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ORIENTAÇÕES: REALIZE O TRABALHO ESCRITO À MÃO EM LETRAS LEGÍVEIS.

1. (Fgv 2016) O texto a seguir narra algumas mudanças ocorridas na França ao tempo da Revolução.

Depois da proclamação da República, em setembro de 1792 (...) Até mesmo as medidas de espaço,
tempo e peso passaram a ser questionadas. Todos deveriam falar a mesma língua, usar os mesmos
pesos e medidas e entregar as moedas antigas. Uma comissão trabalhou para estabelecer o sistema
métrico, e a Convenção instituiu um novo calendário. Em vez da semana de sete dias, haveria a
decade, período de dez dias sem variação de mês para mês. No lugar dos nomes da ‘época vulgar’, os
nomes dos meses e dias refletiriam a natureza e a razão. Germinal, floreal e prairial (fins de março a
fins de junho), por exemplo, evocavam os brotos e flores da primavera, enquanto primidi, duodi etc.
Ordenavam os dias racionalmente, sem a ajuda dos nomes de santos. Em Toulouse, as autoridades
municipais chegaram a contratar um relojoeiro para ‘decimalizar’ o relógio da Câmara Municipal. Até os
relógios podiam testemunhar a Revolução.
HUNT, L. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. Trad. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 97.

a) Apresente quatro características da França durante o período republicano de 1792 a 1795.
b) Explique os significados históricos dessa tentativa de estabelecer outras referências e denominações
para o calendário.
c) Relacione o novo calendário instituído pela revolução às ideias ilustradas do século XVIII.
2. (Fuvest 2014) O problema agrário era portanto o fundamental no ano de 1789, e é fácil
compreender por que a primeira escola sistematizada de economia do continente, os fisiocratas
franceses, tomara como verdade o fato de que a terra, e o aluguel da terra, era a única fonte de renda
líquida. E o ponto crucial do problema agrário era a relação entre os que cultivavam a terra e os que a
possuíam, os que produziam sua riqueza e os que a acumulavam.
Eric Hobsbawm. A era das revoluções. 1789‐1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 29.

a) Caracterize o momento social e econômico por que a França passava no período a que se refere o
texto.
b) Quais são as principais diferenças entre as propostas fisiocratas e as práticas mercantilistas
anteriores a elas?

3. (Unicamp 2013) Observe a distribuição de custos dos camponeses franceses, em percentual da
colheita, às vésperas da Revolução de 1789. Esses custos referem-se ao arrendamento da terra, ao
custo das sementes e aos impostos pagos ao rei, ao senhor da terra e ao clero.
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a) Relacione os dados apresentados com as condições vividas pelos camponeses na França do final do
Século XVIII.
b) Por quais motivos a questão econômica foi um elemento importante para o Terceiro Estado durante
a Revolução Francesa?
4. (Unesp 2014)

A charge ilustra as três ordens sociais existentes na França antes da Revolução de 1789. Identifique
essas três ordens e justifique o posicionamento dos personagens na charge.
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