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 História da Escravidão:  

Conceitos e Perspectivas 
 

1. Os parágrafos que se seguem foram extraídos do documento “Declaração de Independência 
dos Estados Unidos”, assinado pela unanimidade dos representantes políticos das Treze 
Colônias, no Segundo Congresso Continental no ano de 1776.  
 
“Quando no decurso da História do Homem se torna necessário um povo quebrar os elos políticos 
que o ligavam a outro e assumir, de entre os poderes terrenos, um estatuto de diferenciação e 
igualdade ao qual as Leis da Natureza e do Deus da Natureza lhe conferem o direito, o respeito 
que é devido perante as opiniões da Humanidade exige que esse povo declare as razões que o 
impelem à separação. (...)  
(...) o Povo tem direito a (...) instituir um novo governo, assentando os seus fundamentos nesses 
princípios e organizando os seus poderes do modo que lhe pareça mais adequado à promoção de 
sua Segurança (...).” 

http://www.infopedia.pt/$declaracao-de-independencia-dos-estados 
 
Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao conjunto de ideias e ideais relacionados à 
época histórica tratada pelo documento.  

a) O liberalismo enquanto doutrina defendia a menor intervenção possível do Estado na 
condução política da sociedade.    

b) O racionalismo científico renascentista atribuía ao homem o poder de conhecimento e 
intervenção tanto na natureza como na condução política das sociedades.    

c) O nacionalismo partia do pressuposto de que a lealdade do indivíduo ao Estado-nação 
deveria estar acima dos interesses pessoais ou dos interesses de determinados grupos.    

d) O Iluminismo defendia, de modo geral, a ideia de que o Estado deveria assegurar ao 
Homem o direito de expressar sua consciência de forma autônoma, bem como os direitos 
inalienáveis à vida e à busca da felicidade.    

e) As doutrinas sociais emergentes do contexto da sociedade industrial pregavam a 
ampliação da participação política à classe operária, além de melhores condições de vida 
para a mesma.    

   
 
2. “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.   
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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.     
 
   
3. A segunda lei de Newton, divulgada em 1687, é conhecida como a equação fundamental da 
dinâmica e sintetiza os fundamentos da mecânica clássica. Nela estão contidas as ideias que 
influenciaram a modernidade europeia. De acordo com essa lei,  

a) a aceleração é uma constante universal, tal como demonstrado pelos avanços científicos 
necessários à Revolução Industrial.    

b) a massa pode ser considerada permanente, tal como anunciado pela concepção do 
Iluminismo sobre os regimes absolutistas.    

c) a resultante das forças é uma constante, tal como explicado pelos estudos renascentistas 
sobre a função da musculatura humana.    

d) o movimento acelerado de um corpo uniformiza as percepções sobre o tempo, tal como 
exposto pela visão apocalíptica da Contrarreforma.    

e) as forças podem atuar sobre os corpos, tal como indicado pelo princípio liberal que trata da 
atuação do mercado na economia.    

   
 
4. O pensamento de Jean-Jacques Rousseau, fruto do Iluminismo do século XVIII, serve de base, 
até hoje, para a estrutura política de vários países democráticos ocidentais. 
Sobre essa realidade, assinale a alternativa correta.  

a) No pensamento de Rousseau, gesta-se a teoria do Estado Contratualista.    
b) Os atuais regimes socialistas do ocidente condenam a propriedade privada com base nos 

textos de Rousseau.    
c) A teoria da tripartição do poder é herança do pensamento de Rousseau.    
d) A teoria contratualista foi desenvolvida por Rousseau na obra Origem da desigualdade 

social entre os homens.    
e) Na obra Do contrato social, Rousseau defende a propriedade privada.    
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 Gabarito 

 
1. D 
2. C 
3. E 
4. A 

 
 

 


