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                                 SIMULADO BIMESTRAL DE HISTÓRIA 

1. (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. 

2. (Ufv) O Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I (1750-1777), foi o responsável por uma 

série de reformas na economia, educação e administração do Estado e do império português, 

inspiradas na filosofia iluminista e na política econômica do mercantilismo, cabendo a ele a expulsão 

dos padres jesuítas da Companhia de Jesus dos domínios de Portugal. 

O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado: 

a) Despotismo Esclarecido. 

b) Socialismo Utópico. 

c) Socialismo Científico. 

d) Liberalismo. 

e) Parlamentarismo Monárquico. 

3. (ENEM) Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento 

tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa 

de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa 

anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de 

um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e 

de enriquecersua vida, física e culturalmente. 

CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 

2 n. 4, 2004 (adaptado). 

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a 

ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse 

contexto, a investigação científica consiste em 



a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. 

b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da 

filosofia. 

c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. 

d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e 

religiosos. 

e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. 

 

4. (Fuvest) “Um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro principalmente em 

projetos lucrativos, ao passo que um simples cavalheiro rural costuma empregar o seu em despesas. 

Um frequentemente vê seu dinheiro afastar-se e voltar às suas mãos com lucro; o outro, quando se 

separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de novo. Esses hábitos diferentes afetam naturalmente os 

seus temperamentos e disposições em toda espécie de atividade. O comerciante é, em geral, um 

empreendedor audacioso; o cavalheiro rural, um tímido em seus empreendimentos…” 

(Adam Smith, A RIQUEZA DAS NAÇÕES, Livro III, capítulo 4) 

Neste pequeno trecho, Adam Smith: 

a) contrapõe lucro à renda, pois geram racionalidades e modos de vida distintos. 

b) mostra as vantagens do capitalismo comercial em face da estagnação medieval. 

c) defende a lucratividade do comércio contra os baixos rendimentos do campo. 

d) critica a preocupação dos comerciantes com seus lucros e dos cavalheiros com a ostentação de 

riquezas. 

e) expõe as causas da estagnação da agricultura no final do século XVIII. 

5. (FAAP) Os pensadores do liberalismo econômico, como Adam Smith, Malthus e outros, 

defendiam: 

a) intervenção do Estado na economia 

b) o mercantilismo como política econômica nacional 

c) socialização dos meios de produção 

d) liberdade para as atividades econômicas 

e) implantação do capitalismo de Estado 

6. (ENEM) O texto abaixo, de John Locke (1632-1704), revela algumas características de uma 

determinada corrente de pensamento. 

“Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua 

própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade, 

por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao 

que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é 

muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros porque, sendo todos senhores 

tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da 

justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas 

circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e 

perigos constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com 

outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e 

dos bens a que chamo de propriedade.” 

(Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991) 

Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar: 



a) a existência do governo como um poder oriundo da natureza. 

b) a origem do governo como uma propriedade do rei. 

c) o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana. 

d) a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. 

e) o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade. 

 


