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01. A ideologia iluminista acredita no liberalismo, ou seja, de que o governo tem que representar a vontade da “maioria” da sociedade civil 
ao implantar o conceito de Estado Mínimo numa feroz crítica ao absolutismo do Antigo Regime. A burguesia acreditava na liberdade 
individual que, associada à razão, catapultaria a humanidade a um grande estágio de desenvolvimento. Montesquieu, também observou 
que essa liberdade individual seria acoplada às decisões parlamentares ou ao bom-senso burguês.

 Resposta: B

02. O Despotismo Esclarecido foi uma prática adotada por alguns monarcas europeus de conciliação entre o poder absolutista e as ideias 
iluministas. Sob a justificativa de modernização, foram adotadas práticas iluministas que não afetavam o poder absolutista destes 
soberanos.

 Resposta: A

03. O Iluminismo surgiu no século XVIII, como resultado do desenvolvimento burguês e capitalista. Os pensadores iluministas combatiam 
os aspectos do Antigo Regime, dentre os quais o absolutismo, o mercantilismo, a intolerância religiosa e os privilégios das classes 
aristocráticas, defendendo a igualdade jurídica.

 Resposta: D

04. Grande Físico, Matemático e Astrônomo, Galileu Galilei nasceu na Itália no ano de 1564. Durante sua juventude escreveu obras sobre 
Dante e Tasso. Ainda nesta fase, fez a descoberta da lei dos corpos e enunciou o princípio da Inércia. Foi um dos principais representantes 
do Renascimento Científico dos séculos XVI e XVII.

 Resposta: D

05. O princípio que orienta o primeiro documento é o do direito divino dos Reis; já, no segundo, o princípio orientador é o da razão 
iluminista. Para os defensores do Absolutismo, como Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), o poder político dos Reis emanava de 
Deus, sendo, portanto, um “poder divino” e determinado pelo nascimento (a hereditariedade sustentava a sucessão dinástica). Isso 
significa que a legitimidade dos monarcas é indiscutível e natural, constituindo, então, uma relação entre governantes e governados, 
na qual o primeiro tem autoridade e o segundo deve-lhe obediência e fidelidade, na categoria de súdito. Para os iluministas, em geral, 
e para Diderot (1713-1784), em particular, tal como se pode deduzir da leitura do fragmento, o poder político não é algo natural ou 
tomado como uma herança divina, uma vez que os homens, amparados pela razão, devem gozar de sua liberdade.

 Por isso, a relação entre governo e governado depende de fonte distinta: a força (o uso da violência) e o consentimento (o contrato).

 Resposta: A
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