
FRANFRANÇÇAA

LOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÃO oeste da Europaoeste da Europa





•• ÁÁREAREA:: 543.965 543.965 kmkm²²
POPULAPOPULAÇÇÃOÃO:: 63,58 milhões de hab.63,58 milhões de hab.
MOEDA:MOEDA: EuroEuro
NOME OFICIALNOME OFICIAL:: RepRepúública Francesa blica Francesa 

•• DATA NACIONALDATA NACIONAL:: 14 de julho (Queda da 14 de julho (Queda da 
Bastilha durante a Bastilha durante a RevoluRevoluçção Francesaão Francesa))

•• IDIOMAS:IDIOMAS: francês (oficial)francês (oficial)
•• RELIGIÃORELIGIÃO:: cristianismo 79,2% (catcristianismo 79,2% (catóólicos licos 
76,3%, islamismo 6,3%, protestantes 2,9%, 76,3%, islamismo 6,3%, protestantes 2,9%, 
outras 14,5%)outras 14,5%)



MAPA



HINO NACIONALHINO NACIONAL
•• Letra em Letra em 
francês                  francês                  
–– AllonsAllons enfantsenfants de de lala PatriePatrie, , 
–– LeLe jourjour de de gloiregloire estest arrivarrivéé
–– ContreContre nousnous de de lala tyrannietyrannie
–– L'L'éétendardtendard sanglantsanglant estest levlevéé. . 
–– L'L'éétendardtendard sanglantsanglant estest levlevéé: : 
–– EntendezEntendez--vousvous dansdans lesles

campagnescampagnes
–– Mugir Mugir cesces fféérocesroces soldatssoldats! ! 
–– IlsIls viennentviennent jusquejusque dansdans vos vos 

brasbras
–– ÉÉgorgergorger vos vos filsfils etet vvos os 

compagnescompagnes. . 
•• AuxAux armes armes citoyenscitoyens, , 
•• FormezFormez vos vos bataillonsbataillons. . 
•• MarchonsMarchons! ! MarchonsMarchons! ! 
•• QuQu''unun sangsang impurimpur

•• AbreuveAbreuve nos nos sillonssillons

Letra traduzida em português
Avante, filhos da Pátria, 
O dia da Glória chegou. 
Contra nós, da tirania 

O estandarte ensanguentado se 
ergueu. 

O estandarte ensanguentado se 
ergueu. 

Ouvis nos campos 
Rugirem esses ferozes soldados? 
Vêm eles até aos nossos braços 
Degolar nossos filhos, nossas 

mulheres. 
Às armas cidadãos! 

Formai vossos batalhões! 
Marchemos, marchemos! 
Que um sangue impuro 
Agüe o nosso arado



•• FUSO HORFUSO HORÁÁRIORIO:: + 4 horas em rela+ 4 horas em relaçção ão àà BrasBrasíília.lia.

Produtos AgrProdutos Agríícolas:colas: trigo, beterraba, milho, cevada.trigo, beterraba, milho, cevada.
PecuPecuááriaria:: bovinos, subovinos, suíínos, ovinos, aves.nos, ovinos, aves.

MineraMineraççãoão:: carvão, carvão, petrpetróóleoleo, g, gáás natural, mins natural, minéério de ferro.rio de ferro.

IndIndúústriastria:: alimentalimentíícia, equipamentos de transporte, qucia, equipamentos de transporte, quíímica, mica, 
mmááquinas, metalquinas, metalúúrgica, bebidas, tabaco.rgica, bebidas, tabaco.



POLPOLÍÍTICATICA

••
A França é uma República democrática semipresidencialista, isto é, 
sistema de governo no qual o chefe de governo (geralmente com o 
título de primeiro-ministro) e o chefe de Estado (geralmente com o 
título de presidente) compartilham do poder executivo, participando, 

ambos, da administração pública de um Estado. 
O presidente é eleito por votação  direta e reside oficialmente no Palácio 
do Eliseu, em Paris e é o Presidente quem nomeia o Primeiro-Ministro 
(premier-ministre), e preside ao conselho de ministros. Ao primeiro-

ministro, cuja residência oficial é o Palácio Matignon, cabe a 
coordenação do governo..



PALPALÁÁCIO DO ELISEUCIO DO ELISEU

Palácio do Eliseu, situado no 
número 55 da rua do 
Faubourg-Saint-Honoré, em 
Paris, é a residência oficial do 
presidente da República 
Francesa, onde está localizado 
o seu gabinete e onde se reúne 
o Conselho de Ministros. 



O presidente Lula durante encontro com o presidente da França, 
Nicolas Sarkozy, em Nova York.



FOTOS DIVERSASFOTOS DIVERSAS



Mont Blanc - O pico mais 
alto da Europa (4.807 m). 
Localizado nos Alpes, 
fronteira entre a França e 
a Itália (o pico fica na 
França). 



Notre Dame de Reims, 
construção iniciada em 
1211. Reims foi o local 
da coroação de vários 
reis da França. 

Praia em Saint-Raphaël, Côte
d'Azur, costa do 
Mediterrâneo. 



••

Nicolas Nicolas SarkozySarkozy e Carla Bruni: e Carla Bruni: 
presidente francês e expresidente francês e ex--
modelo teriam se casado no modelo teriam se casado no 
PalPaláácio docio do EliseuEliseu Presidente de frente ao Presidente de frente ao 

PalPalááciocio



A Torre Eiffel. 
O 
monumento 
mais 
emblemático 
de França, 
tornado num 
dos símbolos 
da nação 



O O MontMont--SaintSaint--MichelMichel éé uma ilhota rochosa. Desde 1979, uma ilhota rochosa. Desde 1979, éé um Patrimônio da Humanidade um Patrimônio da Humanidade 
na lista da Unesco. Inicialmente era um na lista da Unesco. Inicialmente era um retiro privado para o Rei Luretiro privado para o Rei Luíís XIIIs XIII. Em 1682, foi . Em 1682, foi 

transformado por Lutransformado por Luíís XIV em um grande complexo e s XIV em um grande complexo e residência oficial do reiresidência oficial do rei..



a a parteparte internainterna do Montdo Mont--SaintSaint--
Michel Michel ……



Avenida Champs Élysées, no início do 
século 20 

A Torre Eiffel, em Paris. 
Vista da parte de baixo 



A moderna Avenida Champs Élysées vista do Arco do Triunfo 



Catedral de Notre Dame e o Rio 
Sena, em Paris 

Outdoor Café em Paris 



EurotEurotúúnel nel 
LigaLigaçção subterrânea entre Franão subterrânea entre Françça e Inglaterra foi inaugurada em 1994.a e Inglaterra foi inaugurada em 1994.

Por conta de dPor conta de díívidas, tvidas, túúnel jnel jáá esteve ameaesteve ameaççado de ter que encerrar suas operaado de ter que encerrar suas operaçções.ões.



Alain Marie Pascal ProstAlain Marie Pascal Prost (ALAN PROST)  ex(ALAN PROST)  ex--piloto piloto francêsfrancês, , 
considerado um dos mais bem sucedidos pilotos de considerado um dos mais bem sucedidos pilotos de FFóórmula 1rmula 1 de todos de todos 

os temposos tempos ..



ZinZinéédinedine Zidane Zidane um dos maiores jogadores da histum dos maiores jogadores da históória do ria do 

futebol mundial.futebol mundial.


