Tarefa 3 – Professora Anna
01. "O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa
de ser mais escravo do que eles (...) A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os
outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza: funda-se, portanto, em convenções."
(J.J. Rousseau, Do Contrato Social, in "Os Pensadores". São Paulo, Abril Cultural, 1978, p. 22)

A respeito da citação de Rousseau, conclui-se que
(a) Aproxima-se do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem
social.
(b) Filia-se ao pensamento cristão, por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante
à escravatura.
(c) Filia-se ao pensamento abolicionista, por denunciar a escravidão praticada na América, ao longo do
século XIX.
(d) Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade,
governada por autogestão.
(e) Aproxima-se do pensamento iluminista, ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve
garantir a liberdade e a autonomia dos homens.
02. O iluminismo surgiu na França, no século XVIII, e se caracterizava por procurar uma explicação racional
para todas as coisas. Podemos concluir que
(a) a filosofia iluminista preocupou-se com o estudo da natureza, por isso, acreditava-se em Deus e no
poder da Igreja para chegar a Ele.
(b) seus pensadores eram divididos em dois grupos: os filósofos e os economistas, sendo estes últimos
defensores de uma economia totalmente supervisionada pelo Estado.
(c) os déspotas esclarecidos, monarcas e ministros europeus adeptos de ideias iluministas, modernizaram
seus Estados abandonando o poder absoluto.
(d) para corrigir a desigualdade social era preciso modificar a sociedade, dando a todos liberdade de
expressão e de culto, além de proteção contra a escravidão, a injustiça, a opressão e as guerras.
(e) um de seus maiores pensadores foi Montesquieu, que escreveu o Contrato Social, no qual criticava a
Igreja e defendia a liberdade dos homens.
03. Adam Smith, teórico do liberalismo econômico, cuja obra, "Riqueza das Nações”, a cartilha do capitalismo
liberal, considerava
(a) a política protecionista e manufatureira como elemento básico para desenvolver a riqueza da nação.
(b) necessário o fim das regulamentações e das corporações então existentes nos países.
(c) a propriedade privada como a raiz das infelicidades humanas, daí toda a economia ter de ser
controlada pelo Estado.
(d) a terra como fonte de toda a riqueza, enquanto a indústria e o comércio apenas transformavam ou
faziam circular a riqueza natural.
(e) o trabalho como fonte de toda a riqueza, dizendo que, com a concorrência, a divisão do trabalho e o
livre comércio, a harmonia e a justiça social seriam alcançadas.
04. O Iluminismo foi um movimento intelectual, portador de uma visão unitária do mundo e do homem, apesar
da diversidade de leituras que lhe são contemporâneas, conservou uma grande certeza quanto à
racionalidade do mundo e do homem, a qual seria imanente em sua essência.
FALCON, F. J. C. Iluminismo, São Paulo: Ática, 1986. Adaptado.

Suas principais linhas de força foram
(a) o pensamento crítico e a razão.
(b) a manutenção das tradições e a explicação racional para tudo.
(c) o direito dos reis e o direito à propriedade.
(d) a importância da guerra na manutenção do poder e dos direitos
(e) a ideia de socialismo e o antropocentrismo.

História – Avaliação Produtiva

05. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia
(a) divisão da riqueza nacional.
(b) divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário.
(c) divisão da política em nacional e internacional.
(d) formação de um Poder Moderador no Congresso Nacional.
(e ) implantação da ditadura moderna.
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