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INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO REZENDE 

 
Lista 04 

 
01. Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos 

princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à 
desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor 
ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso 
pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos 
grandes pela grandeza do homem. 

 

(HUNT, L. Revolução Francesa e Vida Privada. In: PERROT, M. (Org.) História da Vida Privada: da Revolução Francesa à Primeira 
Guerra. Vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 (adaptado) 

 
O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-
se a qual dos grupos político-sociais envolvidos na Revolução Francesa? 
a) À alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política 

dominante. 
b) Ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. 
c) A militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam 

reorganizar a França internamente. 
d) À nobreza esclarecida, que, em função do seu contato, com os intelectuais iluministas, desejava 

extinguir o absolutismo francês. 
e) Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que desejavam 

justiça social e direitos políticos. 
 
02. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. 

O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa 
que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais: 
a) uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos três estados 

(classes) para debater soluções. 
b) era realizada uma assembleia em que os membros da nobreza francesa reuniam-se em Versalhes 

durante uma semana para escolher novos burocratas para o país. 
c) era a destituição imediata de todos os ministros da nação. 
d) a convocação dos grandes representantes da Igreja na França para que aconselhassem o rei a 

tomar decisões. 
e) um imposto emergencial e compulsório que era convocado em momentos de grande crise. A 

população obrigatoriamente deveria fornecer uma contribuição extra para os cofres reais. 
 
03. “Chegou a hora da igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar 

o terror na ordem do dia.” 
(Discurso de Robespierre na Convenção) 

 
A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período 
caracterizou-se: 
a) pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembleia Nacional.   
b) pela organização do Diretório, marcado pela adoção do voto censitário.   
c) pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores.   
d) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês.   
e) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da revolução. 
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04. As Revoluções Inglesas do século XVII e a Revolução Francesa são, muitas vezes, comparadas. Sobre 
tal comparação, pode-se dizer que   
a) é pertinente, pois são exemplos de processos que resultaram em derrota do absolutismo 

monárquico; no entanto, há muitas diferenças entre elas, como a importante presença de questões 
religiosas no caso inglês e o expansionismo militar francês após o fim da revolução.   

b) é equivocada, pois, na Inglaterra, houve vitória do projeto republicano e, na França, da proposta 
monárquica; no entanto foram ambas iniciadas pela ação militar das tropas napoleônicas que 
invadiram a Inglaterra, rompendo o tradicional domínio britânico dos mares.   

c) é pertinente, pois são exemplos de revolução social proletária de inspiração marxista; no entanto 
os projetos populares radicais foram derrotados na Inglaterra (os “niveladores”, por exemplo) e 
vitoriosos na França (os “sans-culottes”).   

d) é equivocada, pois, na Inglaterra, as revoluções tiveram caráter exclusivamente religioso, e, na 
França, representaram a vitória definitiva da proposta republicana anti-clerical; no entanto ambas 
foram movimentos antiabsolutistas.   

e) é pertinente, pois são exemplos de revoluções burguesas; no entanto, na Inglaterra, as lutas 
foram realizadas e controladas exclusivamente pela burguesia, e, na França, contaram com grande 
participação de camponeses e de operários.  

 
05.  “Compete-vos, portanto, decidir se Luís é inimigo do povo francês, se é estrangeiro (...) Luís 

combateu o povo: foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra (...) o traidor não 
era o rei dos franceses, era o rei de alguns conjurados. Fazia recrutamentos secretos de tropas, tinha 
magistrados particulares; considerava os cidadãos como seus escravos (...).” 

 

Discursos e relatórios. Saint-Just. Lisboa: Presença, 1975, p. 41. 
 

O discurso de Louis Antoine Saint-Just foi pronunciado num dos momentos mais dramáticos da História 
Francesa. Esse discurso refere-se:   
a) Às revelações de que o rei havia conspirado com os Estados estrangeiros em guerra contra a 

França.   
b) Às lutas entre os duques de Orléans e da Borgonha durante a Guerra dos Cem Anos.   
c) Aos episódios que insuflaram a população de Paris a destruir a Bastilha, símbolo do absolutismo 

francês.   
d) Ao processo de emancipação política do Haiti, liderado por Saint-Just e por Toussaint Louverture.   
e) À revolta de Saint-Just contra o terror revolucionário levado à frente pelo rei Luís XVI.  

 


