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1. (Pucrj)  As transformações ocorridas nas Américas durante a Era das Revoluções Atlânticas 
estiveram marcadas por dois grandes eventos, ambos igualmente radicais: (a) a Revolução 
Americana, que, com a independência das 13 colônias em 1776, causou uma primeira séria 
fratura na ordem do Antigo Regime e cujo pioneirismo na criação da primeira república 
moderna não seria esquecido e (b) a Revolução de Santo Domingo, no Haiti, nos anos de 
1790, a qual veio associada a uma gigantesca, única e bem sucedida rebelião de escravos nos 
tempos modernos. Esta libertou os escravos e criou a segunda república independente do novo 
mundo. 
 
a) Explique a contribuição da Revolução Americana para a ideia de República no mundo 

moderno. 
b) Caracterize como os cidadãos franceses, em meio às próprias experiências revolucionárias 

iniciadas em 1789 na metrópole, reagiram à rebelião dos escravos em sua colônia e à 
subsequente abolição da escravidão.  

   
2. (Uerj)  O Iluminismo é a saída do homem do estado de tutela, pelo qual ele próprio é 
responsável. 
O estado de tutela é a incapacidade de utilizar o próprio entendimento sem a condução de 
outrem. Cada um é responsável por esse estado de tutela quando a causa se refere não a uma 
insuficiência do entendimento, mas à insuficiência da resolução e da coragem para usá-lo sem 
ser conduzido por outrem. Sapere aude!* Tenha a coragem de usar seu próprio entendimento. 
Essa é a divisa do Iluminismo. 

IMMANUEL KANT (1784) 
 

*Expressão latina que significa “tenha a coragem de saber, de aprender”. 
 

In: BOMENY, Helena e FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos modernos, tempos de 
sociologia. São Paulo: Ed. do Brasil, 2010. 

 
No contexto da expansão capitalista no século XIX, uma das ideias centrais do Iluminismo, de 
acordo com o texto, está associada diretamente à valorização da:  
a) superioridade técnica    
b) soberania econômica    
c) liberdade política    
d) razão científica    
   
3. (Uerj)  (...) Minuciosas até o exagero são as descrições das operações manuais de 

Robinson: como ele escava a casa na rocha, cerca-a com uma paliçada, constrói um barco (...) 

aprende a modelar e a cozer vasos e tijolos. Por esse empenho e prazer em descrever as 

técnicas de Robinson, Defoe chegou até nós como o poeta da paciente luta do homem com a 

matéria, da humildade e grandeza do fazer, da alegria de ver nascer as coisas de nossas 

mãos. (...) A conduta de Defoe é, em Crusoé (...), bastante similar à do homem de negócios 

respeitador das normas que na hora do culto vai à igreja e bate no peito, e logo se apressa em 

sair para não perder tempo no trabalho. 

 ÍTALO CAlVINO. "Por que ler os clássicos". São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

 

Daniel Defoe, no romance Robison Crusoé, deixa transparecer a influência que as ideias 

liberais passaram a exercer sobre o comportamento de parcela da sociedade europeia ainda 

no século XVIII. 

Com base no fragmento citado, identifique um ideal liberal expresso nas ações do personagem 

Robinson Crusoé. Em seguida, explicite como esse ideal se opunha à organização da 

sociedade do Antigo Regime.  

   
4. (Pucrj)  Em 1784, Kant assim caracterizou o Iluminismo: 

 

 A saída do homem de sua minoridade, do qual é ele próprio o responsável. Minoridade, 

isto é, incapacidade de se servir do seu entendimento sem a direção de outrem (...) Tem a 
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coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis aí a divisa do Iluminismo. 

 

Tendo como referência o texto apresentado, é correto afirmar que: 

 

I - para os iluministas, o entendimento humano era viabilizado pela razão e pelo saber 

científico. 

II - a "divisa do Iluminismo" representou, entre outros aspectos, a extinção dos regimes 

monárquicos, no mundo europeu da época. 

III - a "coragem de se servir de seu próprio entendimento" foi associada à concepção da 

liberdade como um direito universal do homem. 

IV - a "saída do homem de sua minoridade" correspondeu, na prática, à defesa do ideal de uma 

civilização livre de quaisquer práticas religiosas. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.    
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.    
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.    
d) Apenas a afirmativa IV está correta.    
e) Todas as afirmativas estão corretas.    
   
5. (Uerj)  Que os tiranos de todos os países, que todos os opressores políticos ou sagrados 

saibam que existe um lugar no mundo onde se pode escapar aos seus grilhões, onde a 

humanidade desonrada reergueu a cabeça; (...); onde as leis não fazem mais que garantir a 

felicidade; onde (...) a consciência deixou de ser escrava (...). 

 (RAYNAL (abade). "A Revolução da América". Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1993.) 

 

A posição apresentada pelo abade Raynal sintetiza alguns aspectos da ilustração política. 

 

a) A partir do texto, indique, com suas próprias palavras, dois princípios do pensamento 

iluminista. 

b) Para o autor do texto, a independência das treze colônias inglesas foi um processo 

revolucionário, razão pela qual denomina-a de Revolução Americana. 

Cite e explique um fator que contribuiu para essa Revolução.  

   
6. (Pucrj)  Analise as afirmativas abaixo referentes ao Iluminismo: 

 

I - Muitas das ideias propostas pelos filósofos iluministas são, hoje, elementos essenciais da 

identidade da sociedade ocidental. 

II - O pensamento iluminista caracterizou-se pela ênfase conferida à razão, entendida como 

inerente à condição humana. 

III - Diversos pensadores iluministas conferiram uma importância central à educação enquanto 

instrumento promotor da civilização. 

IV - A filosofia iluminista proclamou a liberdade como direito incontestável de todo ser humano. 

 

Assinale:  

a) se apenas a afirmativa II estiver correta.    
b) se apenas as afirmativas I e IV estiverem corretas.    
c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.    
d) se apenas as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.    
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.    
   
7. (Uerj)  O liberalismo econômico, que incorporou a máxima "deixai fazer, deixai passar", 

criada em meados do século XVIII, objetivava romper com as práticas tradicionais do 

mercantilismo. 
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a) Aponte duas características do liberalismo que o diferenciavam do mercantilismo. 

 

b) Explique como o liberalismo econômico contribuiu para o fim do sistema colonial.  

   
8. (Pucrj)  No decorrer da segunda metade do século XVIII, em nome do princípio da liberdade, 

ocorreram, tanto em sociedades europeias quanto americanas, variados movimentos políticos. 

Entre eles podemos identificar: 

 

I - As lutas de independência das Treze Colônias inglesas, defensoras do estabelecimento da 

autonomia política e da extinção do escravismo. 

II - As rebeliões de colonos do Brasil, direcionadas não só para a efetivação da independência 

como também para a eliminação dos preconceitos de raça e de cor. 

III - As ações de revolucionários franceses, promotoras, entre outros aspectos, da defesa da 

liberdade de expressão e de organização. 

IV - Os protestos de grupos indígenas no Vice-Reino do Peru, viabilizadores da implantação da 

liberdade religiosa e da extinção dos impostos cobrados pela Igreja Católica. 

V - As revoltas escravas no Haiti, caracterizadoras de uma ação revolucionária voltada, 

simultaneamente, para a conquista da independência política e da igualdade social. 

 

Estão corretas as afirmativas:  

a) I e III.    
b) I e IV.    
c) II e IV.    
d) II e V.    
e) III e V.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
O texto abaixo, de John Locke(1632-1704), revela algumas características uma determinada 

corrente de pensamento. 

 

"Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da 

sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa 

liberdade, por que abandonará o seu império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer 

outro poder? 

Ao que é óbvio responder que, embora no estado natureza tenha tal direito, a utilização do 

mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão terceiros porque, sendo todos 

senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da 

equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e 

muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no abandonar uma condição que, embora livre, 

está cheia de temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade 

juntar-se em sociedade com outros estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua 

conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de propriedade." 

(Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991  

 

 
9. (Enem)  Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa justificar:  
a) a existência do governo como um poder oriundo da natureza.    
b) a origem do governo como uma propriedade do rei.    
c) o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana.    
d) a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos.    
e) o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade.    
   
10. (Enem)  Analisando o texto, podemos concluir que se trata de um pensamento:  
a) do liberalismo.    
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b) do socialismo utópico.    
c) do absolutismo monárquico.    
d) do socialismo científico.    
e) do anarquismo.    
   
11. (Pucrj)  Assinale a opção em que se encontra corretamente identificado um dos preceitos 

fundamentais da Fisiocracia:  

a) "O ouro e a prata suprem as necessidades de todos os homens."    
b) "Os meios ordinários, portanto, para aumentar nossa riqueza e tesouro são o comércio 

exterior."    
c) "Que o soberano e a nação jamais se esqueçam de que a terra é a única fonte de riqueza e 

de que a agricultura é que a multiplica."    
d) "Todo comércio consiste em diminuir os direitos de entrada das mercadorias que servem às 

manufaturas interiores (...)"    
e) "As manufaturas produzirão benefícios em dinheiro, o que é o único fim do comércio e o 

único meio de aumentar a grandeza e o poderio do Estado."    
   
12. (Uerj)  "Não se veem, porventura (...) povos pobres em terras vastíssimas, potencialmente 

férteis, em climas dos mais benéficos? E, inversamente, não se encontra, por vezes, uma 

população numerosa vivendo na abundância em um território exíguo, até algumas vezes em 

terras penosamente conquistadas ao oceano, ou em territórios que não são favorecidos por 

dons naturais? Ora, se essa é a realidade, é por existir uma causa sem a qual os recursos 

naturais (...) nada são (...). Uma causa geral e comum de riqueza, causa que, atuando de modo 

desigual e vário entre os diferentes povos, explica as desigualdades de riqueza de cada um 

deles (...)" 

 (SMITH, Adam. Apud HUGON, Paul. "História das Doutrinas Econômicas." São Paulo: 

Atlas, 1973.) 

 

O texto anterior evidencia a preocupação, por parte de pensadores do século XVIII, com a 

fonte geradora de riqueza. As "escolas" econômicas do período - Fisiocracia e Liberalismo - 

apresentavam, contudo, discordâncias quanto a essa fonte. 

Os elementos geradores de riqueza para a Fisiocracia e para o Liberalismo eram, 

respectivamente:  

a) terra e trabalho    
b) agricultura e capital    
c) indústria e comércio    
d) metal precioso e tecnologia    
   
13. (Uerj)  Em 1815, Napoleão Bonaparte, considerado o herdeiro da Revolução Francesa, foi 

derrotado, procedendo-se a uma restauração dos "legítimos soberanos" na França e em todos 

os países europeus onde o Antigo Regime havia sido destronado. Essa Restauração não 

desfez, porém, a obra liberal já construída. Em tal perspectiva, conservadorismo e liberalismo 

tornaram-se as palavras-chave para os debates políticos que permearam a primeira metade do 

século XIX. 

a) Cite duas características do liberalismo político. 

b) Entre as ações realizadas pelas forças de conservação na primeira metade do século XIX, 

encontra-se a política de intervenção da Santa Aliança. Conceitue essa política, identificando 

um de seus objetivos.  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 

 a) O estudante poderá ressaltar, no caso da República americana, a adoção da igualdade 
de condição entre todos os homens livres e pactuantes do novo contrato. Poderá também 
sublinhar o direito à liberdade, que a partir de então foi apresentada como universal, não 
mais restrita aos ingleses (a chamada liberdade dos ingleses), podendo por conseguinte ser 
reivindicada para todos os homens. Porém, a contribuição mais importante que o candidato 
poderá ressaltar diz respeito às primeiras experiências com o governo representativo, 
ensaiadas na jovem república. A ideia de que o povo deve governar por meio de 
representantes e de que esse corpo eleitoral deve ser o responsável pela seleção dos 
governantes viria complementar a união em curso entre os princípios republicanos e o 
liberalismo que marcaram o final do século XVIII. 
O estudante ainda poderá falar das diferenças entre as formas de governos, associando a 
experiência americana à adoção do presidencialismo, contrastando-o com o 
parlamentarismo ou mesmo com o regime de colegiado. E, por último, poderá explicar a 
particularidade da República americana diferenciando-a das repúblicas da antiguidade 
(associadas ou à democracia direta ateniense ou à república romana aristocrática, dirigida 
pelo Senado) e das repúblicas aristocráticas de Veneza, da Holanda e mesmo da Polônia 
até o final do século XVIII. 

b) O estudante deverá recordar como, em meio aos intensos debates e ações radicais que 
marcaram a escalada revolucionária de 1789 aos anos do Terror, os franceses da metrópole 
guardaram as bandeiras da “liberdade, igualdade e fraternidade” para si apenas. Opuseram-se 
ferozmente não apenas à rebelião de escravos em Santo Domingo como à libertação de sua 
colônia (apelidada à época de a “joia francesa do Caribe”). Ironicamente, coube aos 
revolucionários haitianos, inspirados nessas mesmas ideias metropolitanas, combaterem os 
canhões e da marinha da França revolucionária que foram submetê-los e tentar mantê-los sob 
o jugo colonial.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
O iluminismo está associado aos valores burgueses difundidos desde o século XVIII e que, no 
século seguinte se tornaram predominantes. O racionalismo iluminista caracterizou-se pela 
confiança na razão, no progresso e na ciência, e pelo incentivo à liberdade de pensamento. O 
ideal do Iluminismo era levar esses valores a prevalecer e triunfar sobre o mito, a crendice, o 
"sobrenatural", o misticismo, a fé, o dogma, o fanatismo, a intolerância.   
 
Resposta da questão 3: 

 Um dos ideais e sua respectiva explicação: 

- Individualismo: com o individualismo, os liberais criticam a sociedade do Antigo Regime, que 

colocava a razão do Estado à frente das necessidades dos indivíduos, privilegiando 

determinados grupos por sua origem ou nascimento em detrimento de suas habilidades ou 

competências. 

- Valorização do trabalho independentemente de sua natureza: a dignificação de todo tipo de 
trabalho se contrapunha ao caráter estamental da sociedade do Antigo Regime, de acordo com 
o qual determinadas ocupações eram indignas dos membros dos estamentos privilegiados.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B]   
 
Resposta da questão 5: 

 a) Dois dentre os princípios: 

- tolerância religiosa 

- liberdade de expressão 

- condenação à escravidão 

- liberdade de pensamento 
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- crítica ao governo absoluto 

 

b) Um dentre os fatores e sua respectiva explicação: 

- Imposição de novos impostos por parte da Inglaterra às colônias americanas. Os colonos 

consideravam que apenas suas assembleias coloniais tinham de consentir a cobrança de 

qualquer novo imposto. 

- Fim da "negligência salutar". A perda de autonomia dos colonos constituiu-se em um 

empecilho para a continuação do desenvolvimento das elites das colônias. 

- As ideias de liberdade oriundas do pensamento da Ilustração. As ideias de liberdade levaram 

os colonos a questionar a aplicação do pacto colonial. 

- Insatisfação dos colonos em relação à Linha da Proclamação Régia. Por meio desta a Coroa 
Inglesa estabelecia o monopólio sobre as terras obtidas em decorrência do Tratado de Paris.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E]   
 
Resposta da questão 7: 

 a) A condenação da intervenção do Estado na economia e a afirmação do trabalho humano 

como fonte geradora das riquezas constituem-se em fundamentos do liberalismo. 

 

b) O liberalismo econômico, ao condenar as ideias de monopólio e de pacto colonial, 
características essenciais do sistema colonial, propiciou uma série de reivindicações que 
resultou no processo de independência das colônias americanas, pondo fim ao sistema 
colonial.   
 
Resposta da questão 8: 
 [E]   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
John Locke pode ser considerado como precursor do ideário iluminista. Um dos pontos 
fundamentais de sua filosofia considera que a origem do governo significa uma superação do 
estado de natureza, por meio do estabelecimento de um “contrato” entre governantes e 
governados, cujos direitos naturais (vida, bens e direitos) são assim preservados.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
As ideias iluministas constituem a base para a moderna doutrina liberal, que ficou melhor 
definida no século XIX. O liberalismo reflete os valores da burguesia, então em ascensão em 
diversas nações, e propunha a ampla liberdade individual, tanto de consciência, como de ação 
política e econômica.    
 
Resposta da questão 11: 
 [C]   
 
Resposta da questão 12: 
 [A]   
 
Resposta da questão 13: 

 a) Garantia das liberdades individuais do cidadão; 

     Liberdade de expressão; 

     Liberdade de imprensa; 

     Liberdade de religião; 

     Igualdade de todos perante a lei; 
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     Divisão do poder entre executivo, legislativo e judiciário; 

     A Constituição como um meio de garantir os direitos do cidadão; 

     Direito de propriedade. 

 

b) A política de intervenção da Santa Aliança foi um dos instrumentos político-ideológicos do 
absolutismo, adotado pelo Congresso de Viena em 1815. Seus objetivos eram: intervir em 
qualquer movimento revolucionário liberal e/ou nacionalista que ameaçasse o equilíbrio 
europeu; fornecer assistência e socorro mútuo aos soberanos ameaçados pelas forças liberais.   
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 11/02/2014 às 22:28 
Nome do arquivo: ILUMINISMO 2014 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............. 121130 ..... Média ............ História .......... Pucrj/2013 ............................ Analítica 
   
2 ............. 107001 ..... Média ............ História .......... Uerj/2012 ............................. Múltipla escolha 
   
3 ............. 85793 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2009 ............................. Analítica 
   
4 ............. 64870 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/2006 ............................ Múltipla escolha 
   
5 ............. 56025 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2005 ............................. Analítica 
   
6 ............. 39085 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/2002 ............................ Múltipla escolha 
   
7 ............. 39125 ....... Não definida .. História .......... Uerj/2002 ............................. Analítica 
   
8 ............. 39377 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/2001 ............................ Múltipla escolha 
   
9 ............. 35201 ....... Média ............ História .......... Enem/2000 ........................... Múltipla escolha 
   
10 ........... 35202 ....... Baixa ............. História .......... Enem/2000 ........................... Múltipla escolha 
   
11 ........... 29915 ....... Não definida .. História .......... Pucrj/1999 ............................ Múltipla escolha 
   
12 ........... 30362 ....... Não definida .. História .......... Uerj/1999 ............................. Múltipla escolha 
   
13 ........... 26835 ....... Não definida .. História .......... Uerj/1998 ............................. Analítica 

   


