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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
“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, 
porém, é um direito sagrado que serve de base a todos 
os outros. (...) Haverá sempre uma grande diferença 
entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. 
Sejam homens isolados, quantos possam ser 
submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso 
senão um senhor e escravos, de modo algum 
considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso 
se queira, de uma agregação, mas não de uma 
associação; nela não existe bem público, nem corpo 
político.” 
 

(Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social. [1762]. 
São Paulo: Ed. Abril, 1973, p. 28,36.)  

 
 
1. (Unicamp 2012)  Sobre Do Contrato Social, publicado 
em 1762, e seu autor, é correto afirmar que:  
a) Rousseau, um dos grandes autores do Iluminismo, 

defende a necessidade de o Estado francês substituir 
os impostos por contratos comerciais com os 
cidadãos.    

b) A obra inspirou os ideais da Revolução Francesa, ao 
explicar o nascimento da sociedade pelo contrato 
social e pregar a soberania do povo.    

c) Rousseau defendia a necessidade de o homem voltar 
a seu estado natural, para assim garantir a 
sobrevivência da sociedade.    

d) O livro, inspirado pelos acontecimentos da 
Independência Americana, chegou a ser proibido e 
queimado em solo francês.    

   
2. (Unicamp 2012)  No trecho apresentado, o autor  
a) argumenta que um corpo político existe quando os 

homens encontram-se associados em estado de 
igualdade política.    

b) reconhece os direitos sagrados como base para os 
direitos políticos e sociais.    

c) defende a necessidade de os homens se unirem em 
agregações, em busca de seus direitos políticos.    

d) denuncia a prática da escravidão nas Américas, que 
obrigava multidões de homens a se submeterem a 
um único senhor.    

   
3. (Fgv 2016)  “O gênero humano é de tal ordem que 
não pode subsistir, a menos que haja uma grande 
infinidade de homens úteis que não possuam nada.” 

(Dicionário filosófico, verbete Igualdade) 
 
 
“O comércio, que enriqueceu os cidadãos na Inglaterra, 
contribuiu para os tornar livres, e essa liberdade deu por 
sua vez maior expansão ao comércio; daí se formou o 
poderio do Estado.” 

(Cartas inglesas) 
 
 

Sobre os trechos de Voltaire, é correto afirmar que o 
autor  
a) define, com suas ideias, os interesses da burguesia 

como classe, no século XVIII: o comércio como 
condição para a acumulação de capital, a riqueza 
como fator de liberdade e do poder de Estado e a 
propriedade ligada à desigualdade.    

b) crê, como filósofo iluminista do século XVIII, nas 
igualdades social e política, pois a filosofia burguesa 
elabora uma doutrina universalista que confunde a 
causa da burguesia com a de toda a humanidade.    

c) critica a centralização do poder na medida em que ela 
breca a liberdade, impedindo o progresso das 
técnicas e a expansão do comércio que geram 
riqueza, e, ao mesmo tempo, aceita a propriedade 
como fundamento da igualdade.    

d) considera que a burguesia não se constitui em uma 
classe no século XVIII, e ela precisa do poder do 
Estado centralizado para garantir a sua riqueza e, 
nessa medida, aproxima-se da nobreza para obter 
apoio político.    

e) defende, como representante da Ilustração, a 
liberdade ligada à ausência da propriedade e elabora 
princípios universais, com direitos e deveres para 
todos os homens, o que faz a igualdade econômica 
ser o fundamento da sociedade.    

   
4. (Unesp 2016)  Todos os homens são criados iguais, 
dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, 
entre os quais figuram a vida, a liberdade e a busca da 
felicidade. Para assegurar esses direitos, entre os 
homens se instituem governos, que derivam seus justos 
poderes do consentimento dos governados. Sempre 
que uma forma de governo se dispõe a destruir essas 
finalidades, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-
la, e instituir um novo governo, assentando seu 
fundamento sobre tais princípios e organizando seus 
poderes de tal forma que a ele pareça ter maior 
probabilidade de alcançar-lhe a segurança e a 
felicidade. 
 

(Declaração de Independência dos Estados Unidos 
(1776). In: Harold Syrett (org.). 

Documentos históricos dos Estados Unidos, 1988.) 
 
 
O documento expõe o vínculo da luta pela 
independência das treze colônias com os princípios  
a) liberais, que defendem a necessidade de impor 

regras rígidas de protecionismo fiscal.    
b) mercantilistas, que determinam os interesses de 

expansão do comércio externo.    
c) iluministas, que enfatizam os direitos de cidadania e 

de rebelião contra governos tirânicos.    
d) luteranos, que obrigam as mulheres e os homens a 

lutar pela própria salvação.    
e) católicos, que justificam a ação humana apenas em 

função da vontade e do direito divinos.    
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5. (Unesp 2015)  O pensamento iluminista, baseado no 
racionalismo, individualismo e liberdade absoluta do 
homem, ao criticar todos os fundamentos em que se 
assentava o Antigo Regime, revelava as suas 
contradições e as tornava transparentes aos olhos de 
um número cada vez maior de pessoas. 
 

(Modesto Florenzano. As revoluções burguesas, 1982. 
Adaptado.) 

 
 
Entre as críticas ao Antigo Regime, mencionadas no 
texto, podemos citar a rejeição iluminista do  
a) princípio da igualdade jurídica.    
b) livre comércio.    
c) liberalismo econômico.    
d) republicanismo.    
e) absolutismo monárquico.    
   
6. (Fgv 2012)  Leia o fragmento. 
 
Na segunda metade do século XVIII, a preocupação 
com o “bem governar” era um imperativo tanto para a 
manutenção do monarca, de modo a que não se 
fortalecessem outras pretensões de legitimidade, quanto 
para a conservação do próprio regime, da monarquia 
absolutista, pois tratava-se de evitar que certas ideias 
correntes, como governos elegíveis e parlamentos 
poderosos, tomassem corpo. (...) 
(...) o despotismo esclarecido varia de país para país, 
dependendo de cada processo histórico e de sua 
abertura ao movimento de ideias da ilustração (...) 
 

Antonio Mendes Junior et al. Brasil História: texto e 
consulta, volume 1, Colônia. 

 
Sobre o fenômeno histórico em referência, no caso de 
Portugal, é correto considerar que  
a) o atraso econômico português gerava dependência 

política e militar, colocando em perigo inclusive o 
império colonial português, e nesse processo 
ocorreram as reformas pombalinas, que 
representaram um maior controle português sobre o 
Brasil.    

b) as autoridades monárquicas portuguesas se 
anteciparam às ondas revolucionárias do mundo 
atlântico e criaram metas de aumento da participação 
das diversas classes sociais nas instâncias de poder, 
o que gerou o primeiro parlamento na Europa 
moderna.    

c) coube ao Marquês de Pombal o apontamento de um 
acordo estratégico com a Inglaterra, concretizado 
com o Tratado de Methuen, que permitiu a 
independência econômica de Portugal e regalias para 
a mais importante colônia lusa, o Brasil.    

d) as ideias iluministas foram abominadas pelas 
autoridades portuguesas, assim como pelas elites 
coloniais e metropolitanas, pois representavam um 
forte retrocesso nas concepções de liberdade de 
mercado, defendidas pelo mercantilismo.    

e) o contundente crescimento da economia de Angola, 
por causa do tráfico de escravos e da produção de 
manufaturados, e da economia açucareira no Brasil, 
foram decisivos para a opção portuguesa em 
transferir a sede da Coroa portuguesa para a 
América.    

   
7. (Unesp 2012)  Encontrar uma forma de associação 
que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada 
associado com toda a força comum, e pela qual cada 
um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, 
permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse, o 
problema fundamental cuja solução o contrato social 
oferece. 
[...] 
Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o 
seu poder sob a direção suprema da vontade geral, e 
recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte 
indivisível do todo. 
 

(Jean-Jacques Rousseau. Do contrato social, 1983.) 
 
O texto apresenta características  
a) iluministas e defende a liberdade e a igualdade social 

plenas entre todos os membros de uma sociedade.    
b) socialistas e propõe a prevalência dos interesses 

coletivos sobre os interesses individuais.    
c) iluministas e defende a liberdade individual e a 

necessidade de uma convenção entre os membros 
de uma sociedade.    

d) socialistas e propõe a criação de mecanismos de 
união e defesa de todos os trabalhadores.    

e) iluministas e defende o estabelecimento de um poder 
rigidamente concentrado nas mãos do Estado.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Rousseau, um dos teóricos mais importantes do 
Iluminismo, apresenta uma teoria baseada no contrato 
social entre os homens e na igualdade natural entre 
todos eles. Seu pensamento apresenta uma crítica ao 
Antigo Regime, inspirando ideais que culminaram na 
Revolução Francesa.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Resposta de Filosofia: 
Rousseau enxerga no contrato social o estabelecimento 
e a garantia da liberdade civil. Nesse sentido, ele rejeita 
tanto um governo que subjugue os homens, quanto as 
agregações que se originam dessa subjugação por não 
constituírem-se como corpo político. Deve-se considerar 
que os direitos políticos e sociais, para Rousseau, não 
são baseados em direitos sagrados, sendo, na verdade, 
a ordem social a base de todos os direitos. 
 
Resposta de História: 
Rousseau foi um dos principais expoentes do 
iluminismo. Ao discutir a situação do homem, preocupa-
se com as condições políticas da época e defende o 
direito da sociedade na escolha de seus governantes.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. Os fragmentos 
de Voltaire, grande pensador do Iluminismo francês do 
século XVIII, associa o comércio com a riqueza, e a 
riqueza com a liberdade e o poder de Estado e a 
propriedade ligada à desigualdade. Voltaire em sua obra 
“Cartas Inglesas” enaltecia o modelo político inglês, uma 
monarquia esclarecida apoiada nas ideias dos filósofos.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
O Iluminismo, movimento contrário ao Absolutismo e 
que defendia o direito à liberdade e à igualdade dos 
povos, influenciou uma série de movimentos mundo 
afora, incluindo a Independência das 13 Colônias.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
O movimento iluminista criticava, basicamente, duas 
instituições: (1) o Absolutismo Monárquico e (2) a Igreja 
Católica.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A]  

 
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 da questão 7: 
 [C] 
 
“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.   
 
 


