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Revolução Francesa na visão de Jacques Louis David 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

A presente sequência didática tem por principal objetivo compreender os processos da 

Revolução Francesa, bem como seus desdobramentos na Europa e no mundo por meio da pesquisa e 

da apresentação de imagens de Jacques Louis David, pintor oficial do rei Luis XVI, deputado eleito do 

Terceiro Estado e amigo de Robespierre e Marat, dois dos principais líderes da revolução. David pintou 

a França antes, durante e depois da Revolução Francesa. Nesta sequência, os alunos, divididos em 

grupos, pesquisarão sobre uma obra de David e realizarão uma apresentação para os demais alunos. 

Esta sequência didática favorece a interdisciplinaridade com Arte. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender os processos da Revolução Francesa, bem como seus desdobramentos na 
Europa e no mundo. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Revolução Francesa e seus 
desdobramentos. 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A Revolução Francesa 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, caneta, lápis e borracha. Caso não tenha à disposição 
um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação das imagens.  
Materiais de referência:   

• Pintura de Luis XVI. Disponível em: <https://msu.edu/~williss2/carpentier/part2/louis.html>. 

• Imagens do Palácio de Versalhes. Disponível em: <http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/palace/marie-
antoinette-private-chambers#the-gilded-room>. 

• Imagem “Abertura da Assembleia dos estados gerais”. Disponível em: 
<http://collections.chateauversailles.fr/#fa172753-c15f-4f85-a2a1-5dd98e5047fb>.  

• Imagem de Maria Antonieta a caminho da guilhotina. Disponível em: <www.jacqueslouisdavid.org/Marie-
Antoinette-On-The-Way-To-The-Guillotine-1793.html>. 

• Imagem da execução de Luis XVI. Disponível em: <http://www.brh.org.uk/site/wp-
content/uploads/2014/03/french-revolution-fig6.jpg>. (Acessos em: 7 ago. 2018.) 

Aula expositiva: Levantamento dos conhecimentos prévios (10 minutos) 

Comece a aula com um breve levantamento diagnóstico dos conhecimentos dos alunos para a 

realização desta sequência didática, fazendo perguntas como: Quem governa o Brasil? Como essas pessoas 

são escolhidas? Sempre as pessoas escolheram seus governantes? O que foi a Revolução Francesa?  

Escute os alunos e comente as observações feitas. Explique que o Brasil é uma república 

presidencialista, o que significa que, a cada quatro anos, os brasileiros vão às urnas escolher o presidente. 

Eleições periódicas ocorrem em boa parte do mundo, não importando o sistema político, ou seja, o povo 

escolhe os representantes. No entanto, isso nem sempre foi assim. Houve um tempo em que, na maioria 

dos lugares, reis e rainhas tinham poderes absolutos, permaneciam no poder por toda a vida e herdavam 

o trono dos pais, ou seja, o povo não escolhia os governantes. A Revolução Francesa, processo que será 

estudado nesta sequência didática, representou a queda da nobreza e a ascensão da burguesia na França. 

Peça aos alunos que registrem a aula e que, a qualquer momento, façam observações e perguntas 

relacionadas ao que está sendo exposto. Veja os registros no final da aula. 

Aula expositiva: A Revolução Francesa (35 minutos) 

Luís XIV, conhecido como Rei Sol, foi o principal símbolo do absolutismo francês, tendo 

governado por 72 anos, ou seja, um dos monarcas com o governo mais longo de toda a história.  

Durante o seu governo, foi construído o atual Palácio de Versalhes, outro símbolo do absolutismo na 

França. Luís XIV morreu em 1715, sendo sucedido por Luis XV, seu neto, que governou por 59 anos. 

Seu longo governo foi marcado por muitos conflitos com outros países europeus, como a Guerra dos 

Setes Anos (entre 1756 e 1763), que opôs o governo francês e seus aliados aos ingleses e seus aliados, 

com a vitória destes. Entre os motivos para essa guerra estavam a divisão de poderes na Europa e a 

disputa pelo controle do comércio marítimo e por territórios coloniais na América do Norte, na África 

e na Ásia. Esses conflitos reduziram os recursos do governo francês. 

https://msu.edu/~williss2/carpentier/part2/louis.html
http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/palace/marie-antoinette-private-chambers#the-gilded-room
http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/palace/marie-antoinette-private-chambers#the-gilded-room
http://collections.chateauversailles.fr/#fa172753-c15f-4f85-a2a1-5dd98e5047fb
http://www.jacqueslouisdavid.org/Marie-Antoinette-On-The-Way-To-The-Guillotine-1793.html
http://www.jacqueslouisdavid.org/Marie-Antoinette-On-The-Way-To-The-Guillotine-1793.html
http://www.brh.org.uk/site/wp-content/uploads/2014/03/french-revolution-fig6.jpg
http://www.brh.org.uk/site/wp-content/uploads/2014/03/french-revolution-fig6.jpg
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Em 1774, Luis XVI assumiu o trono da França. Projete a pintura de Luis XVI. Na imagem, o rei é 

representado com símbolos da monarquia francesa: o manto de arminho, a coroa, o cetro e a “mão 

da justiça”, espécie de cetro com uma mão na extremidade que representava o poder jurídico do rei. 

O governo de Luis XVI apoiou os estadunidenses em sua Guerra de Independência e, com isso, 

esgotou os recursos financeiros. Além disso, na década de 1780, por motivos climáticos, uma grave 

crise abateu-se sobre a agricultura francesa. Com isso, o valor do pão, principal alimento do povo 

francês, disparou, assim como a fome. Por outro lado, o rei e milhares de membros da nobreza viviam 

com ostentação no Palácio de Versalhes. Projete imagens do Palácio de Versalhes e mostre as salas 

particulares da rainha Maria Antonieta, esposa de Luis XVI. Mostre o “quarto dourado”, o quarto 

méridienne (quarto do meio-dia, onde a rainha descansava após o almoço), a biblioteca particular e a 

sala de bilhar, esporte praticado por Maria Antonieta. Destaque o luxo dos ambientes e informe aos 

alunos que, fora do Palácio de Versalhes, boa parte da população francesa passava fome. 

A primeira fase da Revolução Francesa é chamada de “Reação Aristocrática”. Nessa fase, Luis 

XVI convocou a Assembleia dos Notáveis, composta de membros do clero e da nobreza, Primeiro e 

Segundo Estados, respectivamente. Para cobrar novos impostos e aumentar os existentes, o rei 

precisou convocar a Assembleia dos Estados Gerais, em que participaria o Terceiro Estado, composto 

de burguesia, camponeses, classes médias urbanas, sans-culottes e outros grupos. Projete a imagem 

“Abertura da Assembleia dos Estados Gerais”. De vermelho, na pintura, temos o rei Luis XVI, que abre 

a sessão da Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789, no Palácio de Versalhes. O clero, a 

nobreza e o rei costuraram acordos nos quais o Terceiro Estado, mais uma vez, arcaria com o aumento 

de impostos, e os demais continuariam isentos. Os deputados do Terceiro Estado se revoltaram; o rei 

suspendeu a Assembleia dos Estados Gerais e fechou o Palácio de Versalhes. Os deputados do Terceiro 

Estado, na quadra ao lado do palácio, proclamaram uma Assembleia Constituinte e iniciaram a 

produção de uma constituição à qual o rei deveria obedecer. A Assembleia Constituinte é a segunda 

fase da Revolução Francesa, que vai de 1789 até 1791. 

Luis XVI jurou a Constituição e iniciou o terceiro período da Revolução, a Monarquia 

Constitucional, mas foi acusado de negociar com o governo da Áustria a invasão da França para 

restabelecimento do absolutismo. Ele, então, tentou fugir da França, mas foi capturado na fronteira 

com a Áustria, sendo preso, julgado e guilhotinado em 1793, junto de sua esposa, Maria Antonieta. 

Projete a imagem de Maria Antonieta a caminho da guilhotina, um rascunho feito por Jacques Louis 

David, artista que será estudado na próxima aula. David estava na sacada de casa quando viu o cortejo 

que levava Antonieta para a guilhotina e fez esse rápido desenho, registrando a rainha sobre uma 

carroça, já com os cabelos cortados para a guilhotina. Projete também a imagem da execução de Luis 

XVI. Nela, o carrasco exibe a cabeça do rei ao público; do lado direito, é possível ver um pedestal onde 

ficava uma estátua de Luis XV, derrubada pela população de Paris dias antes. 

Com a morte do rei e da rainha, inicia-se a quarta fase da Revolução Francesa, a República da 

Convenção Nacional (1792 a 1795). O período é caracterizado pelo domínio jacobino, grupo composto 

de membros da média e baixa burguesias. Durante a Convenção, foram feitas as leis mais radicais da 
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Revolução Francesa, muitos bens da nobreza e do clero foram leiloados e o ensino público obrigatório 

foi instituído. Houve o Período do Terror, durante o qual as pessoas contrárias à revolução foram 

executadas. Em 1795, os girondinos, grupo composto da alta burguesia, deu um golpe e assumiu o 

poder na Convenção, iniciando o quinto período da Revolução Francesa, chamado de Diretório. 

Durante o Diretório, muitas leis da Convenção foram abolidas, e propriedades de nobres e membros 

do clero foram devolvidas. Os conflitos estouram em toda a França. Em 1799, com o apoio dos 

girondinos, o poder foi entregue a Napoleão Bonaparte, general do exército francês que se tornaria 

imperador da França. 

Napoleão governou a França até 1815. Nesse período, os exércitos franceses levaram a 

revolução para boa parte da Europa, invadindo países e derrubando reis. A Revolução Francesa 

inspirou outras revoluções por todo o mundo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

aprovada durante o processo revolucionário, inspiraria, quase dois séculos depois, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o sistema métrico foram desenvolvidos durante 

a Revolução Francesa e, ainda hoje, são utilizados por nós. 

Avise aos alunos que, na próxima aula, eles serão divididos em grupos, e que cada grupo vai 

fazer a pesquisa, a análise e a apresentação de uma obra de Jacques Louis David, o pintor oficial do 

rei Luis XVI, da Assembleia Francesa e de Napoleão Bonaparte. Apresente a obra “Autorretrato de 

David”. Jacques Louis David nasceu em uma família abastada, frequentou a Escola de Belas Artes da 

França, até hoje uma das mais importantes do mundo. Viveu um período em Roma e pintou suas 

ruínas. A arte clássica e a mitologia greco-romana influenciaram muito sua obra. David participou 

ativamente da Revolução Francesa, foi deputado da Assembleia Constituinte e votou pela morte de 

Luis XVI e Maria Antonieta. Além disso, foi um fervoroso jacobino, amigo de Robespierre e de Marat, 

dois dos principais líderes políticos do período. Durante o Diretório, passou um ano na cadeia por 

sua proximidade com Robespierre. 
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Aula 2 – A Revolução Francesa na visão de Jacques Louis David 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: laboratório de informática 
Organização dos alunos: divididos em 8 grupos 
Recursos e/ou material necessário: um computador com conexão à internet por grupo. Caso não tenha esse recurso 
disponível, você pode imprimir os textos dos sites sugeridos, bem como suas imagens e levar livros de História da Arte 
que tenham obras de Jacques Louis David para a sala de aula.  
Materiais de referência:  

• Madame François Buron (1769). Disponível em: <http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/88632>. 

• Retrato equestre de Stanisław Kostka Potocki (1781). Disponível em: 
<https://artsandculture.google.com/asset/equestrian-portrait-of-stanis%C5%82aw-kostka-
potocki/sgF5MJaGSSpr8g>.  

• Belisário pedindo esmolas (1781). Disponível em: 
<http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/his/CoreArt/art/resourcesb/dav_belis.jpg>. 

• O juramento dos Horácios (1784). Disponível em: <http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/13840>. 

• O juramento do jogo da Péla (1790). Disponível em: <www.histoire-image.org/fr/etudes/serment-jeu-paume-
20-juin-1789>. 

• A morte de Marat (1793). Disponível em: <http://lounge.obviousmag.org/olhar_sociocultural/2012/03/la-mort-
de-marat---1793.html>. 

• O rapto das sabinas (1799). Disponível em: 
<http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/his/CoreArt/art/resourcesb/dav_rape.jpg>.  

• A coroação de Napoleão (1807). Disponível em: <http://www.napoleon.org/en/young-historians/napodoc/the-
sacre-of-napoleon-i/>.  

• Pietás, obras que mostram Jesus sendo retirado da cruz por Maria. Disponível em: 
<http://www.metmuseum.org/art/collection/search/197459>. (Acessos em: 7ago. 2018.) 

Retomada de conteúdos (10 minutos) 

Retome discussões feitas na aula anterior. Os franceses viveram o auge do absolutismo com o 

rei Luis XVI, enfrentando uma grave crise econômica, fruto do apoio à Guerra de Independência dos 

Estados Unidos e de uma crise agrícola. O processo da Revolução Francesa se inicia quando a  

Assembleia dos Estados Gerais não chega a um acordo e o Terceiro Estado proclama a Assembleia 

Constituinte. O rei aceita a Constituição, mas é acusado de traição. Ele e a esposa, Maria Antonieta, 

são guilhotinados em praça pública. Jacobinos e girondinos são os dois grupos majoritários no 

panorama político da Revolução Francesa, sendo que os jacobinos dominam a Convenção de 1792 até 

1795, e os girondinos, de 1795 até 1799, quando Napoleão Bonaparte assume o poder. 

Atividade: Pesquisa sobre pinturas de Jacques Louis David (35 minutos) 

Divida os alunos em oito grupos e sorteie a imagem de David com a qual cada grupo vai trabalhar. 

Peça aos grupos que iniciem a pesquisa, solicitando o registro das informações no caderno ou no pen 

drive, junto da imagem sobre a qual estão pesquisando. Caso não seja possível trabalhar no computador, 

disponibilize as imagens aos grupos. A imagem deverá ser impressa e apresentada aos demais alunos 

na próxima aula. Na apresentação, deverão ser expostos os principais dados da obra, o ano e o contexto 

em que foi produzida, ou seja, eles devem explicar o que ocorria na França durante a sua produção, 

realizando uma breve análise dos elementos que a compõem. 

  

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/88632
https://artsandculture.google.com/asset/equestrian-portrait-of-stanis%C5%82aw-kostka-potocki/sgF5MJaGSSpr8g
https://artsandculture.google.com/asset/equestrian-portrait-of-stanis%C5%82aw-kostka-potocki/sgF5MJaGSSpr8g
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/his/CoreArt/art/resourcesb/dav_belis.jpg
http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/13840
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/serment-jeu-paume-20-juin-1789
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/serment-jeu-paume-20-juin-1789
http://lounge.obviousmag.org/olhar_sociocultural/2012/03/la-mort-de-marat---1793.html
http://lounge.obviousmag.org/olhar_sociocultural/2012/03/la-mort-de-marat---1793.html
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/his/CoreArt/art/resourcesb/dav_rape.jpg
http://www.napoleon.org/en/young-historians/napodoc/the-sacre-of-napoleon-i/
http://www.napoleon.org/en/young-historians/napodoc/the-sacre-of-napoleon-i/
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/197459
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Imagens 

1. Madame François Buron (1769) 

2. Retrato equestre de Stanisław Kostka Potocki (1781) 

3. Belisário pedindo esmolas (1781) 

4. O juramento dos Horácios (1784) 

5. O juramento do jogo da Péla (1790) 

6. A morte de Marat (1793) 

7. O rapto das sabinas (1799) 

8. A coroação de Napoleão (1807) 

Nos links das imagens há também informações sobre a pintura. Durante a pesquisa, passe 

pelos grupos e dê algumas informações complementares importantes sobre cada imagem (a seguir), 

contextualizando a produção de cada uma, como indicado a seguir. Peça aos alunos que cumpram o 

passo a passo na análise e na apresentação das imagens. 

Passo a passo para a análise das imagens: 

• Ano da produção 

• Quem são os personagens da obra? 

• O que esses personagens fazem? 

• Quais são as roupas utilizadas por esses personagens? 

• Como esses personagens e suas ações podem ser relacionados com o período de sua 
produção e o contexto da Revolução Francesa? 

Informações importantes aos grupos 

Imagem 1: David, após a morte dos pais, foi criado por um tio, o arquiteto François Buron, que 

desejava que David fosse arquiteto. Madame François Buron, pelo contrário, estimulava David na área 

da pintura. Nessa imagem, David deixa claro o interesse da tia pelos livros. A obra é do período anterior 

à Revolução Francesa. Peça aos alunos que contextualizem a obra. 

Imagem 2: O conde era um membro da nobreza polonesa e pagou David para pintar essa obra. 

Ela é inspirada na pintura de reis, que costumavam associar suas habilidades em domar cavalos com a 

habilidade de conduzir o reino. Um detalhe muito importante na obra é a assinatura de David, colocada 

na coleira do cão que late para o nobre. Para muitos estudiosos da arte e da história, esse fato mostra 

a visão política de David, que criticava os privilégios da nobreza. 

Imagem 3: Belisário foi um general do Império Bizantino, o qual prestou serviços para o 

imperador Justiniano, mas, em 562, foi acusado de traição pelo imperador e preso. Na pintura de 

David, Belisário pede esmolas com uma criança; ao fundo, um ex-soldado se espanta ao ver o general 
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nessa condição. A pintura é uma crítica ao rei Luis XVI e ao Estado francês. Justiniano é, na verdade, 

Luis XVI, e Belisário representa o povo francês. 

Imagem 4: Na obra “A história de Roma”, o historiador Tito Lívio narra um conflito entre Roma 

e a cidade de Alba Grande. As cidades escolheram seus três melhores guerreiros para representá-las 

no conflito. Pelo lado romano, foram três irmãos Horácios. Na pintura, o pai Horácio entrega as espadas 

aos filhos. As espadas representam Roma, e estão entre pai e filhos. Mostre que, nas obras de David, 

geralmente, os homens são representados com linhas retas, ou seja, a razão, e as mulheres, com 

curvas, representando a emoção. A obra é uma crítica ao governo da França no período, a qual 

apoiou a Guerra de Independência dos Estados Unidos enquanto o próprio país enfrentava uma crise 

econômica e política. Ou seja, o pai entregando os filhos ao Estado, que os manda para a morte. 

Imagem 5: “O juramento do jogo da Péla” é um registro histórico feito por David, testemunha 

ocular do fato. O rei Luis XVI convocou os Estados Gerais para aumentar os impostos e queria que a 

votação fosse por Estado, não por cabeça. O Terceiro Estado protestou, o rei suspendeu os Estados 

Gerais e fechou o Palácio de Versalhes. O Terceiro Estado, então, foi para a quadra de jogo de péla e 

fez o juramento como Assembleia Constituinte francesa. Era 20 de junho de 1789.  

Imagem 6: “A morte de Marat”. Jean-Paul Marat foi um dos mais radicais revolucionários da 

França. Ele possuía um jornal chamado O amigo do povo, o qual fazia duras críticas ao rei e, depois, 

aos girondinos. Marat tinha uma doença de pele, o que fazia com que ele passasse boa parte do dia 

em uma banheira. Em 1793, Marat foi assassinado, com uma punhalada no peito, por Charlote Cordey, 

uma simpatizante girondina. A obra de David é inspirada em Pietás, obras que mostram Jesus sendo 

retirado da cruz por Maria. A escolha do tema e o resultado final da pintura, com a dedicatória no 

caixote, deixam clara a opção política de David. 

Imagem 7: Conta uma lenda romana que os romanos, logo no início da sua história, invadiram 

as terras dos sabinos sequestrando suas filhas e levando-as para Roma. Muito tempo se passou e essas 

mulheres se tornaram esposas dos romanos, com quem tiveram filhos. Os sabinos, então, fizeram 

guerra contra os romanos. Na cena de David, ao centro, temos Hersília, separando o líder dos romanos, 

seu marido, do líder dos sabinos, seu pai. Seus filhos estão ao seu lado e, ao fundo, uma criança é 

levantada; pais e avôs lutam em uma mesma batalha como inimigos. A obra foi feita no final do 

Diretório, momento marcado pelas guerras civis na França. Hersília, para muitos, representa Napoleão, 

o único que pode dar fim à guerra que mata parentes. 

Imagem 8: David se tornou o pintor oficial de Napoleão Bonaparte, fazendo muitos quadros 

dele. Napoleão foi coroado imperador em 1804, na Catedral de Notre Dame, em Paris. Até então era 

costume os papas coroarem o imperador, mas Napoleão fez sua autocoroação. O papa é retratado na 

cena, atrás de Napoleão, que, já coroado, coroa sua esposa, Maria Josefina. 

No final da aula, informe a ordem das apresentações da próxima aula. Peça a cada grupo que 

traga, na aula seguinte, a imagem impressa em um tamanho que os demais alunos possam ver. 
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Aula 3 – Apresentação das imagens de Jacques Louis David 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou materiais necessários: imagem impressa de cada grupo, caderno, lápis, caneta e borracha. 

Retomada de conteúdos (5 minutos) 

Inicie a aula lembrando que Jacques Louis David registrou todo o período da Revolução 

Francesa, sendo o pintor oficial do rei Luis XVI, da Convenção Jacobina e do imperador Napoleão 

Bonaparte. David foi eleito deputado do Terceiro Estado e votou pela morte do rei e da rainha. 

Informe aos alunos que as apresentações terão início e que cada grupo terá, no máximo, quatro 

minutos para a apresentação da imagem.  

Atividade – Apresentação das imagens de Jacques Louis David (40 minutos) 

Chame um grupo de cada vez para realizar a apresentação de uma pintura de Jacques Louis 

David. Após cada apresentação, faça os comentários que achar necessários e complemente as informações. 

Peça aos alunos que façam anotações no caderno sobre as apresentações dos outros grupos. 

No final da aula, faça um comentário geral dos trabalhos apresentados e proponha uma reflexão 

a respeito do conjunto das obras analisadas, elementos em comum, temáticas recorrentes. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades propostas 

nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada aluno. Observe a 

participação de cada um, principalmente na apresentação da pintura de Jacques Louis David. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar e relacionar 

os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Além disso, 

espera-se que os alunos percebam essa influência também por meio do olhar e da análise das obras 

de Jacques Louis David, favorecendo e incentivando o trabalho com fontes iconográficas no processo 

de conhecimento histórico. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Sobre a França antes da Revolução de 1789, é correto afirmar: 

a) Passava por um momento de relativa paz e estabilidade política e econômica sob o governo 

de Luis XVI. 

b) Passava por uma grave crise econômica por causa do apoio à Guerra de Independência dos 

Estados Unidos e por uma crise agrícola gerada por questões climáticas. 

c) Passava por um bom momento na economia por causa da vitória de americanos e franceses 

sobre os ingleses na Guerra de Independência dos Estados Unidos. 

d) A França estava dividida em três estados, e todos eles pagavam impostos. 

2. Leia as afirmativas e, depois, assinale a alternativa correta. 

I – Durante o processo da Revolução Francesa, diversos grupos se alternaram no poder e lutaram 
por ele. 

II – A Revolução Francesa inspirou revoluções por todo o mundo e a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão inspirou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU 
em 1948. 

III – Os jacobinos eram membros da média e baixa burguesias, e os girondinos eram membros da 
alta burguesia. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

d) Toda as alternativas estão corretas. 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: b. 

2. Alternativa correta: d. 


