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Exercícios de Iluminismo e Independência dos 
EUA 
 
1. (Enem) É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade 
política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o 
que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pude 
fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal 
poder.  

MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Editora Nova Cultura, 1997 (adaptado) 
  

A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito  
a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tornar as decisões por si mesmo.  
b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos a conformidade às leis.  
c) a possibilidade de o cidadão participar no poder e, ne caso, livre da submissão as leis.  
d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das 
consequências.  
e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais.  
 
 

2. (Enem) Em 4 de julho de 1776, as treze colônias que vieram inicialmente a constituir os 
Estados Unidos da América (EUA) declaravam sua independência e justificavam a ruptura do 
Pacto Colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade 
dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca 
da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles 
direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o Iluminismo 
foram retomados com maior vigor e amplitude treze anos mais tarde, em 1789, na França.  

Emília Viotti da Costa. Apresentação da coleção. In: Wladimir Pomar. "Revolução Chinesa". São 
Paulo: UNESP, 2003 (com adaptações).  

 
Considerando o texto acima, acerca da independência dos EUA e da Revolução Francesa, 
assinale a opção correta.  

a) A independência dos EUA e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, 
mas se baseavam em princípios e ideais opostos.  
b) O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-
americana no apoio ao absolutismo esclarecido. 
c) Tanto nos EUA quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo 
reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. 
d) Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento 
da independência norte-americana. 
e) Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as 
independências das colônias ibéricas situadas na América. 
 

 
3. Adam Smith, em "A Riqueza das Nações", assentou as bases do liberalismo econômico, cujos 
princípios são: 
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a) Igualitarismo, criação dos falanstérios, fazendas coletivas agroindustriais e liberdade de 

comércio. 
b) Colônias autogeridas, erradicação do Estado, mais-valia e autogestão industrial. 
c) Capitalismo comercial, absolutismo, metalismo e intervenção do Estado na economia. 
d) Respeito às leis naturais da economia, liberdade de contrato de trabalho e liberdade de 

comércio e produção. 
e) Socialização dos meios de produção, livre concorrência, fim das desigualdades sociais 

e nacionalização das fábricas. 
 

 
4. (Fuvest) Sobre o chamado despotismo esclarecido é correto afirmar que 

a) foi um fenômeno comum a todas as monarquias europeias, tendo por característica a 
utilização dos princípios do Iluminismo. 
b) foram os déspotas esclarecidos os responsáveis pela sustentação e difusão das ideias 
iluministas elaboradas pelos filósofos da época. 
c) foi uma tentativa bem intencionada, embora fracassada, das monarquias europeias 
reformarem estruturalmente seus Estados. 
d) foram os burgueses europeus que convenceram os reis a adotarem o programa de 
modernização proposto pelos filósofos iluministas. 
e) foi uma tentativa, mais ou menos bem sucedida, de algumas monarquias reformarem, sem 
alterá-las, as estruturas vigentes. 

 
 
5. (Uece) Identifique, nas sentenças a seguir citadas, aquela que expressa o pensamento de 
Montesquieu: 

a) "É uma verdade eterna: qualquer pessoa que tenha o poder, tende a abusar dele. Para que 
não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo 
poder". 
b) "(...) é preciso (...) encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os 
bens de cada associação, de qualquer força comum, e pela qual, cada um, não obedeça 
senão a si mesmo, ficando assim tão livre quanto antes." 
c) "O Estado está obrigado a proporcionar trabalho ao cidadão capaz, e ajuda e proteção aos 
incapacitados. Não se pode obter tais resultados a não ser por um Poder Democrático." 
d) "A única maneira de erigir-se um poder, capaz de defendê-los contra a invasão e danos 
infligidos, uns contra os outros (...) consiste em conferir todo o poder e força a um só homem." 
 

 
6. "Todo o poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus 
representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o 
trono do próprio Deus".  

(Jacques Bossuet, POLÍTICA TIRADA DAS PALAVRAS DA SAGRADA ESCRITURA, 1709)  
 

"(...) que seja prefixada à Constituição uma declaração de que todo o poder é originalmente 
concedido ao povo e, consequentemente, emanou do povo".  

(Emenda Constitucional proposta por Madison em 8 de junho de 1789) 
  

a) Explique a concepção de Estado em cada um dos textos. 
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b) Qual a relação entre indivíduo e Estado em cada um dos textos? 

 
 
7. (Cesgranrio) No século XVIII, nas tensões entre Inglaterra e França, ocupou um lugar 
privilegiado a questão dos domínios coloniais, o que se pode verificar pela Guerra dos Sete Anos 
(1756 - 1763), durante a qual: 

a) se consolida o poder britânico sobre a América do Norte com a vitória, em Quebec, sobre os 
franceses e pela ampliação da fronteira oeste com a conquista do México. 
b) os dois estados lutam pelo domínio da América do Norte e onde os franceses são 
derrotados, perdendo parte do Canadá, especialmente Quebec, que, entretanto, mantém a 
cultura e a língua francesa. 
c) os dois estados disputam suas possessões na América e na Índia, luta que termina com o 
Tratado de Paris (1763), que concedia à Inglaterra a posse da Índia, Canadá, Senegal, parte 
da Louisiana e das Antilhas. 
d) a Inglaterra incorpora a Escócia e transforma-se em Grã-Bretanha, consolidando também 
seu domínio sobre a Irlanda, enquanto a França entra num processo agudo de crise 
econômica que acentua a decadência da sociedade do Antigo Regime. 
e) a França adquire a região das Antilhas dos espanhóis e amplia seu domínio sobre a Ásia, 
assumindo o controle da região do sudeste asiático. 

 
 
8. (Ufrn) A origem do processo de independência dos Estados Unidos, em fins do séc. XVIII, 
relaciona-se com a 

a) crise do Antigo Regime, ocasionada, em grande parte, pela difusão de ideias políticas e 
sociais de cunho liberal, contrárias às determinações monopolísticas contidas no pacto 
colonial. 
b) intenção das colônias do Norte de se separarem do Sul escravista, em razão das 
dificuldades que a estrutura socioeconômica sulina criava ao desenvolvimento capitalista na 
região. 
c) tentativa de expansão francesa na América do Norte, em virtude da Guerra dos Sete Anos, 
que fortaleceu a hegemonia política da França no continente europeu e ameaçou o domínio 
britânico. 
d) influência da Revolução Francesa, que pôs fim à monarquia absolutista, criando, em seu 
lugar, instituições controladas pela burguesia, as quais impulsionaram o capitalismo. 

 
 
9. (Ufrs) Leia a seguir parte da Declaração de Independência americana. "Nós defendemos estas 
verdades [...]: que todos os homens nascem iguais; que o Criador os dotou de certos direitos 
inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade; que, para garantir esses 
direitos, os homens instituem em seu meio governos cujo justo poder emana do consentimento 
dos governados; que, se um governo, não importa a sua forma, venha a desconhecer esses fins, 
o povo tem o direito de modificá-lo ou de aboli-lo e de instituir um novo governo, que será fundado 
sobre tais princípios [...]."  

Citado em BERSTEIN, Serge. "Histoire". Paris: Hatier, 1990. p. 46. 
 

Avaliando os princípios da Declaração, que se pretendem de valor universal, pode-se concluir 
que, no plano das ideias, ela foi especialmente influenciada pela 
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a) definição de pacto ou contrato social proposta por Locke e Rousseau, em nome da qual os 
fundadores dos Estados Unidos insistiram no direito à revolução política contra governos 
despóticos.  
b) doutrina político-religiosa da escolástica, elaborada, em especial, por São Tomás de 
Aquino.  
c) defesa da monarquia esclarecida , desde que essa garantisse a liberdade política e 
econômica dos indivíduos.  
d) concepção da não-separação dos três poderes desenvolvida por Montesquieu, com o apoio 
popular, e aplicada ao conjunto da Federação.  
e) perspectiva da extensão dos direitos de igualdade a todos os homens, independentemente 
de cor, religião, renda econômica ou posição política. 
 

 
10. (Ufrrj) "As correntes radicais que se pudessem encontrar na revolução Americana foram, na 
sua maioria, incapazes de surgir à superfície. O seu principal efeito foi o de promover a unificação 
das colônias numa única unidade política e a separação dessa unidade da Inglaterra." 
 MOORE Jr, Barrington, "As origens sociais da ditadura e da Democracia". Lisboa, Martins 
Fontes, 1975. p. 143. 
 
A insurreição das treze colônias americanas ao domínio britânico, em 1775, iniciou o processo 
que culminaria na independência dos Estados Unidos. A Declaração de Independência de 4 de 
julho de 1776 continha os ideais de organização de uma nação livre. Dentre os fatores que 
favoreceram a independência americana, estão 

a) A exploração do trabalho escravo nas plantations de algodão e a ausência de liberdade de 
imprensa. 

b) A interferência inglesa no comércio e na indústria e a cobrança de impostos considerados 
injustos. 

c) A proibição de abertura de indústrias e a proibição de ocupação das novas terras do oeste. 
d) A imposição de taxas sobre a exportação do café e do tabaco e a interdição do livre 

comércio. 
e) O Imposto do Selo que incidia sobre os produtos importados e o bloqueio aos produtos da 

colônia americana. 
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Gabarito:  

 
1. B 
2. C 
3. D 
4. E 
5. C 
6. ____ 
7. C 
8. A 
9. A 
10. B    
 


