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Lista de Exercício 2 - História 

Capítulo 1 – Iluminismo 

1) Na apresentação da Enciclopédia, D’Alembert diz que essa obra tinha dois objetivos “(...) expor, na medida 

do possível, a ordem e o encadeamento dos conhecimentos humanos;(...) deverá conter, a respeito de cada 

ciência ou arte(...), os princípios gerais que constituem suas respectivas bases(...)”. Discorra sobre a 

Enciclopédia dirigida por Diderot e D’ Alembert? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

2) Acerca do Iluminismo assinale a única alternativa incorreta. 
   

a) Muitas das ideias propostas pelos filósofos iluministas são, hoje, elementos essenciais da identidade da 

sociedade ocidental.  

b) O pensamento iluminista caracterizou-se pelo destaque dado à razão, entendida como própria da condição 

humana.  

c) Diversos pensadores iluministas conferiram uma importância central à educação enquanto instrumento 

promotor da civilização.  

d) A filosofia iluminista proclamou a liberdade como direito incontestável de todo ser humano.  

 

3)  Verifique as alternativas corretas referentes ao Iluminismo: 
  

I. As ideias 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 ideias de pensadores do século XVII, como René Descartes, John 

Locke e Isaac Newton. HI  

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.  

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.  
 

4) Igualdade social, liberdade de pensamento, ação e soberania popular são manifestações do Iluminismo, que 

basicamente se caracterizou como:  

a) Um movimento de retorno aos valores místicos e transcendentes, anteriores ao Renascimento.  

b) Uma substituição da religião, da tradição e da ordem absolutista, pelo pensamento racional em prol dos 

liberalismos político e econômico.  

c) Uma ilusão social fundada na ideologia cristã, base das correntes humanistas do Ocidente.  

d) Uma reação contrária à sistematização do saber e à soberania popular.  
 

5) O Despotismo Esclarecido marcou a atuação de alguns monarcas europeus no século XVIII, promovendo o 

progresso de seus povos. A fórmula política associava:  

a) feudalismo – filosofia iluminista.  

b) absolutismo real – filosofia iluminista.  

c) absolutismo real – democracia.  

d) democracia – socialismo. 



 6) O escritor e filósofo francês Voltaire, que viveu no século XVIII, é considerado um dos grandes pensadores 

do Iluminismo ou Século das Luzes. Ele afirma o seguinte sobre a importância de manter acesa a chama da 

razão: “Vejo que hoje, neste século que é a aurora da razão, ainda renascem algumas cabeças da hidra 

do fanatismo. Parece que seu veneno é menos mortífero e que suas goelas são menos devoradoras. Mas o 

monstro ainda subsiste e todo aquele que buscar a verdade arriscar-se-á a ser perseguido. Deve-se 

permanecer ocioso nas trevas? Ou deve-se acender um archote onde a inveja e a calúnia reacenderão 

suas tochas? No que me tange, acredito que a verdade não deve mais se esconder diante dos monstros e 

que não devemos abster-nos do alimento com medo de sermos envenenados”. 

Identifique a opção que melhor expressa esse pensamento de Voltaire.  

a) Aquele que se pauta pela razão e pela verdade não é um sábio, pois corre um risco desnecessário.  

b) A razão é impotente diante do fanatismo, pois esse sempre se impõe sobre os seres humanos.  

c) Aquele que se orienta pela razão e pela verdade deve munir-se da coragem para enfrentar o obscurantismo e 

o fanatismo.  

d) O fanatismo e o obscurantismo são coisas do passado e por isso a razão não precisa mais estar alerta.  
 

7)  Assinale com um X as alternativas que apresentam informações corretas sobre o liberalismo econômico do 

século XVIII.  

(   ) Em 1776, foi publicada a Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, de Adam Smith. 

A obra tornou-se a base do pensamento econômico liberal.  

(    ) O mercado seria orientado pela lei da oferta e da procura.  

(    ) O trabalho era considerado a verdadeira fonte geradora de riqueza de uma nação.  

(    ) O liberalismo defendia o controle rigoroso da economia pelo Estado.  

 

8) Leia atentamente as frases a seguir:  
 

 I – ““Proibir um grande povo, porém, de fazer tudo o que pode com cada parte de sua produção ou de 

empregar seu capital e indústria do modo que julgar mais vantajoso para si mesmo é uma violação manifesta 

dos mais sagrados direitos da humanidade.” 

II – “Não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito que tem de dizê-

las”  

III - “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.”  

  

As ideias iluministas presentes nas frases acima refletem respectivamente o pensamento de  
 

a) Rousseau, Jonh Locke e Voltaire  

b) Voltaire, Montesquieu e Adam Smith  

c) Adam Smith, Voltaire e Montesquieu  

d) Adam Smith, Montesquieu e Rousseau  
 

9) Verifique se as seguintes características associadas ao Iluminismo são (V) verdadeiras ou (F) falsas: 
  
(    ) A defesa do absolutismo monárquico.  

(    ) A busca pelo conhecimento com base na razão.  

(    ) As críticas aos privilégios do clero e da nobreza.  

(    ) A defesa dos direitos naturais do homem. 

  

a) F, V, V e F 

b) V, F, V e V 

c) V, V, F e F 

d) F, V, V e V 
 

10) O Despotismo Esclarecido, regime de governo adotado em alguns países da Europa no século XVIII, 

caracterizava-se por: 
 

a) impor o poder parlamentar sobre o poder monárquico. 

b) tentar conciliar os princípios do absolutismo com as ideias iluministas. 

c) as formas de governo características de países do Oriente como a Pérsia, a Índia e a China. 

d) atribuir ao povo a participação no poder político. 

 


