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ABSOLUTISMO MONÁRQUICO
ESTADO INTERVENTOR

SOCIEDADE DE ORDENS
PRIVILÉGIOS SOCIAIS
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MOV. POLÍTICO, INTELECTUAL/FILOSÓFICO, ECONÔMICO

CARACTERÍSTICAS: QUESTIONA O ANTIGO REGIME MONÁRQUICO

iluminisMO

ABSOLUTISTA 
ANTI      CLERICAL 

MERCANTILISTA

PRIVILÉGIOS SOCIAIS
COMBATE       INTOLERÂNCIA: FÉ

TRADICIONALISMO

LIBERDADES (CIVIL, POLÍTICA, ECONÔMICA)
DEFESA DIREITO À FELICIDADE, PROPRIEDADE...

RACIONALISMO (RAZÃO: LUZ DOS HOMENS)
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RAZÃO

LIBERDADES

TOLERÂNCIA
DIREITOS

INDIVIDUAIS

IGUAIS = LEI

IND. EUA

DECLARAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA
TODOS OS HOMENS SÃO CRIADOS 
IGUAIS, E TEM CERTOS DIREITOS 
INALIENÁVEIS, ENTRE ESTES SÃO 

VIDA, LIBERDADE E BUSCA DA 
FELICIDADE...

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO 
HOMEM E DO CIDADÃO

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS

DIREITOS: ORIGENS
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https://www.youtube.com/watch?v=fDTF_ovDiR4

ILUMINISMO
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(Ufv) O Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I (1750-1777), foi o responsável por 
uma série de reformas na economia, educação e administração do Estado e do império 
português, inspiradas na filosofia iluminista e na política econômica do mercantilismo, 
cabendo a ele a expulsão dos padres jesuítas da Companhia de Jesus dos domínios de 
Portugal.

O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado:
a) Despotismo Esclarecido.
b) Socialismo Utópico.
c) Socialismo Científico.
d) Liberalismo.
e) Parlamentarismo Monárquico.
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(Fatec 2008)
"Artigo 6 - A lei é a expressão da vontade geral; todos os cidadãos têm o direito de
concorrer, pessoalmente ou por seus representantes, à sua formação; ela deve ser a mesma
para todos, seja protegendo, seja punindo. Todos os cidadãos, sendo iguais a seus olhos,
são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo
sua capacidade e sem outras distinções que as de suas virtudes e de seus talentos".

("Declaração dos direitos do homem e do cidadão", 26 de agosto de 1789.)
O artigo acima estava diretamente relacionado aos ideais

a) socialistas que fizeram parte da Revolução Mexicana.
b) capitalistas que fizeram parte da Independência dos EUA.
c) comunistas que fizeram parte da Revolução Russa.
d) iluministas que fizeram parte da Revolução Francesa.
e) anarquistas que fizeram parte da Inconfidência Mineira.
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(Fgv 2003) "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, é CORRETO afirmar:
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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.
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(Pucmg 1999) O Iluminismo representa a visão de mundo da intelectualidade
do século XVIII, NÃO podendo ser apontado como parte do seu ideário:

a) combate às injustiças sociais e aos privilégios aristocráticos.
b) fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades.
c) o anticolonialismo e o repúdio declarado à escravidão.
d) o triunfo da razão sobre a ignorância e a superstição.
e) o anticlericalismo e a oposição à intolerância religiosa
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Além de se chocar com a Igreja, quais outros grupos os iluministas tiveram de 

enfrentar?

a) Absolutismo e Cristianismo.

b) Antigo Regime e Filósofos.

c) Absolutismo e o Antigo Regime.

d) Absolutismo e Racionalismo.

e) Cristianismo e Antigo Regime.
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O que foi o Iluminismo?

a) O Iluminismo foi um acontecimento histórico da Idade Média, que desenvolveu os
conceitos sobre razão e racionalismo.

b) Foi um amontoado de ideias sem explicação em que predominava o uso da razão.
c) O Iluminismo foi, portanto, um conjunto de ideias desenvolvida na Europa,
sobretudo na França, que defendia o racionalismo como valor essencial da
sociedade, daí a ideia de luz, em oposição ao que os iluministas consideravam trevas.
d) Foi um conjunto de ideias desenvolvido na Ásia, sobretudo no Japão, que defendia
o racionalismo como valor essencial da sociedade.
e) Ideias opostas aos pensamentos religiosos, desenvolvidos pelos representantes
religiosos revoltados com a igreja.
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Para Rousseau, qual foi o motivo pelo qual a natureza humana, que ele considerava 
boa, na essência, foi corrompendo-se?

a) Foi o fortalecimento das industrias têxtil e indústrias automobilísticas.
b) Desenvolvimento da economia e indústria, em que surgiu as condições de vida
melhores.

c) Construção de um regime capitalista, que preza o avanço da sociedade.
d) Trabalho mecanizado, juntamente com operações simples.

e) Foi o desenvolvimento da economia e propriedade, em que surgiu as ambições, a
competição, o individualismo.
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GUERRA DOS 
SETE ANOS: 
ING x FRA

CRESCIMENTO 
ECONÔMICO DAS 

13 COLÔNIAS

I CONGRESSO
-

II CONGRESSO
-

DECLARAÇÃO 
DA INDEP. EUA

-
CONSTITUIÇÃO 

DE 1787

FESTA DO 
CHÁ DE 
BOSTON

LÍDER: GEORGE 
WASHINGTON

IMPOSIÇÃO DAS 
LEIS: CHÁ, AÇÚCAR, 

SELO, LEIS 
INTOLERÁVEIS

GUERRA DE 
INDEPEND. 
DOS EUA

APOIO: FRAN 
+ ESPANHA

IDEIAS ILUMINISTAS

INDEPENDÊNCIA 
DOS ESTADOS 
UNIDOS (EUA)

- BRUGUESIA
- LIBERDADE 

ANTI-
ABSOLUTISMO

CONTRÁRIO À 
COBRANÇA 
ABUSIVA DE 
IMPOSTOS
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(Espcex (Aman) 2017) Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos
revoltosos norte-americanos, na batalha de Yorktown, dando início às negociações
que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação
livre.

Na formação desse novo estado pode-se destacar
a) um poder central forte e nenhuma autonomia política e administrativa aos
estados membros.
b) a adoção do sistema parlamentarista.
c) a participação política dos indígenas e negros.
d) um poder central muito forte sob a liderança do imperador.
e) a formação de um estado com base em ideias oriundas do Iluminismo.
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(Pucrj 2014) Os parágrafos que se seguem foram extraídos do documento “Declaração
de Independência dos Estados Unidos”, assinado pela unanimidade dos representantes
políticos das Treze Colônias, no Segundo Congresso Continental no ano de 1776.
“Quando no decurso da História do Homem se torna necessário um povo quebrar os elos
políticos que o ligavam a outro e assumir, de entre os poderes terrenos, um estatuto de
diferenciação e igualdade ao qual as Leis da Natureza e do Deus da Natureza lhe conferem
o direito, o respeito que é devido perante as opiniões da Humanidade exige que esse povo
declare as razões que o impelem à separação. (...)

(...) o Povo tem direito a (...) instituir um novo governo, assentando os seus fundamentos
nesses princípios e organizando os seus poderes do modo que lhe pareça mais adequado à
promoção de sua Segurança (...).”
http://www.infopedia.pt/$declaracao-de-independencia-dos-estados
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Assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE ao conjunto de ideias e ideais
relacionados à época histórica tratada pelo documento.
a) O liberalismo enquanto doutrina defendia a menor intervenção possível do Estado na
condução política da sociedade.
b) O racionalismo científico renascentista atribuía ao homem o poder de conhecimento e
intervenção tanto na natureza como na condução política das sociedades.
c) O nacionalismo partia do pressuposto de que a lealdade do indivíduo ao Estado-nação
deveria estar acima dos interesses pessoais ou dos interesses de determinados grupos.
d) O Iluminismo defendia, de modo geral, a ideia de que o Estado deveria assegurar ao
Homem o direito de expressar sua consciência de forma autônoma, bem como os direitos
inalienáveis à vida e à busca da felicidade.
e) As doutrinas sociais emergentes do contexto da sociedade industrial pregavam a
ampliação da participação política à classe operária, além de melhores condições de vida
para a mesma.
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(Espcex (Aman) 2011) A independência dos Estados Unidos da América foi o primeiro
grande indicador histórico da ruína do Antigo Regime. Durante esse processo de
independência,
a) a criação da Lei do Selo foi uma consequência do esforço inglês em fortalecer o pacto
colonial e levou os colonos americanos a efetuar um boicote comercial à Inglaterra.
b) a “marcha para o oeste” despertou os sentimentos expansionistas e nacionalistas dos
colonos americanos, incentivando os movimentos de independência.
c) o Primeiro e o Segundo Congresso Continental da Filadélfia resultaram na suspensão
dos tributos impostos por Townshend, exceto o que se referia ao comércio do chá.
d) os colonos americanos receberam apoio militar da Holanda e da Espanha nas lutas
pela emancipação.
e) Thomas Jefferson exerceu um papel importante, tendo sido nomeado comandante das
tropas americanas na guerra e se tornado o primeiro presidente americano.
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https://www.youtube.com/watch?v=u5FioqeFuVY

A INCONFIDÊNCIA 

MINEIRA

1789
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A Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento político separatista, em que se
organizaram setores da elite e setores médios da sociedade colonial brasileira para
lutar contra o sistema colonial português e instaurar uma República.

Sobre esse movimento, podemos afirmar que:
A - a derrota da Inconfidência Mineira resultou do fato de as autoridades portuguesas
terem antecipado a derrama, o que possibilitou, à polícia e aos funcionários da Junta
da Fazenda, surpreenderem os insurretos;
B - os inconfidentes, por meio de carta enviada por José Joaquim da Maia ao
embaixador dos Estados Unidos em Paris, buscaram apoio dos Estados Unidos. Na
carta, o que chama atenção é um pedido de armas;
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C - um dos fatores que concorreram para a criação do movimento da
Inconfidência foi o fato de a Metrópole aumentar sua pressão fiscal sobre os
mineradores, em razão da queda da produção de ouro, a partir da segunda
metade do século XVIII;
D - o fracasso dos inconfidentes resultou da delação de Joaquim Silvério dos
Reis e da fragilidade política do movimento, pois os conspiradores foram além
de idéias e propostas genéricas, sem penetração e mobilização social;
E - a Inconfidência tinha como plano revolucionário: reunir homens e armas e
buscar apoio dentro e fora de Minas para depor o governo, proclamar a
República e abolir a escravatura.
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“Ó vós, Homens cidadãos; ó vós, povos curvados e abandonados pelo Rei,
pelos seus despotismos, pelos seus ministros. Ó vós, povo que nascestes para
seres livres e para gozardes dos bons efeitos da liberdade... O dia da nossa
revolução está para chegar, animai-vos, que sereis felizes para sempre.”

PANFLETO: Aviso ao povo Bahiense O fragmento acima se refere ao
movimento conhecido como “Conjuração dos Alfaiates”.
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Com relação a esse movimento ocorrido na Bahia em 1798, é correto afirmar que
os revoltosos pretendiam:

A - instalar uma República Provisória na cidade de São Salvador, com apoio da elite
burocrática e de alguns membros do alto clero;
B - defender o fim da dominação colonial garantindo, porém, a preservação do
regime monárquico e a manutenção da escravidão;
C - estabelecer um governo democrático na Capitania da Bahia de Todos os Santos,
com igualdade de direitos, sem distinção de cor ou riqueza;
D - protestar contra a política mercantilista portuguesa, buscando conseguir o apoio
do governo norte-americano para por fim ao pacto colonial.
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Acerca da “Conjuração Baiana”, movimento de caráter sedicioso, no século
XVIII, é correto afirmar que:

A - o movimento foi liderado pelos segmentos mais pobres e radicais da
província, reunidos na Sociedade Cavaleiros da Luz;
B - a Conjuração Baiana foi fundamentalmente pragmática, sem influência
teórica, ao contrário da mineira em que predominavam os ideais iluministas;
C - o movimento foi influenciado por pensadores como Voltaire e por
movimentos como a rebelião negra do Haiti;
D - a Conjuração propunha a independência da Bahia, ao contrário da mineira
que postulava a imediata independência de toda a colônia.
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A Conjuração Baiana (1798) diferenciou-se da Conjuração Mineira (1789), 
entre outros aspectos, porque aquela:

A - envolveu a alta burguesia da sociedade do Nordeste;
B - pretendia a revogação da política fiscal do Marquês de Pombal;
C - aglutinou a oficialidade brasileira insatisfeita com seu soldo;
D - teve um caráter popular, com preocupações sobretudo sociais;
E - ficou também conhecida como "revolta dos marinheiros".
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ENVOLVIMENTO
EM GUERRAS: 7 

ANOS, IND. DOS EUA

CRISE 
ECONÔMICA:  

DÉFICIT FISCAL

3º ESTADO
-

ASSEMBLÉIA 
CONSTITUINT

E
-

FIM  DOS 
PRIVILÉGIOS

-
LIMITES AO 

PODER DO REI

FOME, 
CRISE 

AGRÁRIA

CONVOCAÇÃO 
DOS ESTADOS 

GERAIS

INTERESSES DA 
BURGUESIA EM 

CHEGAR AO PODER

INFLUÊNCIAS 
ILUMINISTAS

MAIS 
IMPOSTOS

ABSOLUTISMO

CONTRIBUINTES
À REVOLUÇÃO 

FRANCESA

- REI LUÍS XVI
- APOIO DA 
NOBREZA E DO 

CLERO
PRIVILÉGIOS 

SOCIAIS: 
POSIÇÃO 
“BERÇO”
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