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Questão 01)     
A experiência mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar 
dele. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição 
das coisas, o poder faça parar o poder. 

(MONTESQUIEU. O Espírito das Leis.  
Brasília: Unb, 1995, p. 117-119. Citado 

 por FIGUEIRA, Divalte Garcia. História. 
 Novo ensino médio. São Paulo: 

 Ática, 2002, p. 205) 

 
Conforme o pensador francês, 
A) era necessário restringir o poder dos governantes civis, fazendo-o 

coexistir com o poder militar. 
B) o poder deveria ser dividido em distintas esferas, objetivando a 

manutenção da liberdade dos cidadãos. 
C) a participação popular e o poder que ela significa podem conter o 

poder dos governos e inibir abusos. 
D) a concentração de poder é uma conseqüência inevitável na 

organização dos Estados Modernos. 
 
Questão 02)     
O século XVIII europeu foi conhecido como “O século das luzes” em razão 
de um grande movimento intelectual que, embora tenha suas origens na 
Inglaterra do século XVII, teve como epicentro a França e se disseminou por 
várias regiões do mundo ocidental. Sobre o Iluminismo, assinale a 
alternativa correta. 
A) Os pensadores iluministas afirmavam que o poder político é uma 

criação divina, derivando daí sua crença de que a democracia é um 
regime político racional e perfeito, porque a escolha dos eleitores é 
guiada pelo Espírito Santo. 

B) As concepções dos iluministas eram extremamente coesas; sendo 
assim, não havia divergências entre as posições de distintos ilustrados. 

C) Embora amplamente disseminada pela Europa, a filosofia iluminista 
não exerceu influência em Portugal e Espanha, governados, 
respectivamente, pelo Marques de Pombal e pelo Marques de Aranda, 
ministro do Rei Carlos III. 

D) Entre os principais pensadores iluministas, destacam-se Frederico II, 
Rei da Prússia; Catarina II, Czarina da Rússia e José II, Imperador da 
Áustria. 

E) O Iluminismo atacava a intolerância religiosa e os privilégios jurídicos 
do clero e da nobreza. As posições dos iluministas legitimaram os 
ideais da Revolução Francesa e a luta pelo fim do Antigo Regime. 
 

Questão 03)     
[...] Diderot aprendera que não bastava o conhecimento da ciência para 
mudar o mundo, mas que era necessário aprofundar o estudo da sociedade 
e, principalmente, da história. Tinha consciência, por outro lado, que estava 
trabalhando para o futuro e que as idéias que lançava acabariam 
frutificando. 
(FONTANA, J. Introdução ao estudo da História Geral. Bauru, SP: EDUSC, 
2000. p. 331.) 
 
Com base no texto, é correto afirmar: 
A) As contribuições das ciências naturais são suficientes para melhorar o 

convívio humano e social. 
B) Idéias não passam de projetos que, enquanto não são concretizadas, 

em nada contribuem para o progresso humano. 
C) Diderot considerava importante o conhecimento das ciências 

humanas para o aprimoramento da sociedade. 
D) Para o autor, os historiadores recorrem ao passado, enquanto os 

filósofos questionam a própria existência da sociedade. 
E) A ciência e o progresso material são suficientes para conduzir à 

felicidade humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questão 04)     
Para Locke, o estado de natureza é um estado de liberdade e de igualdade. 
(LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. Tradução de 
Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 1994. 
p. 83.) 
 
Com base nos conhecimentos sobre a filosofia política de Locke, assinale a 
alternativa correta. 
A) No estado de natureza, a liberdade dos homens consiste num poder 

de tudo dispor a partir da força e da argúcia. 
B) Os homens são iguais, pois todos têm o mesmo medo de morte 

violenta em mãos alheias. 
C) A liberdade dos homens determina que o estado de natureza é um 

estado de guerra de todos contra todos. 
D) A liberdade no estado de natureza não consiste em permissividade, 

pois ela é limitada pelo direito natural. 
E) Nunca houve na história um estado de natureza, sendo este apenas 

uma hipótese lógica. 
 
Questão 05)     
A respeito da sociedade do Antigo Regime na Europa, nos séculos XVII e 
XVIII, assinale a afirmativa incorreta: 
A) O Iluminismo foi um dos principais movimentos intelectuais do 

período, em razão das investigações feitas acerca da política, da 
economia e dos costumes. 

B) A França passou, nesse período, por um evento político e social, a 
Revolução de 1789, que questionou os fundamentos da ordem social 
tradicional francesa. 

C) A Inglaterra teve, no século XVII, um violento processo político que 
culminou com o fortalecimento do Parlamento diante da autoridade 
real. 

D) O pensamento liberal se fortaleceu no período, em decorrência do seu 
apoio aos fundamentos da sociedade do Antigo Regime. 

 
 
Questão 06)     
Leia este trecho: 
“[As] camadas sociais elevadas, que se pretendem úteis às outras, são de 
fato úteis a si mesmas, à custa das outras [...] Saiba ele [o jovem Emílio] que 
o homem é naturalmente bom [...], mas veja ele como a sociedade deprava 
e perverte os homens, descubra no preconceito a fonte de todos os vícios 
dos homens; seja levado a estimar cada indivíduo, mas despreze a 
multidão; veja que todos os homens carregam mais ou menos a mesma 
máscara, mas saiba também que existem rostos mais belos do que a 
máscara que os cobre.” 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da educação. 
São Paulo: Martins Fontes, 1985. p. 311. 
 
A partir dessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o 
assunto, é CORRETO afirmar que o autor 
A) compreende que os preconceitos do homem são inatos e 

responsáveis pelos infortúnios sociais e pelas máscaras de que este se 
reveste. 

B) considera a sociedade responsável pela corrupção do homem, pois 
cria uma ordem em que uns vivem às custas dos outros e gera vícios. 

C) deseja que seu discípulo seja como os homens do seu tempo e, 
abraçando as máscaras e os preconceitos, contribua para a coesão da 
sociedade. 

D) faz uma defesa do homem e da sociedade do seu tempo, em que, 
graças à Revolução Francesa, se promoveu uma igualdade social 
ímpar. 

 
Questão 07)      
O espírito das leis e O contrato social associam-se respectivamente a: 
A) Locke e Hume. 
B) Smith e Hobbes. 
C) Cícero e Aristóteles. 
D) Voltaire e Diderot. 
E) Montesquieu e Rousseau. 
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Questão 08)     
Considere as afirmativas sobre o Iluminismo, uma revolução intelectual que 
se efetivou na Europa, no século XVIII. 
 

I. As idéias iluministas surgiram como resposta a problemas concretos 
enfrentados pela burguesia, como, por exemplo, a intervenção do 
Estado na economia, que impunha limites à expansão dos negócios 
empreendidos por essa camada social. 

II. As bases do pensamento iluminista – o racionalismo, o liberalismo e o 
desenvolvimento do pensamento científico – foram estabelecidas a 
partir das idéias de pensadores do século XVII, como René Descartes, 
John Locke e Isaac Newton. 

III. Os iluministas, em suas obras, criticavam os resquícios feudais, como a 
servidão, assim como o regime absolutista e o mercantilismo, que 
limitavam o direito à propriedade. 

IV. A filosofia iluminista incentivava a influência da Igreja Católica sobre a 
sociedade, principalmente no âmbito da educação e da cultura, o que 
resultou no aumento do poder político da Igreja, pela emergência da 
teoria do direito divino. 

 
Estão corretas apenas 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
 
Questão 09)     
O Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem 
a orientação de outrem... Tenha a coragem de te servires do teu próprio 
entendimento! Eis a palavra de ordem do Iluminismo. 

(KANT, I. Que é o Iluminismo? Disponível em  
http://web.educom.pt/~pr1327/online/iluminismo.rtf.  

Acesso em 04/06/2007.) 

 
Tendo em vista as palavras de Kant, pode-se definir o Iluminismo como um 
movimento 
A) político que lutou pela implantação da democracia liberal na América 

do século XVIII. 
B) artístico que valorizou a racionalidade do espaço pictórico por meio 

do ponto de fuga. 
C) literário que buscou reencontrar as raízes nacionais dos estados 

europeus no século XIX nas lendas e mitos medievais. 
D) filosófico que privilegiou a razão como forma de compreensão da 

realidade e de emancipação do homem. 
E) religioso que destacou o uso do êxtase místico como forma de 

conhecer a Deus. 
 
Questão 10)      
Com  base  em  conhecimentos  sobre  o  assunto,  é CORRETO  afirmar  que  
o pensamento iluminista: 
A) levou seus principais ideólogos a tomar parte ativa nos 

acontecimentos da Revolução Inglesa e a se constituírem na principal 
liderança desse evento. 

B) considerava a desigualdade um fenômeno natural e positivo, além de 
um importante elemento para garantia da estabilidade social e da paz. 

C) favoreceu o envolvimento de todos os seus mentores em campanhas 
anticlericais, em que manifestavam um ateísmo militante e radical. 

D) deu origem a projetos distintos, mas que tinham em comum reformas 
baseadas no princípio da tolerância e na busca da felicidade. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-E Q.03-C Q.04-D Q.05-D Q.06-B Q.07-E 
Q.08-D Q.09-D Q.10-D 
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