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Habilidade: (EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da 

Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo.
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1) A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até

1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da

França com o Golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi

influenciado pelos ideais do:

a) Romantismo

b) Iluminismo

c) Socialismo

d) Anarquismo

e) Niilismo
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2) Considere os seguintes excertos produzidos no contexto da

Revolução Francesa (1789-1799):
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Compare as duas declarações e assinale a alternativa que identifica a

principal diferença entre o texto de 1789 e o de 1791:

a) O texto de 1791 estabelece direitos e obrigações detalhados e separados

para homens e mulheres na política e nos negócios, conforme o projeto

burguês de sociedade, enquanto o texto de 1789 defende um ideal

universalista, sem distinção social.

b) O texto de 1789 defende direitos universais, sem explicitar a questão de

gênero, enquanto o texto de 1791 defende a igualdade de direitos entre

os gêneros, reivindicando a atuação feminina em assuntos considerados

masculinos, como a política e os negócios.

c) O texto de 1791 defende a luta contra a opressão das mulheres após

séculos de dominação monárquica na França, enquanto o texto de 1789 é

contra a opressão masculina causada pela predominância do clero e da

nobreza sobre o terceiro estado.
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d) O texto de 1789 utiliza o termo “homem” para designar a todo o

conjunto de cidadãos, sem distinção de classe e origem, enquanto o texto

de 1791 substitui “homem” por “mulher”, a fim de reivindicar direitos

exclusivos para as cidadãs da classe burguesa.

e) O texto de 1789 defende que nenhum direito é válido se não incluir

todos os cidadãos, enquanto o texto de 1791 contradiz esse princípio ao

privilegiar as mulheres, que reivindicavam maior espaço na sociedade

após a morte da Rainha Maria Antonieta.

Bons estudos !
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