Iluminismo
1-(CESGRANRIO) Os déspotas esclarecidos procuravam modificar os métodos e objetivos de ação do
Estado. Em geral, apresentavam-se apenas como "os primeiros servidores do pró prio Estado ". Entre as
manifestações do despotismo esclarecido, pode-se incluir:
A) a adoção da fraseologia dos filósofos iluministas para a modernização de seus respectivos Estados;
B) seu sucesso em pai ́ses onde a burguesia era muito forte e atuante;
C) a durabilidade e coerência de suas reformas implantadas nos pai ́ses da Europa Ocidental;
D) a adaptação de princi ́pios novos a Estados com condições socioeconô micos e poli ́ticas bastante
avançadas;
E) a destruição da religião revelada e da autoridade da Igreja através de precoces idéias de materialismo
histórico.
2 - Unesp 94) "Os fenô menos econô micos (...) processam-se livre e independentemente de qualquer
coação exterior, segundo uma ordem imposta pela natureza e regida por leis naturais. Cumpre, pois,
conhecer essas leis naturais e deixá-las atuar."
(Paul Hugon - HISTÓRIA DAS DOUTRINAS ECONÔMICAS).
O trecho acima sintetiza o pensamento econô mico dos
a) fisiocratas.
b) mercantilistas.
c) marxistas.
d) keynesianos
e) marginalistas.
3 – (FUVEST -SP) "Quando na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, o poder legislativo se
junta ao executivo, desaparece a liberdade... Não há liberdade se o poder judiciário não está separado do
legislativo e do executivo... Se o judiciário se unisse com o executivo, o juiz poderia ter a força de um
opressor. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa ou o mesmo corpo de nobres, de notáveis, ou de
populares, exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de ordenar a execução das resoluções públicas e
o de julgar os crimes e os conflitos dos cidadãos".
(Montesquieu, Do Espírito das Leis., 1748)
a) Qual o tema do texto?
b) Explique o contexto histórico em que foi produzido.
4 - "Liberdade é unicamente o poder de agir . Se uma pedra se movesse por sua escolha , seria livre. Os
animais e os homens têm esse poder portanto são livres . (...) Querer e agir é precisamente o mesmo que
ser livre."
Voltaire. TRATADO DE METAFI ́SICA, cap. VIl)
As idéias iluministas, surgidas na França durante o século XVIII , questionaram as bases de sustentação do
Antigo Regime, afirmando os princi ́pios considerados revolucionários pela sociedade européia da época .
Entre os mais conhecidos pensadores iluministas se encontra Voltaire (1694-1778), autor do texto acima ,
escritor, poeta e filósofo, empenhado no combate contra o que denominava "as trevas da ignorância e da
superstição".
a) APRESENTE dois princi ́pios ou caracteri ́sticas do Iluminismo.
b) Esclareça como as idéias iluministas contribuíram para a Revolução Francesa

Gabarito
1) Letra A
2) Letra A
3) a) Divisão de poderes.
b) Iluminismo. Nesse período, durante a crise do Antigo Regime, os pensadores iluministas colocam-se
contra o absolutismo e propõem reformas no processo de governo
4) a) Liberdade política e de expressão, cientificismo, racionalismo, espírito crítico.
b) As idéias iluministas alimentaram as criticas ao Antigo Regime, sobretudo os privilegiados de classe, o
absolutismo monárquico e a intolerância religioso.

