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01. O texto, de natureza iluminista, defende a ideia de progresso, a partir do desenvolvimento da sociedade, mediante a garantia dos 
direitos fundamentais da liberdade, da igualdade jurídica, sobretudo, no que se refere ao sentido da existência do Estado, cuja função 
essencial seria proteger condições básicas, como o direito à vida e à propriedade.

 Resposta: D

02. Segundo os iluministas a razão é um instrumento de apreensão da realidade, de modo a permitir ao homem libertar-se da alienação 
religiosa, através do mergulho nas ciências de observação e nas leis naturais descobertas através das pesquisas científi cas. Posições 
como essa eram largamente defendidas por autores como Descartes e Bacon, como desdobramento do pensamento ilustrado.

 Resposta: C

03. A Igreja Católica criava regras para o lucro e condenava a usura (emprestar dinheiro com a cobrança de juros), descontentando os 
setores urbanos da sociedade europeia, e exercia rígido controle sobre a doutrina e organização eclesiástica, no entanto ainda eram 
comuns práticas como a simonia e a venda de indulgências, contra a qual se levantou Martinho Lutero, iniciador da Reforma. Somente 
com a contrarreforma a Igreja Católica reativou a Inquisição. Apesar de características ligadas ao racionalismo renascentista, a reforma 
protestante foi anterior ao movimento iluminista.

 Resposta: B

04. O fragmento faz referência ao despotismo esclarecido que, no caso de Portugal, se materializou durante o reinado de D. José I (1750 
– 1777), e tendo como seu secretário de governo, o marquês de Pombal. Esse momento foi tão marcante que é comum denominá-lo 
de Era Pombalina. Para o citado governo português era necessário conter a dependência econômica frente aos britânicos, reforçar o 
poder do Estado e reorganizar as relações com o Brasil, a principal colônia lusa. Assim, entre outras medidas, houve um estreitamento 
nas relações coloniais entre Brasil e Portugal, o que gerou um maior controle da metrópole sobre a América portuguesa. Exemplos 
dessa nova relação são as Companhias de Comércio e a reorganização da política tributária da região das Minas Gerais.

 Resposta: A

05. Do Contrato Social é a obra mais difundida de Rousseau, célebre pensador iluminista que, apesar de críticas à propriedade como 
elemento que determina a divisão social, e de defender a participação popular nos organismos de poder, não defende o socialismo, 
ou seja, de igualdade plena. Os iluministas, incluindo Rousseau, defendiam a igualdade jurídica, ou seja, a ideia de que todo homem 
é igual perante a lei. Para esse autor, o Estado é expressão da vontade coletiva dos homens e fundamental para a manutenção da 
organização social.

 Resposta: C
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