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AS ATIVIDADES DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA, NA SEMANA SEGUINTE, NO DIA DE RETIRADA DO
MATERIAL.

● As atividades abaixo são sobre as últimas três aulas (maio).

1. Sobre o Revolução Francesa e o contexto da sociedade francesa, escreva V para
Verdadeiro ou F para Falso:

a. [     ] a revolução francesa foi uma revolução ocorrida na França, que pôs fim à
sociedade de Antigo Regime, e pode ser considerada uma “Revolução burguesa”,
por guiar-se também pelas ideias desse grupo social (burguesia).

b. [     ] as ideias do iluminismo e sua defesa da razão e da igualdade influenciaram
a revolução francesa, e inclusive os filósofos iluministas de maior destaque foram
franceses, como Jean Jacques Rousseau e Voltaire.

c. [     ] a revolução francesa surgiu por conta do descontentamento de nobres e da
igreja católica para abolirem os privilégios dos trabalhadores urbanos e
camponeses. Por isso, rei, nobres e igreja católica defendiam uma igualdade
plena entre todos os habitantes do país.

d. [     ] a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) afirmou direitos
básicos e individuais, e foi guiada pelas ideias iluministas.

e. [     ] a Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão pode ser considerada um
primeiro passo para ideias que vão se desenvolver depois na Declaração dos
Direitos Humanos (1948).

f. [     ] Após a revolução de 1789 não houve na França conflitos políticos entre
diferentes grupos político-ideológicos.

2. Construa um parágrafo que seja correto historicamente e que contenha as
seguintes palavras:

[revolução francesa - burguesia - iluminismo - antigo regime - igualdade]
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