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1. (Espcex (Aman) 2020)  Assim como os fenômenos físicos – 
diziam os iluministas –, as relações entre os indivíduos são 
regidas pelas leis da natureza. Os pensadores iluministas 
podem ser divididos em dois grupos: os filósofos e os 
economistas. Respectivamente, são representantes desses 
dois grupos:  
a) Voltaire e Adam Smith.     
b) Diderot e Montesquieu.     
c) Piaget e François Quesnay.     
d) Vincent de Gournay e Voltaire.     
e) François Quesnay e Sartre.     
  
2. (Ufrgs 2020)  Considere o texto a seguir. 
 
Digo, sem fazer maiores declarações, que, se a Razão 
oferece sua sóbria luz, se as mulheres são realmente 
capazes de agir como criaturas racionais, que não sejam 
tratadas como escravas, nem como animais que, submetidos 
ao homem, dependem de sua razão; mas, ao contrário, 
cultivem sua mente, deem a elas o limite sublime e salutar 
dos princípios e deixem que alcancem a dignidade 
consciente, sentindo elas próprias que dependem apenas de 
Deus. Ensinem-nas, como aos homens, a se submeter à 
necessidade, em vez de atribuírem a um sexo a moral para 
torná-las mais agradáveis. 
 

WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos Direitos da 
Mulher. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 57. 

 
 
O texto, escrito pela filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, no 
século XVIII, expressa ideais do  
a) Absolutismo.    
b) Iluminismo.    
c) Socialismo.    
d) Romantismo.    
e) Darwinismo.    
  
3. (G1 - cps 2019)  Quando na mesma pessoa, ou no mesmo 
órgão de governo, o poder Legislativo está unido ao poder 
Executivo, não existe liberdade […] E também não existe 
liberdade se o poder Judiciário (poder de julgar) não estiver 
separado do poder Legislativo (poder de fazer as leis) e do 
poder Executivo (poder de executar, de por em prática as 
leis.) 
 

Montesquieu, O espírito das leis, 1748. In: FREITAS, G. de; 
900 textos e documentos de História. Lisboa: Plátano, 1978. 

V. III, p.24 
 
 
Político, filósofo e escritor, o Barão de Montesquieu (1689–
1755) se notabilizou por sua teoria sobre a separação dos 
poderes, que organiza o funcionamento de muitos dos 
Estados modernos até a atualidade. 
 

Ao formular sua teoria, Montesquieu criticou o regime 
absolutista e defendeu a divisão do governo em três poderes 
– Executivo, Legislativo e Judiciário – como forma de  
a) garantir a centralização do poder monárquico e a vontade 

absoluta dos reis, bem como defender os interesses das 
classes dominantes.    

b) desestabilizar o governo e enfraquecer o Judiciário, bem 
como garantir a impunidade dos crimes cometidos pelos 
mais pobres.    

c) evitar a concentração de poder e os abusos dos 
governantes, bem como proteger as liberdades 
individuais dos cidadãos.    

d) estabilizar o governo e fortalecer o Executivo, bem como 
liberar as camadas subalternas da cobrança de impostos.    

e) fortalecer o povo e eliminar os governos, bem como 
eliminar as formas de punição consideradas abusivas.    

  
4. (Uece 2019)  Os pensadores iluministas do século XVIII 
difundiram ideias liberais que ganharam força com a 
Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos, 
e firmaram-se com as Revoluções de 1848. No século XIX, o 
liberalismo defendia os interesses da  
a) classe operária.     
b) imprensa.    
c) elite industrial.     
d) burguesia.     
  
5. (Ufu 2019)  “A apaixonada crença no progresso que 
professava o típico pensador iluminista refletia os aumentos 
visíveis no conhecimento e na técnica, na riqueza, no bem-
estar e na civilização que podia ver em toda a sua volta e 
que, com certa justiça, atribuía ao avanço de suas ideias. No 
começo do século, as bruxas ainda eram queimadas; no 
final, os governos do Iluminismo, como o austríaco, já 
tinham abolido não só a tortura judicial, mas também a 
servidão” 
 

HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções: 1789-1848. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1982. p. 38. 

 
 
Considerando-se o Movimento Iluminista, são características 
desse movimento, EXCETO,  
a) críticas ao mercantilismo e às instituições centralizadoras 

do absolutismo.     
b) críticas ao monopólio comercial, pois esse inviabilizaria o 

mercado autorregulado.     
c) críticas ao questionamento, à investigação e à experiência 

como forma de conhecimento da natureza.     
d) crença nos direitos naturais (à vida, à liberdade e à 

propriedade privada).     
  
6. (Enem 2019)  TEXTO I 
A centralização econômica, o protecionismo e a expansão 
ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficias 
sem a burguesia incipiente. 

ANDERSON, P. In: DEYON, P. O mercantilismo. Lisboa: 
Gradiva, 1989 (adaptado). 
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TEXTO II 
As interferências da legislação e das práticas exclusivistas 
restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das 
relações econômicas. 

SMITH, A. A riqueza das Nações. São Paulo: Abril Cultural, 
1983 (adaptado). 

 
 
Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as 
relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais 
concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-
se, respectivamente, na oposição entre as práticas de  
a) valorização do pacto colonial — combate à livre-iniciativa.     
b) defesa dos monopólios régios — apoio à livre 

concorrência.     
c) formação do sistema metropolitano — crítica à livre 

navegação.     
d) abandono da acumulação metalista — estímulo ao livre-

comércio.     
e) eliminação das tarifas alfandegárias — incentivo ao livre-

cambismo.     
  
7. (Fgvrj 2018)  A elaboração de um conjunto variado de 
orientações e defesa de direitos, associado à liberdade 
individual, à felicidade, ao progresso, à propriedade privada 
e à igualdade jurídica desenvolveu-se  
a) na Europa, ao longo do século XVIII, e constituiu-se em 

um movimento intelectual denominado Ilustração.    
b) na América do Sul, a partir do século XVII, e fez parte da 

chamada Segunda Escolástica.    
c) na Itália, a partir do século XIV, com o movimento artístico 

denominado Renascimento.    
d) nos Estados Unidos, ao final do século XIX, com o 

desenvolvimento do pan-americanismo.    
e) na Alemanha, na segunda metade do século XIX, com os 

preceitos formadores do nacionalismo.    
  
8. (Usf 2018)  Conhecido como o século das Luzes ou do 
Iluminismo, o século XVIII foi marcado por um movimento 
do pensamento europeu (ocorrido mais especificamente na 
segunda metade do século XVIII) que abrangeu o 
pensamento filosófico e gerou uma grande revolução nas 
artes (principalmente na literatura), nas ciências, nos 
costumes, na teoria política e na doutrina jurídica. O 
Iluminismo também se distinguiu pela centralidade da 
ciência e da racionalidade crítica no questionamento 
filosófico. 
 

Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-
rio.br/15543/15543_3.pdf>. Acesso em: 12/09/2017.  

 
 
Tomando como base o contexto abordado, podemos afirmar 
corretamente que  
a) o liberalismo econômico deu ênfase à economia 

mercantilista, na qual o Estado seria responsável pela 

regulamentação de preços e mercados para evitar abusos 
que prejudicariam a população.    

b) a Escola Fisiocrata sustentou a ideia de que existem leis 
naturais regendo a sociedade, mas que poderiam ser 
alteradas pelo bem da humanidade, e, além disso, 
defendeu que a indústria e o comércio seriam 
responsáveis pela riqueza de uma nação.     

c) as ideias defendidas por John Locke, na obra O contrato 
social, afirmam que o soberano deve conduzir o Estado 
de forma democrática, de acordo com a vontade do povo.     

d) o Despotismo Esclarecido, ligado à associação entre as 
ideias das luzes e o poder absolutista dos reis, foi aplicado 
com ênfase em todos os Estados europeus no início do 
século XVIII, resultando no nascimento de dezenas de 
monarquias parlamentaristas.     

e) o Iluminismo combateu o mercantilismo, o 
tradicionalismo religioso herdado da Idade Média e a 
divisão da sociedade em estamentos.    

  
9. (Espcex (Aman) 2018)  As ideias iluministas começaram a 
circular no Brasil na segunda metade do século XVIII. Elas 
refletiram-se em vários campos da atividade e do 
conhecimento humano. Assinale, dentre as alternativas 
abaixo, aquela que apresenta um filósofo deste período, 
cujo pensamento incentivou, de forma relevante, a 
Inconfidência Mineira.  
a) Jean-Jacques Rousseau    
b) Adam Smith    
c) François Quesnay    
d) Vicent de Gournay    
e) Nicolau Maquiavel    
  
10. (Famerp 2018)  No livro Investigação sobre a natureza e 
a causa da riqueza das nações, publicado em 1776, Adam 
Smith argumentou que um agente econômico, procurando o 
lucro, movido pelo seu próprio interesse, acaba favorecendo 
a sociedade como um todo. Esse ponto de vista é um dos 
fundamentos  
a) do liberalismo, que dispensou a regulamentação da 

economia pelo Estado.    
b) do utilitarismo, que defendeu a produção especializada 

de objetos de consumo.    
c) do corporativismo, que propôs a organização da 

sociedade em grupos econômicos.    
d) do socialismo, que expôs a contradição entre produção e 

apropriação de riqueza.    
e) do mercantilismo, que elaborou princípios de 

protecionismo econômico.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
O movimento Iluminista do século XVIII conhecido como 
Ilustração possuía uma dimensão Política, Econômica e 
Filosófica. Na Política, havia os pensadores críticos do 
Absolutismo, tais como, Locke e Montesquieu. Na esfera da 
Economia, Adam Smith criticou mercantilismo e defendeu a 
liberdade de mercado, isto é, a não interferência estatal na 
economia. No campo da Filosofia, pensadores como Kant e 
Voltaire defendiam o uso da razão como o caminho para a 
liberdade e autonomia do indivíduo. Gabarito [A].   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
A concepção da igualdade jurídica e social (entre os sexos ou 
não) amparada no uso da razão é típica do Iluminismo.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
A obra “O espírito das Leis” do pensador iluminista francês 
Montesquieu foi escrita em meados do século XVIII, no auge 
do movimento Iluminista, com o intuito de criticar a 
concentração do poder nas mãos de uma pessoa, no caso o 
Absolutismo. O autor defende que o poder deve ser contido 
pelo poder e sugere a divisão do poder em três partes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) cada qual com sua 
função, o objetivo último é a defesa das liberdades 
individuais. Somente a alternativa [C] está correta.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
A Fisiocracia, teoria econômica surgida no Iluminismo, 
inaugurou o que chamamos de Liberalismo Econômico. Tal 
política econômica era contrária à intervenção estatal na 
economia e privilegiava o livre mercado, atendendo, assim, a 
burguesia.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
Entre os ideais do Movimento Iluminista do século XVIII, 
estava a busca pelo conhecimento da natureza através da 
investigação empírica ancorada no método indutivo bem 
como pelo método dedutivo racionalista. Gabarito [C].   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Identificamos no [texto I] características do Mercantilismo, 
que visava defender a intervenção estatal na economia, e no 
[texto II] características do Liberalismo Econômico, que 

visava a livre concorrência através da Lei da Oferta e da 
Procura.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
O Iluminismo ou Ilustração foi um movimento filosófico do 
século XVIII que criticava o Antigo Regime (Absolutismo, 
Mercantilismo, sociedade de privilégios), e defendia o uso 
da razão, a liberdade de expressão, religiosa, liberdade de 
comércio, igualdade civil, ciência, progresso, defesa da 
propriedade privada. O Iluminismo era contrário a sociedade 
de privilégios e defendia uma sociedade de direitos. 
Gabarito [A].   
 
Resposta da questão 8: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. O Liberalismo 
econômico defendido por Adam Smith criticou o 
Mercantilismo. A Escola Fisiocrata defendeu que a riqueza 
vem da natureza, da agricultura. A indústria apenas 
transforma e o comércio distribui enquanto a natureza gera 
riqueza. A obra “O Contrato Social” foi escrita por Rousseau. 
O objetivo do Despotismo Esclarecido era utilizar algumas 
ideias Iluministas para preservar o Estado Absolutista. O 
movimento Iluminista criticou o Antigo Regime, isto é, 
absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental e 
defendeu a ideia de igualdade civil e liberdade de expressão, 
religiosa, entre outras ideias importantes.   
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
Por eliminação, o único filósofo político do Iluminismo 
presente nas alternativas é Rousseau. Smith, Quesnay e 
Gournay, iluministas também, desenvolveram teorias no 
campo da Fisiocracia, a política econômica do Iluminismo. E 
Maquiavel foi um teórico do Absolutismo, não do 
Iluminismo.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. O pensamento de 
Adam Smith até hoje é uma referência para o liberalismo, 
que vê na liberdade econômica um dos princípios de 
ordenamento da sociedade.   
 
  
 


