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Iluminismo 

1. (UFG 2013)   

Analise a imagem a seguir. 

 

No século XVIII, criou-se um projeto arquitetônico 

para as prisões chamado “pan-óptico”. O objetivo 

era transformar a ambiência do confinamento, 

distinguindo-a das masmorras do Antigo Regime. 

Tal como demonstra a imagem, o projeto 

estabelecia no centro uma torre com um vigia e, na 

periferia, uma construção em forma de anel. A 

construção periférica era dividida em celas para os 

presos, com duas janelas (uma interna ao anel e 

outra externa), que permitiam a luz atravessar a 

cela. Com essa disposição espacial, o pan-óptico 

expressava o ideal iluminista, na medida em que o 

controle sobre os indivíduos era exercido por meio 

da 

a) descentralização dos espaços 

reservados para os confinados.    

b) valorização da punição ao 

comportamento em detrimento da 

vigilância.    

c) manutenção de comunicação 

monitorada entre o ambiente de 

confinamento e a sociedade.    

d) hierarquização entre os presos 

separados pelas celas construídas no 

anel.    

e) utilização da claridade para conferir 

visibilidade aos presos e às suas ações.    

2. (UEPB 2014) 

O século XVIII europeu foi marcado pela crise do 

Antigo Regime” e pelo advento do Iluminismo - um 

movimento intelectual e político favorável ao uso 

da razão como forma de se alcançar a liberdade, a 

felicidade e o bem-estar social.  

Analise as assertivas abaixo: 

I. Enquanto movimento intelectual, o 

Iluminismo pretendia divulgar o 

conhecimento até então produzido 

pela humanidade. Foi por isso que se 

produziu, entre 1751 e 1780, uma 

Enciclopédia (composta de 35 

volumes). A ideia dos enciclopedistas 

era travar uma batalha permanente 

contra a ignorância e a favor da 

educação popular. 

II. A base ideológica do Antigo Regime, 

assim chamado por se inspirar na 

elaboração aristotélica, era a crítica ao 

poder absolutista e a defesa da 

soberania popular. Filosoficamente, se 

filiava à elaboração de enciclopedistas 

como Voltaire, d’Alembert, 

Montesquieu e Rousseau. 

III. As sociedades europeias do Antigo 

Regime eram estamentais e o poder 

político e econômico estava nas mãos 

da nobreza e da Igreja. Mas a educação 

ficava a cargo dos enciclopedistas, que 

fundaram universidades para lecionar 

aos filhos da elite um tipo de 

conhecimento laico, científico e 

comprometido com a reestruturação 

social. 
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IV. Enquanto movimento político, o 

Iluminismo criticava as sociedades 

estamentais baseadas no Antigo 

Regime. Os “homens da ilustração” 

questionavam a influência política e 

cultural da Igreja, os privilégios da 

nobreza, a servidão no campo e a 

censura às chamadas ideias perigosas”. 

Assinale a alternativa correta:   

a) I, II e III corretas, enquanto IV incorreta.     

b) IV correta, enquanto I, II e III incorretas.     

c) II e III corretas, enquanto I e IV 

incorretas.     

d) II correta, enquanto I, II e IV incorretas.     

e) I e IV corretas, enquanto II e III 

incorretas.    

3. (IFCE 2014)  

A Europa Ocidental vivenciou, entre os séculos 

XVI e XVIII, inúmeras transformações culturais. 

É(são) uma dessas transformações:   

a) o Movimento Reformista do Século XVI 

foi caracterizado por uma unificação de 

pensamento e práticas nos diversos 

países nos quais se difundiu.     

b) o Pensamento Científico, nos Séculos 

XVII e XVIII, fundamenta-se na Crítica, 

no Empirismo e no Naturalismo.     

c) os Tribunais da Santa Inquisição foram 

extintos entre 1545 e 1563, graças à 

Contrarreforma Religiosa, que alterou 

os dogmas católicos a partir de um 

enfoque humanista.     

d) as ideias liberais econômicas, na 

metade do século XVIII, criticavam o 

Sistema Colonial e defendiam a 

Manutenção dos Monopólios que 

eram o principal gerador de riqueza da 

sociedade.     

e) o Movimento Iluminista, no século 

XVIII, baseava-se no racionalismo e 

criticava os fundamentos do poder da 

igreja que apoiava os princípios do 

poder monárquico absoluto.    

4. (UPF 2014)  

“A revolução francesa consigna-se desta maneira 

um lugar excepcional da história do mundo 

contemporâneo. Revolução burguesa clássica, ela 

constitui, para a abolição do regime senhorial e da 

feudalidade, o ponto de partida da sociedade 

capitalista e da democracia liberal na história da 

França”. 

SOBOUL, Albert. A revolução francesa. São Paulo: 
DIFEL, 1985, p. 122. 

A grande Revolução Francesa, como outras 

revoluções burguesas do século XVIII, refletiu as 

ideias dos filósofos iluministas. Dentre as 

características a seguir relacionadas, assinale a 

alternativa que apresenta a base do Iluminismo.  

a) A defesa da doutrina de que a 

soberania do Estado absolutista 

garantiria os direitos individuais e 

eliminaria os resquícios feudais ainda 

existentes.     

b) A proposição da criação de monopólios 

estatais e a manutenção da balança de 

comércio favorável, para assegurar o 

direito de propriedade.     

c) A crítica ao mercantilismo, à limitação 

ao direito à propriedade privada, ao 

absolutismo e à desigualdade de 

direitos e deveres entre os indivíduos.     

d) A crença na prática do entesouramento 

como meio adequado para eliminar as 

desigualdades sociais e garantir as 

liberdades individuais.     

e) A defesa da igualdade de direitos e 

liberdades individuais, proporcionada 

pela influência da Igreja Católica sobre 

a sociedade, por intermédio da 

educação.     
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Gabarito 

1 – E  

2 – E  

3 – E  

4 – C  

 

 


