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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A França pré-revolucionária 

Em todos os lugares havia calma. Nenhum movimento, nem temor ou aparência 

de movimento no Reino havia que pudessem interromper ou se opor aos meus 

projetos. 

(Memórias de Luís XIV para o ano de 1661.) 

 

Para nos mantermos livres, cumpre-nos ficar incessantemente em guarda 

contra os que governam: a excessiva tranquilidade dos povos é sempre o pregoeiro 

de sua servidão. 

(J. P. Marat. As cadeias da escravidão, 1774.) 

 

 

1) O absolutismo francês começou a dar sinais de crise no final do reinado de Luís 

XIV. Como monarquia absolutista, a sociedade francesa se dividia em três 

ordens: 

a) Primeiro Reinado; Segundo Estado e Terceiro Estado 

b) Primeiro Estado; Segundo Estado e Terceiro Estado 

c) Primeiro Partido; Segundo Partido e Terceiro Partido 

d) Primeiro Reinado; Segundo Estado e Terceiro Partido 

 

2) Luís XVI assumiu o trono em 1774, e esperava-se que desse início às reformas 

tão necessárias ao reino, mas, tendo sido pressionado pela nobreza e pelo alto 
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clero, não agiu com empenho. Procurou vingar-se da Inglaterra, apoiando 

militarmente a: 

a) Independência da Costa Rica 

b) Independência da Ásia 

c) Independência da África 

d) Independência dos Estados Unidos 

 

3) O período entre 1783 e 1789 foi marcado por fortes alterações climáticas, como 

chuvas excessivas e secas graves, prejudicando a produção de gêneros 

agrícolas como trigo e aumentando o preço dos alimentos. A crise francesa 

demandava uma solução rápida e eficiente, forçando Luís XVI a: 

a) Assembleia dos Reinados 

b) Assembleia dos Estados Gerais 

c) Assembleia do Primeiro Reinado 

d) Assembleia dos Partidos 

 

4) No discurso de abertura da Assembleia, Luís XVI declarou que todos estavam ali 

para resolver questões financeiras, não para fazer reformas. Isso desagradou os 

representantes do Terceiro Estado. Revoltado, o povo começou a se organizar 

em tropas, o povo se armou. Defendiam-se: 

a) Liberdade, a igualdade e a fraternidade 

b) Reformas econômicas  

c) Reformas sociais e econômicas 

d) Igualdade nos direitos 
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5) Em 14 de julho de 1789, a população invadiu e tomou a Bastilha, antiga prisão 

do absolutismo usado contra todos os que ameaçassem o poder real, 

constituindo assim a: 

a) III Revolução dos povos 

b) Primeira ameaça ao governo 

c) II Jornada Revolucionário 

d) I Revolução do Terceiro Estado  

 

6) Entre 1789 e 1791, formou-se uma Assembleia Nacional Constituinte para 

elaborar uma Constituição que, jurada por Luís XVI, era favorável: 

a) À alta burguesia 

b) Ao alto clero 

c) Nobreza de espada 

d) Camponeses e trabalhadores 


