
Listas de Exercícios de História 8º ano 
 

Leia atentamente as questões abaixo sobre a Revolução Francesa e marque verdadeiro (V) ou falso (F), 

justificando as afirmações falsas: 

 

1) No período que antecedeu a revolução francesa, a França passava por uma fase de crescimento econômico 

e prosperidade. (      ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) A sociedade francesa estava dividida em 3 Estados onde todos tinham os mesmos privilégios, direitos e 

deveres. (      ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) É correto afirmar que no 1º Estado temos o rei e nobres, no 2º Estados os burgueses e o clero, e no 3º Estado 

encontramos os camponeses, trabalhadores e artesãos. (      ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4) Os Estados-Gerais foi a reunião de representantes dos 3 Estados: burguesia, clero e nobreza. (      ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) Na convocação dos Estados-Gerais foi proposto pelo rei Luis XVI que se acabaria com os privilégios do 1º 

e 2º Estados e que a partir de então todos deveriam pagar impostos. Na votação todos concordaram com a 

proposta do rei. (      ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6) A queda da Bastilha representava a vitória do 2º Estado sobre a burguesia. (      ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7) A Bastilha era uma velha prisão, símbolo do poder absoluto do rei. (      ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



8) O período do Grande Medo foi a revolta do 2º Estado contra os burgueses mais ricos que estavam 

comprando títulos de nobreza junto ao rei. Os nobres, com medo de perder seus títulos, se revoltaram e 

mataram muitos burgueses. (      ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9) A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799 

que marcou o fim do absolutismo nesse país. Explique qual é a relação existente entre as ideias iluministas e 

a Revolução Francesa. 

 

10) Explique, com suas palavras, o que você compreendeu sobre o conceito de revolução. 

 

11) Do século XV ao século XVII, prevaleceu na Europa uma ordem social e política que lembrava a sociedade 

medieval e ficou conhecida como Antigo Regime. Na França absolutista, a sociedade continuava fundada em 

privilégios e dividida em ordens e estamentos. Descreva como se organizava a sociedade francesa no Antigo 

Regime e identifique os motivos que estimularam a Revolução. 

 

12) Observe atentamente a ilustração a seguir, leia a legenda e responda às questões: 

 

                                         
 

Ilustração produzida durante a Revolução Francesa com o título Da ordem feudal à ordem liberal. No alta 

dessa ilustração pode-se ler a frase: “Desta vez, a justiça é o lado mais forte.” 

 

a) Que grupos sociais estão representados nessa gangorra? 

b) Do lado de quem está representado a figura da justiça? 

c) Que ação pratica a Justiça nessa imagem? 

d) Em sua opinião, que mensagem o artista quis transmitir com essa ilustração? 
 


