
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: matheuspacheco2000@yahoo.com.br 
 

1.   Analise as definições a seguir, relativas às orientações econômicas que estão presentes na formação do 

mundo burguês: 

 

I - O mercantilismo é a política econômica dos Estados modernos europeus numa fase de acumulação primitiva do 

capital. 

II - O fisiocratismo valorizava a terra como única possibilidade de riqueza, incentivando a produção agrícola e 

mantendo o poder das antigas senhorias. 

III - O liberalismo é a expressão política e ideológica dos movimentos revolucionários do final do século XVIII, 

como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 

IV - A economia clássica, associada a Adam Smith, é a forma mais desenvolvida da economia medieval, 

comprometida com o absolutismo monárquico. 

 

Assinale a opção que apresenta as afirmativas corretas:  

a) Somente I e III.    
b) Somente I, II e IV.    
c) Somente I, III e IV.    
d) Somente II e IV.    
e) Somente II, III e IV.    
  
2.   Adam Smith, em "A Riqueza das Nações", assentou as bases do liberalismo econômico, cujos princípios são:  

a) igualitarismo, criação dos falanstérios, fazendas coletivas agro-industriais e liberdade de comércio.    
b) colônias autogeridas, erradicação do Estado, mais-valia e autogestão industrial.    
c) capitalismo comercial, absolutismo, metalismo e intervenção do Estado na economia.    
d) respeito às leis naturais da economia, liberdade de contrato de trabalho e liberdade de comércio e produção.    
e) socialização dos meios de produção, livre concorrência, fim das desigualdades sociais e nacionalização das 
fábricas.    
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3.  Observe a imagem: 

 

 
O Iluminismo foi o movimento cultural europeu ocorrido entre a revolução inglesa (1688) e a Revolução francesa 
(1789). Acerca desse movimento assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Em política atacava-se o poder absoluto dos governantes e propunha governos constitucionais.    
b) Criticava-se a Igreja Católica, sustentáculo ideológico do Antigo Regime e propunha a separação Igreja – 
Estado.    
c) As propostas do Liberalismo, tais como a não intervenção na economia, eram opostas ao Mercantilismo dos 
Estados Absolutistas.    
d) A representação da luz – o sol – símbolo da razão, deveria nortear a construção de uma nova sociedade 
capitalista e dissipar a treva identificada com o Absolutismo.    
e) O movimento iluminista defendia a manutenção do direito divino dos soberanos em oposição ao obscurantismo 
da tradição. 
 
4. "A sociedade é produzida por nossas carências e o governo por nossa perversidade; a primeira 

promove a nossa felicidade POSITIVAMENTE mantendo juntos os nossos afetos, o segundo 

NEGATIVAMENTE mantendo sob freio os nossos vícios. (...) A primeira protege, o segundo pune." 

  (THOMAS PAINE, SENSO COMUM, 1776) 

 

Os princípios do pensamento liberal desenvolveram-se durante o processo político que, na Europa, resultou no fim 

dos regimes absolutistas; nesse processo nota-se a ascensão de valores consagrados pelas revoluções 

burguesas, tanto na América como na Europa. 

a) Cite um princípio comum ao neoliberalismo atual e ao liberalismo clássico. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

b) Explique o tipo de governo contra o qual se dirigiam as críticas do autor do texto.  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 


