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QUESTÃO 01 – Tente explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o “Século das 

Luzes” ? 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 02 - Como os pensadores iluministas pensavam a relação existente entre o Estado e a Igreja? 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 03 - Cite o nome de três pensadores do iluminismo. 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04 - Leia o fragmento a seguir, extraído do Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

entre os homens, de Rousseau: 

 

“É do homem que devo falar, e a questão que examino me indica que vou falar a homens, pois não se propõem 

questões semelhantes quando se teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança a causa da humanidade 

perante os sábios que a isso me convidam e não ficarei descontente comigo mesmo se me tornar digno de meu assunto 

e de meus juízes”. 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999, p.159. 

A partir da teoria contratualista de Rousseau, assinale a alternativa que representa aquilo que o filósofo de Genebra 

pretende defender na obra. 

 

a) Que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado não é responsável pelo conflito social. 

 

b) Que a desigualdade social é autorizada pela lei natural, ou seja, que a natureza não se encontra submetida à lei. 

 

c) Que no estado natural existe apenas o direito de propriedade. 

 

d) Que a desigualdade moral ou política é uma continuidade daquilo que já está presente no estado natural. 

 

e) Que há, na espécie humana, duas espécies de desigualdade: a primeira, natural, e a segunda, moral ou política. 
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QUESTÃO 05 - Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço, escritor, teórico político e um compositor musical 

autodidata. Sobre esse filósofo pode-se afirmar que: 

 

a) Rousseau foi uma das principais inspirações ideológicas da primeira fase da Revolução Francesa. 

 

b) Inspirados nas ideias de Rousseau, os revolucionários defendiam o princípio da soberania burguesa e igualdade de 

direitos. 

 

c) Rousseau é associado frequentemente às ideias capitalistas e considerando um opositor do socialismo e comunismo. 

 

d) Seu pensamento político, baseado na ideia da bondade natural do homem, levou-o a criticar em diversas ocasiões a 

naturalização, a injustiça e a opressão da sociedade contemporânea. 

 

e) Rousseau é associado frequentemente às ideias anticapitalistas e considerado um antecessor do socialismo e 

comunismo. 

 

QUESTÃO 06 - A obra mais conhecida de Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social ou os Princípios do Direito 

Político, marca uma mudança radical na concepção de soberania. Sobre isso, leia o trecho abaixo e assinale a 

alternativa correta. Essa pessoa pública, que se forma, desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente 

o nome de cidade e, hoje, o de república ou de corpo político, (…). Quanto aos associados, recebem eles, 

coletivamente, o nome de povo e se chamam, em particular, cidadãos, enquanto partícipes da autoridade soberana, e 

súditos enquanto submetidos às leis do Estado. 

 

ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

 

a) O povo é, ao mesmo tempo, cidadão e súdito; o primeiro quando é ativo, o segundo quando é passivo. 

 

b) Pelo texto acima, fica claro que, para Rousseau, a autoridade soberana pertence ao Estado e não ao povo. 

 

c) O povo obedecerá às leis feitas pelo Governo, pois ao Governo pertence a autoridade soberana. 

 

d) Para Rousseau, o corpo político é formado pelos cidadãos, e exclui os súditos. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 - A Bondade humana – atributo fundamental do homem no estado de natureza, segundo o pensamento 

de Rousseau – pode ser entendida como 

 

I – obstáculo para melhor convivência do homem em sociedade. 

 

II – característica fundadora da liberdade e da felicidade do homem. 

 

III – um recurso desejável e vantajoso sobre aqueles que não a possuem. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Apenas a III é correta. 

 

b) Apenas a II é correta. 

 

c) Apenas a I é correta. 

 

d) Apenas a I e a II são corretas. 
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Boa prova! 


