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Exercícios de Revisão - 2
1. 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)
Analisando o texto, podemos concluir que se trata de um pensamento:
a) do liberalismo.
b) do socialismo científico.
c) do socialismo utópico.
d) do anarquismo.
e) do absolutismo monárquico.

2. Da Independência dos Estados Unidos (1776), da Revolução Francesa (1789) e do processo
de independência na América Ibérica (1808-1824), pode-se dizer que todos esses movimentos
a) decidiram implementar a abolição do trabalho escravo e da propriedade privada.
b) tiveram início devido à pressão popular radical e terminaram sob o peso de execuções em
massa.
c) conseguiram, com o apoio da burguesia ilustrada, viabilizar a revolução industrial.
d) adotaram idéias democráticas e defenderam a superioridade do homem comum.
e) sofreram influência das idéias ilustradas, mas variaram no encaminhamento das soluções
políticas.
3. “O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos
demais, não deixa de ser mais escravo do que eles (...) A ordem social é um direito sagrado que
serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza: funda-se,
portanto, em convenções.”
J.J. Rousseau, Do Contrato Social, in Os Pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 1978, p. 22
A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar:
a) Aproxima-se do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a
ordem social.
b) Filia-se ao pensamento cristão, por atribuir a todos os homens uma condição de submissão
semelhante à escravatura.
c) Filia-se ao pensamento abolicionista, por denunciar a escravidão praticada na América, ao
longo do século XIX.
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d) Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a
sociedade, governada por autogestão.
e) Aproxima-se do pensamento iluminista, ao conceber a ordem social como um direito
sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens.
4. “Consideramos (...) que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de
certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que
para garantir esses direitos são instituídos entre os homens governos que derivam os seus justos
poderes do consentimento dos governados; que toda vez que uma forma qualquer de governo
ameace destruir esses fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo
governo, assentando a sua fundação sobre tais princípios e organizando-lhe os poderes da forma
que pareça mais provável de proporcionar segurança e felicidade. ”
A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 53.
Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que:
a) Defendia o princípio da igualdade de direitos dos seres humanos, mas condenava o direito
à rebelião como uma afronta à ordem social.
b) O radicalismo da sua formulação, com respeito ao direito de rebelião dos escravos,
provocou forte reação dos proprietários de escravos em toda a América.
c) Sua formulação foi baseada no ideário liberal-iluminista e acabou influenciando outros
movimentos políticos na América e na Europa.
d) Influenciada pelos tratadistas espanhóis, a declaração defendia a origem do poder divino e
condenava a desobediência dos subordinados.
e) A declaração sustentava que os governos poderiam cercear a liberdade dos indivíduos em
nome da segurança e da felicidade coletivas.

5. "São verdades incontestáveis para nós: que todos os homens nascem iguais; que lhes conferiu
o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais o de 'vida, o de liberdade e o de buscar a
felicidade".
(Declaração de Independência, 4 de julho de 1776)
Acerca da Independência das Treze Colônias, é correto afirmar que
a) a ruptura com a metrópole foi efetivada pelas classes sociais dominantes coloniais, o que
fez com que as demandas dos mais pobres fossem barradas e que não houvesse solução
imediata para a questão escravista.
b) comandada pelos setores mais radicais da pequena burguesia, os colonos criaram uma
república federativa, considerando, como pilares fundamentais da nova ordem institucional,
as igualdades política e social.
c) sua efetivação só foi possível devido à fragilidade econômica e militar da Inglaterra,
envolvida com a Guerra dos Sete Anos com a França, além da aliança militar dos colonos
ingleses com a forte marinha de guerra da Espanha.
d) o desejo por parte dos colonos de emancipar-se da metrópole Inglaterra nasceu em uma
conjuntura de abertura da política colonial, na qual, a partir de 1770, as Treze Colônias
foram autorizadas a comerciarem com as Antilhas.
e) o processo de ruptura colonial foi facilitado em decorrência das identidades econômicas e
políticas entre as colônias do norte e as do sul, praticantes de uma economia de mercado,
com o uso da mão de obra livre.
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6. A Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, é considerada a primeira experiência
significativa de Estado federal. Isso se deve
a) ao princípio constitucional baseado na pluralidade de centros de poder soberanos e
coordenados.
b) ao princípio constitucional caracterizado pela inexistência de leis gerais válidas para toda a
nação.
c) ao princípio constitucional baseado na absoluta submissão das unidades federativas ao
governo central.
d) ao princípio constitucional de garantia dos direitos individuais do cidadão e das minorias
sociais.
e) ao princípio constitucional baseado no corporativismo e na negação do direito de rebelião e
insubordinação política.

7. Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos
pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o
desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza
de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga
pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da
felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem.
HUNT, L. Revolução Francesa e Vida Privada. In: PERROT, M. (Org.) História da Vida Privada:
da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1991
(adaptado).
O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte,
relaciona-se a qual dos grupos político-sociais envolvidos na Revolução Francesa?
a) À alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política
dominante.
b) Ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia.
c) A militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e
queriam reorganizar a França internamente.
d) À nobreza esclarecida, que, em função do seu contato, com os intelectuais iluministas,
desejava extinguir o absolutismo francês.
e) Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que
desejavam justiça social e direitos políticos.

8. O alfaiate pardo João de Deus, que, na altura em que foi preso, não tinha mais do que 80 réis e
oito filhos, declarava que “Todos os brasileiros se fizesse franceses, para viverem em igualdade e
abundância”.
MAXWELL, K. Condicionalismos da independência do Brasil. SILVA, M. N. (Org.). O império lusobrasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986.
O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse
movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por
a) defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos
movimentos liberais da França napoleônica.
b) introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários
ingleses na luta contra o absolutismo monárquico.
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c) propor a instalação de um regime nos moldes da república dos Estados Unidos, sem
alterar a ordem socioeconômica escravista e latifundiária.
d) apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofrera influência direta da Revolução
Francesa, propondo o sistema censitário de votação.
e) defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas
populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa.

9. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que
faziam alusão à revolta escrava do Haiti:
Marinheiros e caiados
Todos devem se acabar,
Porque só pardos e pretos
O país hão de habitar.
AMARAL, F. P. do. Apud CARVALHO, A. Estudos pernambucanos. Recife: Cultura Acadêmica,
1907.
O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende:
a) dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava
e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudanças.
b) da rejeição aos portugueses, brancos, que significava a rejeição à opressão da Metrópole,
como ocorreu na Noite das Garrafadas.
c) do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia, com a perspectiva de receber
sua proteção contra as injustiças do sistema escravista.
d) do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros,
porque estes representavam a elite branca opressora.
e) da expulsão de vários líderes negros independentistas, que defendiam a implantação de
uma república negra, a exemplo do Haiti.

10. O fato de a America Latina ser, nos dias atuais, organizada em países autônomos e
soberanos, com condições econômicas e políticas distintas, pode estar diretamente relacionado
à(ao):
a) Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas por Portugal e Espanha,
orientando a forma da divisão política e territorial da então chamada America espanhola.
b) luta pela proclamação de suas Repúblicas e abolição da escravidão, processadas na
America de forma lenta e gradual, com mais de um século de atraso em relação às suas
independências.
c) processo de Independência da América espanhola, que se deu em etapas e de forma
seccionada, ou seja, as colônias foram se tornando livres e estabelecendo suas fronteiras e
formas de governo.
d) Congresso de Viena e Santa Aliança, realizado na Europa logo após o período
napoleônico. Tal processo definiu o equilíbrio político americano e o destino das colônias
ibéricas no Novo Mundo.
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