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Resolva a cruzadinha
1. Nome da assembleia que, na França absolutista, era
convocada pelo rei e reunia as três ordens ou estados que
compunham a sociedade francesa.
2. Ordem social que reunia a maioria da população e que, ao
contrário das outras ordens, estava obrigada a pagar
impostos ao Estado além de sujeita aos direitos senhoriais.
3. Tipo de voto defendido pelos deputados do Terceiro
Estado na Assembleia dos Estados Gerais e que rompia
com a tradição de voto por estado.
4. Objetivo do célebre Juramento do Jogo da Péla (Jeu de
Paume), de 20 de junho de 1789, considerado o marco
inicial da Revolução Francesa.
5. Evento ocorrido em 14 de julho de 1789 e que se tornou o
símbolo da Revolução Francesa e que provocou uma onda
de reações em toda a França.
6. Movimento filosófico que inspirou a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789.
7. Assembleia que passou a governar a França, em
agosto de 1792, com a destituição do rei Luís XVI e
abolição da monarquia.
8. Grupo radical constituído pela pequena e média burguesia
e que era majoritário no governo da Convenção.

9. Nome pejorativo, em francês, dado pelos aristocratas
aos populares urbanos por seu traje característico: calça
comprida de algodão grosseiro.
10. Período em que a Convenção transformou-se numa ditadura
e durante o qual milhares de pessoas foram executadas na
guilhotina acusadas de traidoras da Revolução.
11. Jornalista radical em cujo jornal “O amigo do Povo” defendia
os jacobinos; foi assassinado por uma jovem girondina.
12. Líder jacobino, apelidado de “O incorruptível”, ele
encarnou a tendência mais radical da Revolução e foi um
dos raros defensores do sufrágio universal e da abolição
da escravidão.
13. Pseudônimo da escritora Marie Gouze autora da
“Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã” que
proclamava a igualdade jurídica das mulheres em
comparação aos homens. Por seus escritos e atitudes
pioneiras, foi guilhotinada em 1793.
14. Grupo constituído, em sua maioria, pela burguesia das
províncias e responsável pelo golpe do 9 Termidor que
derrubou Robespierre.
15. Órgão de função executiva que substituiu a Convenção
e era formado por cinco homens.
16. Jovem general que, em 1799, deu um golpe, extinguiu
o Diretório e passou a conduzir o governo da França.
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