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23/03/2020: MATERIAL ADICIONAL 1 – 2º ano EM 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
PROFESSOR: MATHEUS PACHECO 

HISTÓRIA GERAL  

QUESTÕES (ILUMINISMO) 
 
1. O pensamento iluminista, baseado no racionalismo, individualismo e liberdade absoluta do homem, 
ao criticar todos os fundamentos em que se assentava o Antigo Regime, revelava as suas contradições 
e as tornava transparentes aos olhos de um número cada vez maior de pessoas. 
 Florenzano, Modesto. As revoluções burguesas, 1982. (Adaptação). 

Entre as críticas ao Antigo Regime, mencionadas no texto, podemos citar a rejeição iluminista do 
A) princípio da igualdade jurídica. 
B) livre comércio. 
C) liberalismo econômico. 
D) republicanismo. 
E) absolutismo monárquico. 

2. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com 
toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo, a si mesmo, 
permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse, o problema fundamental cuja solução o contrato social 
oferece. [...] Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da 
vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. 
(Jean-Jacques Rousseau. Do contrato social, 1983.) 

O texto apresenta características: 
A) iluministas e defende a liberdade e a igualdade social plenas entre todos os membros de uma sociedade. 
B) socialistas e propõe a prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais. 
C) iluministas e defende a liberdade individual e a necessidade de uma convenção entre os membros de uma 
sociedade. 
D) socialistas e propõe a criação de mecanismos de união e defesa de todos os trabalhadores. 
E) iluministas e defende o estabelecimento de um poder rigidamente concentrado nas mãos do Estado. 

3. O texto a seguir se refere ao liberalismo econômico. A Escola de Manchester, conhecida também 
como Escola Clássica, desenvolveu o pensamento econômico dominante na época do capitalismo 
industrial e liberal. Coube a Adam Smith formular em A riqueza das nações, que foi publicado em 1776, 
as ideias iniciais do liberalismo econômico, igualmente defendido por Davi Ricardo em Princípios da 
economia política e do imposto, e por Thomas Robert Malthus em Ensaio sobre o princípio da 
população. AQUINO, S. L. de A. et al. História das sociedades modernas às atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro 
Técnico, 1995. p. 1 281 

A obra A riqueza das nações (1776), fundamental na evolução do pensamento econômico, defendia, entre outras, 
a ideia de que: 
A) a grandeza de um Estado exige a planificação e o dirigismo econômico. 
B) o trabalho é a fonte de riqueza, baseando-se no valor da lei da oferta e da procura. 
C) a riqueza deve basear-se, fundamentalmente, na exploração dos recursos da natureza. 
D) a “mais-valia”, resultado da exploração do trabalhador, deve ser suprimida. 
E) a socialização dos meios de produção e distribuição aumentam a eficiência da economia. 

4. Considere o texto a seguir, do filósofo John Locke (1623-1704), extraído da obra Sobre o Governo Civil. 
Se o homem em estado de natureza está tão livre quanto se disse, se é senhor absoluto de sua pessoa e 
bens [...], sem estar sujeito a quem quer que seja, por que abandonará sua liberdade? Por que [...] se 
sujeitará ao domínio e controle de algum outro poder? Ao que é evidente responder que, embora em 
estado de natureza tenha esse direito, o seu gozo é muito incerto [...], a fruição da propriedade que tem 
nesse estado é muito arriscada e muito insegura; e não é sem razão que procura e está disposto a formar 
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com outros uma sociedade [...] para a preservação mútua de suas vidas, liberdades e bens, a que chamo 
pelo nome geral de – propriedade. 

Apud FENTON, Edwin. 32 Problemas na História Universal. São Paulo: Edart, 1974. p. 90-1. 

Considerado um dos fundadores do pensamento liberal, Locke, no texto anterior, examina os motivos que 
levam os indivíduos a saírem do “estado de natureza”, fundando a chamada “sociedade política” (o Estado). O 
conceito de propriedade está no centro desses motivos, sendo esta considerada como: 
A) uma concessão parcial da sociedade política aos indivíduos. 
B) uma prerrogativa que nasce com o estabelecimento da sociedade política. 
C) o fundamento moral para o exercício do poder absoluto do Estado. 
D) o fruto material da exploração do homem pelo homem. 
E) um direito natural a ser protegido pela sociedade política. 

5. O conceito de “Ilustração” ou Iluminismo, elaborado na Europa Ocidental, no século XVIII, diz respeito: 
A) à atribuição do poder da razão de promover a iluminação das mentes, na luta contra o obscurantismo 
responsável pelas trevas da ignorância, preconceito e dogmatismo. 
B) ao grande progresso industrial que, partindo da França e da Itália, se espalhava por toda a Europa, 
promovendo o bem-estar das populações. 
C) às grandes obras públicas realizadas no leste europeu pelos reis absolutistas, que buscavam aplicar as 
ideias dos filósofos franceses aos seus governos. 
D) ao uso de tecnologias modernas, reservadas à produção agrícola dos países europeus, cujas economias 
ainda se orientavam pelos padrões medievais. 
E) às mudanças políticas que flexibilizaram as relações entre metrópoles europeias e suas áreas coloniais no 
Novo Mundo. 

6. O Iluminismo do século XVIII abrigava, entre seus valores, o racionalismo. Tal perspectiva confrontava-se com 
as visões religiosas do século anterior. Esse confronto anunciava que o homem das luzes encarava o mundo e 
tudo nele contido: o homem e a natureza. O Iluminismo era claro, com relação ao homem: um indivíduo capaz 
de realizar intervenções e mudanças na natureza para que essa lhe proporcionasse conforto e prazer. Seguindo 
esse raciocínio, pode-se dizer que, para o homem das luzes, a natureza era 

A) misteriosa e incalculável, sendo a base da religiosidade do período, o lugar onde os homens reconheciam a 
presença física de Deus e sua obra de criação. 
B) infinita e inesgotável, constituindo-se um campo privilegiado da ação do homem, dando em troca condição de 
sobrevivência, principalmente no que se refere ao seu sustento econômico. 
C) apenas reflexo do desenvolvimento da capacidade artística do homem, pois ajudava-o a criar a ideia de um 
progresso ilimitado relacionado à indústria. 
D) um laboratório para os experimentos humanos, pois era reconhecida pelo homem como a base do progresso 
e entendimento do mundo; daí a fisiocracia ser a principal representante da industrialização iluminista. 
E) a base do progresso material e técnico, fundamento das fábricas, sem a qual as indústrias não teriam 
condições de desenvolver a ideia de mercado. 

7. “É uma verdade eterna: qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja 
abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder.” 
 MONTESQUIEU. In: AQUINO et al. 1993. p. 122. 

A afirmativa do filósofo Montesquieu, a respeito da ação e da contenção do poder, originou 
 
A) a proposta para a condenação à morte, pela vontade popular, de todo o chefe de poder que se torne absoluto. 
B) o movimento renascentista, responsável pela ideia de que “os fins justificam os meios”. 
C) as ideias anarcossindicalistas, defensoras da intervenção militarista no Estado e da completa ausência de 
leis. 
D) a teoria da divisão da soberania em três poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 
E) o movimento operário, no Brasil Império, destinado a conter o poder da monarquia absolutista que governava 
o país. 
 
8. A separação dos três poderes e os princípios democráticos conquistaram seu espaço na civilização ocidental 
como fruto da: 
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A) luta dos revolucionários jacobinos franceses que, entre outros, defendiam a abolição da propriedade privada 
e a aplicação das teses marxistas como instrumentos para a adoção dos princípios da cidadania. 
B) luta da burguesia contra o Antigo Regime, que, baseando-se no pensamento de filósofos, como Montesquieu, 
defendeu a teoria dos Três Poderes como instrumento de crítica ao governo absolutista e de defesa da cidadania. 
C) ação dos operários que participaram das revoltas liberais da primeira metade do século XIX, que resultou na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e na destituição do poder real na Rússia czarista e 
na Prússia militarista. 
 
D) Guerra de Independência dos colonos norteamericanos, que, com o apoio do governo napoleônico, romperam 
com a dependência política inglesa e estabeleceram um governo democrático baseado em uma constituição que 
aboliu a escravidão e estabeleceu a igualdade de direitos para toda população. 
E) participação da classe operária mundial na superação dos efeitos da crise de 1929 e no estabelecimento do 
Estado de Bem-Estar Social, baseado no liberalismo econômico e na defesa dos princípios de cidadania. 

9. “Eu sou Charlie”, era a frase que estampava os cartazes das vigílias pela morte de doze pessoas em 
um atentado terrorista ao jornal Charlie Hebdo, em Paris, na quarta-feira 7 [janeiro]. Os cidadãos da 
capital francesa, de Nova Iorque e de várias cidades do mundo que saíram à rua para protestar 
consideraram o ataque a cartunistas e a outros integrantes da equipe da publicação uma afronta à 
liberdade de expressão.  

TEIXEIRA, D.; CARNEIRO, F. ...Contra as trevas. Veja. São Paulo: Abril, ed. 2408, ano 48, n. 2, 14 jan. 2015. 

O debate sobre o confronto entre a liberdade de expressão e a reação terrorista remete às origens dos conceitos 
de liberdade e de liberdade de expressão presentes 
 
A) nas lutas camponesas da Idade Média, que reivindicavam a liberdade contra o sistema de servidão. 
B) na liberdade adquirida através de cartas de franquia por cidades medievais contra o controle dos senhores 
feudais. 
C) no movimento humanitário a favor da liberdade dos escravos ocorrido na Inglaterra na primeira metade do 
século XVII. 
D) no movimento iluminista do século XVIII, que apresentava entre seus fundamentos a prática da liberdade de 
pensamento, associada diretamente ao uso da razão. 
E) nos movimentos de libertação das colônias sul-americanas contra a dominação das metrópoles europeias. 
 
10. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta 
foi proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia 
dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores 
como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um 
mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e 
culturalmente. 
CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques. Scientiae Studia, São Paulo, v. 2., n. 4, 2004 
(Adaptação). 

  Autores da Filosofia Moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência 
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a 
investigação científica consiste em: 
A) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. 
B) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da Filosofia. 
C) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. 
D) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. 
E) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. 
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GABARITO 

1. E 

As alternativas A, B, C e D apresentam valores que foram defendidos pelo Iluminismo e eram, portanto, 

incompatíveis com o absolutismo monárquico, modo de gestão política dominante do Antigo Regime, 

que é apresentado pela letra E. 

 

2. C 

Rousseau é considerado um dos mais importantes pensadores do iluminismo. É também considerado o 

pai da democracia moderna por ter proposto a formação de um Estado em que as decisões fossem 

tomadas baseando-se na vontade geral. 

 

3. B 

Conforme informações presentes no enunciado, Adam Smith, na obra A Riqueza das Nações, 

desenvolveu as bases do liberalismo econômico, crucial para o aprofundamento do capitalismo industrial 

e liberal. De posse desses aspectos, tornam-se inviáveis as alternativas A, D e E, que se posicionam de 

forma contrária às premissas do liberalismo econômico, como “a planificação e o dirigismo” em lugar da 

livre-iniciativa, a supressão da mais-valia em detrimento do lucro capitalista e do acúmulo de capital, bem 

como a socialização dos meios de produção em lugar da preponderância burguesa na administração 

desses meios. A produção da riqueza, segundo Adam Smith e em oposição ao que é dito na alternativa 

C, deve valer-se da distribuição de especializações capazes de aumentar a produtividade e diminuir os 

preços das mercadorias. A alternativa correta, letra B, por sua vez, confirma um dos princípios mais 

relevantes dos estudos de Adam Smith, visto que a lei da oferta e da procura estabelece a relação entre 

a demanda de um produto e a quantidade oferecida, possibilitando prever o comportamento do 

consumidor na aquisição de bens e serviços. Além disso, essa alternativa remete a outro princípio vital 

desse mesmo pensador: o trabalho é a única fonte de riqueza de uma nação, em oposição à premissa 

mercantilista, na qual a riqueza das nações viria do comércio externo. 

 

4. E 

A questão aborda a teoria do contrato social de John Locke. Para esse pensador, o contrato social deve 

ser realizado pelos homens com o objetivo de garantir os direitos naturais e inalienáveis do homem: a 

propriedade, a liberdade e a vida. Os governos estabelecidos devem, desse modo, impedir ameaças a 

tais direitos, como descrito na alternativa correta. 

 

5. A 
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O ideário iluminista contestava as ideias sustentadoras do Antigo Regime, vigentes na Europa desde o 

período medieval. Os iluministas consideravam que, até então, vivia-se num período de trevas e 

ignorância, dada a hegemonia do dogmatismo católico e da concessão de privilégios à nobreza. A defesa 

da razão como base do conhecimento e do progresso humano era o centro da crítica iluminista, o que 

faz da alternativa A correta.  

 

6. B 

Conforme o enunciado, a tônica do Iluminismo era o racionalismo, colocando a relação homem-natureza 

ao alcance do desenvolvimento intelectual, conforme informado pela alternativa B. Tornam-se inviáveis, 

assim, perspectivas como aquelas contidas nas alternativas A e C, que consideram referenciais 

religiosos e artísticos para a compreensão dessa relação no Período Iluminista. Por outro lado, 

argumentos como os contidos nas alternativas D e E antecipam em um século a visão que entende a 

natureza como base para o progresso industrial, tornando tais alternativas incorretas. 

 

7. D 

Para “organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder”, o filósofo iluminista 

Montesquieu critica o poder uno dos reis absolutistas e propõe a divisão da soberania em três poderes: 

Legislativo (responsável por criar as leis), Executivo (responsável por executar as leis) e Judiciário 

(responsável por exercer a justiça por meio das leis). Para o pensador, tais poderes deveriam ser 

equivalentes e independentes entre si, de forma que se fiscalizem mutuamente para que um não usurpe 

o outro. 

 

8. B 

A teoria do equilíbrio entre os três poderes foi formulada por Montesquieu e faz parte do ideário iluminista 

de crítica ao Antigo Regime. A ideia de separação dos poderes enfraquecia as bases do absolutismo, 

fundamentado na concentração dos poderes na mão dos reis. A teoria de Montesquieu era contrária à 

ideia de abuso do poder e fortalecia a luta da burguesia contra o Antigo Regime.  

 

9. D 

O ataque terrorista à redação do jornal Charlie Hebdo deu-se após a publicação de uma edição que 

apresentava críticas com relação ao fundamentalismo islâmico. O protesto ao qual o texto faz menção 

defendia a liberdade de expressão dos jornalistas, que foi afrontada com o atentado. Os conceitos de 

liberdade e liberdade de expressão têm sua origem na transição entre os séculos XVII e XVIII, no 

contexto de surgimento das ideias iluministas. A base do Iluminismo estava na defesa da liberdade 

política e econômica, necessária para o fortalecimento da burguesia e para a destruição das estruturas 

do Antigo Regime. Os iluministas lutavam a favor da liberdade de expressão, num contexto em que a 

Igreja católica e as Coroas absolutistas controlavam e limitavam a circulação de ideias nos Estados 

europeus.  

 

10. C 

O texto remete ao pensamento de Descartes e Bacon, considerados os fundadores da Modernidade, 

juntamente com o pensamento do Iluminismo, como representação de uma nova postura do ser humano 
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diante da realidade e da natureza. Por meio do conhecimento, o ser humano poderia dominar a natureza 

e transformá-la. Assim, o objetivo do conhecimento científico seria representar a mais pura expressão 

da racionalidade moderna, servindo como modelo de saber para outras áreas, uma vez que todas elas, 

com o nascimento das ciências naturais, buscam a dominação e a transformação da natureza. 
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