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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSORAS: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
8º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de história: A Revolução Francesa 
Obs: Texto foi passado no quadro, os alunos têm no caderno, na semana de 17 à 21 de fevereiro.  
 

ATIVIDADES 
 
1- A revolução francesa foi a grande revolução. O que marca essa revolução. E por esse fato ter 
provocado muitas mudanças na época, ele é tomado como? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
2 – Resolva a cruzadinha a baixo, a partir das informações do texto base.  
 
1-Quando o rei controlava a economia, a justiça, a política e até a religião dos súditos a monarquia 
é __________________________________ 
2- Quando o povo não vota falta ________________________ 
3 – A sociedade, durante a Revolução Francesa era ____________________ 
4-  Os condenados á morte na França eram __________________________________ 
5- A sociedade francesa era estratificada, composta pelo clero,  nobreza e trabalhadores que sustentava a 
todos com seu trabalho e pagamento de ________________ 
6- Os ___________________________ eram chamados de terceiro estado. 
7- A _________________________ participou da revolução porque desejava  participação política e mais 
liberdade econômica. 
8- ________________________ era rei da França durante a revolução e foi guilhotinado 
9- O que marcou o início da revolução foi a ______________________________ 
10- Durante a revolução a família real foi guilhotinada e o clero teve os 
bens _______________________________ 
11- A Assembleia Constituinte promulgou a Declaração dos __________________ do Homem e do 
Cidadão 
12- A declaração dos direitos Humanos  garantia direitos iguais aos _______________ e participação 
política. 
13- Depois da revolução o povo assume o poder apoiados pelos _________________ que defendiam uma 
maior participação popular no governo. 
14- Os girondinos  não queriam a participação dos trabalhadores colocaram 
_____________________________ no poder. 
15- ______________________________ era o principal líder dos jacobinos. 
16- A época da revolução marcada pela organização da guarda nacional e pelo assassinado de muitos foi 
chamada de __________________________________ 
17- A Revolução Francesa pôs fim ao absolutismo e aos _________________________ da nobreza. O 
povo ganhou direitos e passou a ser respeitado. 
18- A Revolução  influenciou com seus ideais iluministas a independência  de alguns países e a 
________________________________ no Brasil. 
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