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ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Leia a atividade atentamente e responda as questões abaixo. Não precisa copiar os
textos.
Não esqueça seu NOME e SÉRIE;
Realize a atividade em folhas separadas para entregar
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; A letra
deve ser legível;
As questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e desenvolta.
Boa atividade a você!
•
O governo absolutista centralizado, a divisão da sociedade em clero, nobreza e burguesia
e a política economica mercantilista eram algumas das características do Antigo Regime.
•
No século difundiu-se pela Europa um movimento que ficou conhecido como Iluminismo,
e o século XVIII ficou conhecido como Século das Luzes.
•
O Iluminismo defendia o uso da razão em oposição à tradição e ao pensamento religioso,
acreditava no progresso da ciência, condenava o absolutismo e pregava a liberdade e a tolerância.
•
Montesquieu é um iluminista que propõe um Estado (Governo) distribuido em três
poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciáriona tentativa de descentralizar o poder.
•
Na época do iluminismo, alguns monarcas e políticos absolutistas tomaram medidas de
caráter iluminista, isso caracterizava-se como despotismo esclarecido. Isto se deveu a reação de
alguns monarcas europeus diante do avanço das ideias iluministas, onde ao invés de combater
radicalmente a filosofia das luzes, esses governates decidiram incorporar elementos do iluminismo
e sua prática de governo, atendendo algumas classes que não tinham representatividade política.
•
A expressão “despotismo” refere-se a um tipo onde governo no qual o déspota, como é
conhecido o governante, tem poderes ilimitados e absolutos.
•
No século difundiu-se pela Europa um movimento que ficou conhecido como Iluminismo,
e o século XVIII ficou conhecido como Século das Luzes.
•
O Iluminismo defendia o uso da razão em oposição à tradição e ao pensamento religioso,
acreditava no progresso da ciência, condenava o absolutismo e pregava a liberdade e a tolerância.

1. Como ficou conhecido o movimento filosófico no qual o pensamento racional e a ciência eram
muito valorizados?
2. Qual era o título da obra na qual os iluministas reuniram conhecimentos de diferentes campos
do saber?
3. Monte um questionário com três perguntas sobre o Liberalismo e apresente na sequência suas
respostas para tais questões. Estas devem ser organizadas em forma alfabética [(a); b); e c).]

