
 

 

HISTÓRIA II
AULA 30:

ILUMINISMO

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
ANUAL

VOLUME 6

OSG.: 096811/15

01. A questão é de associação e se relaciona a dois elementos importantes para a consolidação do capitalismo e do domínio burguês: o 
Iluminismo e a Revolução Industrial. Assim, I, II e V referem-se a ideias e ao pensamento iluminista; os números III e IV ocorreram como 
consequência da Revolução Industrial.

 Resposta: E

02. O Iluminismo tecia críticas ao Antigo Regime, especialmente ao Absolutismo e ao Mercantilismo, servindo de base ideológica para as 
Revoluções Burguesas que contribuíram para a ascensão burguesa e a consolidação do capitalismo na Europa e na América.

 Resposta: A

03. A sociedade revolucionária francesa pregava a igualdade jurídica e a soberania popular ou democracia, com a participação da sociedade 
nas decisões políticas independentemente de sua riqueza, como pregavam os defensores do voto universal, notadamente os jacobinos, 
que representavam a ala mais radical da pequena e média burguesia e os trabalhadores urbanos, grupos identifi cados com a obra de 
Rousseau.

 Resposta: B

04. A concepção do período chamado de Idade Média, se deu por meio dos Iluministas, onde determinados valores eram ressaltados e 
outros não, sendo o período posterior, um contraponto em relação ao período medievo, pois agora com o movimento iluminista, havia 
uma defesa da razão e um combate aos antigos moldes do antigo regime.

 Resposta: B

05. Por esse trecho, podemos inferir que há uma exaltação dos valores morais na sociedade americana, pois só com esses valores morais, 
a sociedade poderia progredir em prol do seu bem econômico.

 Resposta: D

06. O conhecimento empírico é originário na experiência sensorial, racional, conforme defendido por John Locke. Segundo o mesmo, não 
existe ideia, descoberta ou conhecimento que anteceda a experiência sensitiva humana.

 Resposta: A

07. A ideia de governo como algo representativo e aliado ao homem, garantindo seus direitos, é algo a ser extraído do texto de John 
Locke.

 Resposta: D

08. Rousseau, entre os iluministas, acreditava na natureza boa do homem, onde os homens convivem de forma ordeira e pacífi ca (ideia 
desenvolvida em Emilio e em outros de seus livros).

 Resposta: B

09. Aos itens de cada coluna podemos apenas associar as ideias desenvolvidas por alguns fi lósofos e iluministas, como o “penso, logo 
existo” de René Descartes, fazendo com que a ordem certa se constitua em: 2, 3, 5, 1 e 4.

 Resposta: B

10. Sobre as associações que podemos fazer, colocamos a cultura renascentista como um resgate aos valores greco-romanos e uma valorização 
do homem; o absolutismo, como uma maior concentração de poder nas mãos de um soberano; a reforma protestante, a uma tentativa 
de mudança estrutural e dogmática dentro da Igreja Católica, e o liberalismo, a defesa das liberdades individuais e do livre comércio.

 Resposta: E
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