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Simulado sobre Revolução Intelectual do século 
XVIII: Iluminismo 

Concurso Professor de História 
 
01. (Ano:2018/Banca:CESPE) A Revolução Industrial teve início no século XVIII e           
transformou econômica e socialmente boa parte do Ocidente ao longo de suas fases. Tendo              
essa informação como referência inicial, julgue (C ou E) o item a seguir, que dizem respeito                
ao referido período e aos seus desdobramentos. 
O emprego e uso da noção e conceito de mercado, essencial ao capitalismo industrial, foi               
herdado do mercantilismo. A partir da necessidade de expansão e garantia de mercados,             
houve a formação de Estados territoriais e de impérios coloniais: o Imperialismo resultou da              
Revolução Industrial. 
 
Certo  Errado 
 
02. (Ano:2016/Banca:IF-TO)Sobre Hobsbawm(1) 
“Se eu me arrependo? Não, não creio. Tenho plena consciência de que a causa que abracei                
revelou-se infrutífera. Talvez não devesse ter seguido esse caminho. Mas, por outro lado,             
se os homens não cultivam o ideal de um mundo melhor, eles perdem algo. Se o único ideal                  
dos homens é a busca da felicidade pessoal, por meio do acúmulo de bens materiais, a                
humanidade é uma espécie diminuída” Eric Hobsbawm - 1999 
 
Com base nas publicações de Eric Hobsbawm analise os itens abaixo, julgue-os e assinale              
a alternativa correta.  
 
I. Seria necessário muito esforço para vislumbrar no conjunto da obra de Eric Hobsbawm a               
presença da política. Seu projeto assim como seus métodos foram de uma complexidade             
desde seu primeiro livro, passando pelos artigos e incluindo até as mais informais             
entrevistas. 
II. Sob a égide de valores que remontam ao século XVIII Iluminista, senão mesmo ao               
humanismo cívico renascentista, construiu e buscou delinear de forma coerente toda a sua             
trajetória intelectual. 
III. O ideal da razão permeou, inclusive, seu olhar retrospectivo em sua autobiografia:             
Tempos Interessantes: uma vida no século XX. O comunismo, para Hobsbawm, foi parte da              
tradição da civilização moderna, desde as “Revoluções Americana e Francesa”, ou seja, do             
compromisso com a melhoria das condições de vida de todos os seres humanos. 
IV. Fundamentou sua própria concepção de política, aquela que se desenvolve numa            
“esfera pública”, “na qual as pessoas articulam suas opiniões e se unem para alcançar              
objetivos coletivos”. 
V. Concebeu a política como um sistema, não diferindo da definição apresentada por Robert              
Dahl, a saber, “qualquer estrutura persistente de relações humanas que envolva controle,            
influência, poder ou autoridade, em medida significativa”. 
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(1) CORREA, P. G. História, política e revolução em Eric Hobsbawm e François Furet. 2006.               
241 folhas. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo (USP). Disponível em: <             
http://www.teses.usp.br/teses/disponive is/8/8138/tde-06072007-120331/ptbr.php> . Acesso    
em 20 ago. 2016.  
a) Todos os itens estão corretos  
b) Apenas um item está correto. 
c) Somente três itens estão corretos  
d) Os itens II, III, IV e V estão corretos. 
e) Somente os itens I e IV estão corretos.  
 
03. (Ano:2016/Banca:CESPE)“Os acontecimentos são como a espuma da história, bolhas          
que, grandes ou pequenas, irrompem na superfície e, ao estourar, provocam ondas que se              
propagam a maior ou menor distância”. São de Georges Duby essas observações. De             
acordo com ele, “acontecimentos sensacionais” — a exemplo da chegada da corte            
portuguesa à cidade do Rio de Janeiro, em 1808; da criação do Reino Unido de Portugal,                
Brasil e Algarves, em 1815; da oficialização do rompimento entre Brasil e Portugal, em              
1822; da outorga da Carta Constitucional do Império, em 1824; e da abdicação de D. Pedro                
I, em 1831 — podem apresentar valor inestimável para a compreensão das circunstâncias             
históricas nas quais se evidenciaram. 
 
Cecília Helena de Salles Oliveira. Repercussões da revolução: delineamento do império do            
Brasil, 1808/1831. In: Keila Grinberg e Ricardo Salles (Orgs.). O Brasil imperial (vol. I -               
1808-1831). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 17 (com adaptações). 
 
Tendo o fragmento de texto precedente como referência inicial e considerando aspectos            
marcantes do processo de independência do Brasil, julgue (C ou E) o item seguinte. 
 
As teses libertárias do Iluminismo, que embalaram a Revolução Francesa de 1789 e             
impulsionaram a independência das treze colônias inglesas na América do Norte, em 1776,             
também chegaram ao Brasil, presentes em movimentos emancipacionistas como as          
Conjurações Baiana (1798) e Mineira (1789). 
 
Certo  Errado  
 
04. (Ano:2016/Banca:CESPE) Acerca da vida cultural no mundo moderno, julgue (C ou E) o              
item subsequente. 
 
Característica comum a diferentes meios de expressão artística do Romantismo europeu foi            
a crítica ao racionalismo cientificista associado, entre outras, à figura de Isaac Newton. 
 
Certo  Errado  
 
05. (Ano:2013/Banca:CESPE) A respeito do feudalismo e de sua passagem para o            
capitalismo, julgue os itens subsequentes. 
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O surgimento dos termos feudal e feudalismo ocorreu em consequência das mudanças            
políticas, sociais e intelectuais do século XVIII, a exemplo do Iluminismo e da Revolução              
Francesa. 
 
Certo  Errado 
 
06. (Ano:2013/Banca:CESPE) Em relação ao século XVIII, julgue os itens seguintes. 
 
O Iluminismo alemão, chamado de esclarecimento (Aufklärung), defendia o controle do           
pensamento pelo Estado como meio de evitar os excessos da Igreja e as rebeliões              
populares. Tal ideia foi o que a historiografia chamou de ‘despotismo esclarecido’. 
 
Certo  Errado 
 
 
07. (Ano:2013/Banca:CESPE) Em relação ao século XVIII, julgue os itens seguintes.  
Na historiografia, é comum encontrar qualificativos para o Iluminismo em Portugal, como            
iluminismo católico, ilustração de compromisso, iluminismo de Estado ou mesmo luzes           
mitigadas e fraco iluminismo. Isso se deve à ênfase de alguns filósofos franceses —              
matrizes de uma interpretação genérica do Iluminismo — identificados com o           
anticlericalismo e a oposição ao absolutismo, o que não ocorreu no país ibérico. 
 
Certo  Errado  
 
08. (Ano:2013/Banca:CESPE) No que concerne às noções de tempo histórico e de            
periodização, julgue os itens subsecutivos.  
 
Em uma concepção mítica, comum na Antiguidade, a história é entendida como uma             
progressão linear em direção ao futuro, enquanto a historiografia científica, surgida a partir             
do século XIX, entende a trajetória temporal do homem como um círculo que retorna ao               
mesmo ponto após um determinado período. 
 
Certo  Errado 
 
09. (Ano:2015/Banca:NUCEPE) “... é uma unidade real de tudo isso em uma e mesma              
pessoa, instruída por pacto de cada homem com os demais de tal forma como se cada um                 
dissesse a todos: autorizo e transfiro a este homem ou assembleia de homens meu direito               
de governar-me a mim mesmo, com a condição de que todos vós transferireis a ele, vosso                
direito, e autorizareis todos seus atos da mesma maneira.” 
 
Este pensamento apresentou expressiva influência sobre as sociedades ocidentais na          
Modernidade, sobretudo a partir da emergência dos Estados Nacionais. O fragmento           
expressa as ideias de  
a) Jean-Jacques Rousseau.  
b) Jacques Bossuet.  
c) Nicolau Maquiavel.  
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d) Thomas Hobbes.  
e)  Francis Bacon.  
 
10. (Ano: 0/Banca:IDECAN) O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o             
século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão (luz) contra o antigo regime (trevas) e                 
pregava maior liberdade econômica e política. Os iluministas defendiam a criação de            
escolas para que o povo fosse educado e a liberdade religiosa. Para divulgar o              
conhecimento, os iluministas idealiza- ram e concretizaram a ideia da Enciclopédia           
(impressa entre 1751 e 1780), uma obra composta por 35 volumes, na qual estava              
resumido todo o conhecimento existente até então.  
Foram nomes de pensadores iluministas europeus desse período, EXCETO: 
a) Voltaire. 
b) Rousseau. 
c) John Locke. 
d) Albert Einstein. 
 
GABARITO 
01. Certo 
02. d 
03. Certo 
04. Certo 
05. Certo 
06. Errado 
07. Certo 
08. Errado 
09. d 
10. d 
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