierre representou a burguesia francesa, e Danton 
representou o povo nos debates no Tribunal 
Revolucionário.    

d) Danton tinha origem popular, e Robespierre vinha de uma 
linhagem nobre, por isso conflitaram em seus ideais sobre 
a revolução.    

e) o filme é uma obra de ficção, por isso é incorreto dizer 
que houve conflitos entre Robespierre e Danton durante 
os acontecimentos da Revolução Francesa.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
A Revolução Francesa, 1789-1799, pode ser dividida em três 
fases: Assembleia Nacional Constituinte, 1789-1791; 
Convenção Nacional, 1792-1795; Diretório, 1795-1799. No 
contexto da Convenção Nacional ocorreu uma divisão entre 
Jacobinos (sentavam à esquerda) e os Girondinos (sentavam 
à direita). Marat foi um dos líderes radicais jacobinos 
defensores de ideias mais populares, publicava em seu 
jornal ideias jacobinas que agradavam os pobres sans-
culottes.  Marat foi morto na banheira, 1793, depois o 
artista David pintou o famoso quadro “A morte de Marat”. 
Gabarito [E].   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Entre 1792-1795, a Revolução Francesa foi caracterizada 
pela fase da “Convenção Nacional”, período governado 
pelos jacobinos (média e baixa burguesia) com apoio dos 
Sans Culottes (pobres urbanos). O principal líder foi o jovem 
advogado chamado Robespierre, seu radicalismo levou 
milhares a guilhotina acusados de “inimigos da revolução”. 
Em nome dos ideais de liberdade e da ideia de “revolução”, 
foi instaurado o uso da violência através da Lei dos 
Suspeitos. Alternativa [B].   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
O texto faz referência à ala mais radical da Revolução 
Francesa. Nesse sentido, a melhor expressão de radicalidade 
é o Partido Jacobino e o que ele fez ao chegar ao poder. A 
fase na qual os jacobinos governaram a França é conhecido 
como Fase do Terror e uma das principais bases do governo 
jacobino era o Comitê de Salvação Pública.   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
A questão remete a Revolução Francesa, 1789-1799, em 
especial ao período da Convenção Nacional, 1792-1795. Em 
meados de 1793, os Jacobinos com apoio dos Sans Culottes 
assumiram o poder dentro da Convenção Nacional e 
implantaram um governo ancorado em reformas sociais 
significativas e o terrorismo através da guilhotina. 
Robespierre, "o incorruptível”, apoiado nas ideias do filósofo 
iluminista Rousseau tornou-se o maior líder dos jacobinos. 
Neste período foram criados comitês como o de “Salvação 
Nacional” e de “Salvação Pública” que julgavam os 
opositores da revolução.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 

 
A afirmativa [II] está incorreta porque a Fase do Terror foi 
liderada pelo lado jacobino do Terceiro Estado, e não pelo 
lado girondino.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 
A fase do Diretório iniciou-se com a derrubada do governo 
de Robespierre e a execução de diversos líderes populares. 
Essa fase é muitas vezes compreendida como “contra 
revolução burguesa”, momento em que os projetos 
populares perdem espaço e o país passa a ser comandado 
pela burguesia. A Conspiração dos Iguais foi a principal 
manifestação contra o projeto burguês que se 
implementava.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
A Revolução Francesa geralmente divida em três fases: a 
primeira, chamada de burguesa ou moderada; a segunda, 
popular ou radical e a terceira, de diretório. É na segunda 
fase que haverá uma radicalização nos ideais revolucionários 
com a subida dos jacobinos ao poder e a hegemonia dos 
seus três líderes Danton, Robespierre e Marat. No entanto, 
com o desenrolar da revolução surgiram desavenças entre 
os três líderes, que os levaram a destinos trágicos. Marat foi 
assassinado numa conspiração girondina; Danton foi 
falsamente acusado por Robespierre e, em um processo 
fraudulento, condenado a morte; e Robespierre, foi 
guilhotinado com o chamado golpe 9 do Termidor. 
Encerrando assim, sua fase do terror.   
 
 


