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1. (Espm 2019)  No dia do golpe, 9 de novembro, a sucessão 
dos eventos é fulminante. Os episódios têm início já às 5 
horas da manhã quando as convocações para uma reunião 
urgente, às 7, são expedidas aos anciãos (excetuados os 
poucos inclinados ao golpe). Às 6, Talleyrand preparava a 
carta de demissão do diretor Barras; às 7, um magote de 
oficiais se acotovela nas portas da casa de Napoleão, que 
lhes fala da situação difícil do país (...) 
 
Na cidade, vendem-se por toda parte panfletos que 
apresentam Napoleão como o salvador. 
 

(Carlos Guilherme Mota. A Revolução Francesa)  
 
 
O cenário descrito no texto deve ser relacionado com:   
a) o Período do Terror, ocorrido durante a Revolução 

Francesa;     
b) o Grande Medo, processo de violência desencadeado por 

camponeses, durante a Revolução Francesa;     
c) o Golpe do 9 Termidor, quando a alta burguesia 

reassumiu o poder através dos girondinos;     
d) a implantação da Monarquia hereditária, quando 

Napoleão se fez proclamar imperador;     
e) o Golpe do 18 Brumário, quando a burguesia encontra o 

braço forte armado para consolidar os seus interesses.     
  
2. (Uepb 2014)  Convenção Nacional, Reação Termidoriana, 
Diretório, Terror e 18 Brumário são fatos e movimentos que 
compõem o processo acontecido entre maio de 1789 e 
novembro de 1799. As várias fases da Revolução Francesa 
dão conta das diferenças e divergências existentes entre os 
grupos que conduziram o movimento revolucionário.  
Assinale a única alternativa INCORRETA.   
a) O Golpe do “18 Brumário” foi uma tentativa desesperada 

da nobreza de voltar ao poder. Napoleão Bonaparte vinha 
de urna família de tradicionais jacobinos, e era contra a 
monarquia, mas mesmo assim aceitou liderar o ataque ao 
Palácio de Versalhes, que trouxe Luís XVI de volta ao 
poder.    

b) A Convenção Nacional governou a França entre 1792 e 
1795 adotando um regime republicano. Os jacobinos 
eram a maioria entre os membros da Convenção e foi por 
isso mesmo que o rei Luís XVI foi julgado, acusado de 
traição e executado na guilhotina em 1793.     

c) O golpe “9 de Termidor”, ou Reação Termidoriana, 
marcou a ascensão da ala moderada da burguesia ao 
poder. Os girondinos, que representavam a burguesia 
comercial, conseguiram, por um ato de força, afastar as 
camadas populares (jacobinos) do centro do poder 
político.     

d) A Convenção criou o Comitê de Salvação Pública, que 
combatia os contrarrevolucionários praticando o 
“Terror”. Primeiro foram os monarquistas, os girondinos e 
os moderados a serem guilhotinados. Depois, até os 
grupos mais próximos aos jacobinos foram alcançados 
pelo Terror.     

e) O Diretório foi eleito em 1795, baseado em uma aliança 
com o exército e incumbido de elaborar a nova 
Constituição da República francesa que nascia. Para a 
burguesia, o Diretório deveria ser moderado e manter a 
revolução longe da república democrática Jacobina e do 
Antigo Regime.     

  
3. (Espcex (Aman) 2015)  A Revolução Francesa teve início 
em 1789. Neste processo a(o)  
a) Assembleia Nacional Constituinte, representando 

interesses das classes populares, foi responsável por 
abolir a escravidão, por acabar com os privilégios do clero 
e da nobreza e por instituir o voto universal.    

b) partir de 1792, os girondinos deram início ao Período do 
Terror, executando milhares de pessoas acusadas de 
serem contrarrevolucionários.    

c) Diretório foi um governo que conseguiu conciliar 
diferentes interesses, obtendo o apoio dos jacobinos, 
através de medidas populares como o tabelamento de 
preços de alimentos, e da alta burguesia, estimulando o 
desenvolvimento da indústria de algodão.    

d) 18 Brumário foi um golpe de estado que recebeu o apoio 
de um grupo político-militar e foi responsável por 
consolidar os interesses burgueses na França.    

e) Convenção Nacional teve início com a tomada da Bastilha, 
símbolo da arbitrariedade do poder real e pôs fim ao 
absolutismo francês, limitando o poder do rei com a 
instauração de uma monarquia constitucional.    

  
4. (Espcex (Aman) 2017)  Leia as afirmações abaixo 
referentes à Revolução Francesa. 
 
I. Sua principal função social era defender a nação. 
II. Fase da Revolução Francesa que durou de 1794 até 1799. 
III. Revoltas camponesas comuns na França na década de 

1780. 
IV. Defendiam um governo central forte, o voto universal e a 

participação popular na direção do processo 
revolucionário. 

 
Os fragmentos I, II, III e IV referem-se, respectivamente, 
ao/à(s)  
a) jacobinos, diretório, nobreza, jaqueries.    
b) nobreza, diretório, jaqueries, jacobinos.    
c) diretório, jaqueries, jacobinos, nobreza.    
d) nobreza, jaqueries, diretório, jacobinos.    
e) jaqueries, jacobinos, nobreza, diretório.    
  
5. (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 
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corações à plenitude da felicidade. Reconhecei e proclamai 
conosco a República dos Iguais!”  
 

(Graco Babeuf. Manifesto dos Iguais. Citado em Edmundo 
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.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
No dia 09 de Novembro de 1799 ocorreu o denominado 
Golpe do 18 Brumário na França. Depois de anos de grave 
crise política, econômica e social, a burguesia apoiou 
Napoleão que deu um Golpe de Estado destituindo os 
líderes do Diretório implantando o Consulado. Era o final da 
Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Gabarito 
[E].   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
O Golpe do 18 Brumário – que levou Napoleão ao poder – 
foi articulado pelos girondinos (grupo do Terceiro Estado 
cuja atuação era moderada) com a intenção de (1) pôr fim às 
disputas entre os grupos do Terceiro Estado e (2) consolidar 
a Revolução.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão remete a 
Revolução Francesa que ocorreu entre 1789-1799. A 
Revolução Francesa terminou em 1799 com o Golpe do 18 
Brumário liderado por Napoleão Bonaparte com apoio da 
burguesia. Napoleão representava as ideias liberais-
iluministas presentes na revolução e trabalhou para a 
consolidação da ordem dentro do país depois de anos de 
turbulência. As demais alternativas estão incorretas. A 
Assembleia Nacional Constituinte criada em 1789 
representava os interesses da burguesia e não do povo. Os 
jacobinos (e não os girondinos) deram início ao terror entre 
junho de 1793 até julho de 1794. O Diretório começou em 
1795 e representava as ideias da alta burguesia girondina e 
não do povo e dos jacobinos. A Convenção Nacional 
começou em 1792 com a proclamação da república e não 
com a queda da bastilha que se deu em 14 de julho de 1789.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
A relação correta é: 
[I] nobreza (defendia o conceito de nação da época, ou seja, 

a permanência do Rei), 
[II] diretório (fase da revolução na qual os girondinos 

assumem o governo), 
[III] jaqueries (as revoltas camponesas ocorridas durante a 

revolução) e 
[IV] jacobinos (o lado mais radical da burguesia, que 
defendia a participação popular no governo).   
 
Resposta da questão 5: 
 [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.   
 
 
 


