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 FICHA DE HISTÓRIA – 11º ANO 
 
 
1. Explica a seguinte afirmação: A debilidade social e económica portuguesa patente 

até meados do século XVIII prendia-se em grande parte com o facto de não haver 
uma distinção clara entre nobreza e burguesia – a primeira mercantiliza-se 
enquanto a segunda imita os tiques da nobreza. 

 
2. A situação acima descrita modifica-se a partir da segunda metade do século XVIII, 

principalmente devido à acção do Marquês de Pombal que toma diversas medidas 
com vista a fortalecer a burguesia nacional e a dotá-la de um verdadeiro espírito 
burguês. 

 
2.1. Aponta algumas das medidas tomadas pelo Marquês com vista ao 

desenvolvimento da classe burguesa em Portugal e das actividades 
económicas a que esta classe se dedica. 

 
3. A Razão está para o filósofo tal como a graça está para o cristão. A graça obriga o 

cristão a agir; a Razão obriga o filósofo (...) ele gosta de saber os mais pequenos 
detalhes e de aprofundar tudo o que de mal se adivinha; assim olha como sendo 
um princípio totalmente oposto ao progresso das Luzes do espírito o facto de se 
limitar somente à meditação e de acreditar que o Homem não encontra a verdade 
senão no fundo de si próprio. (...) O espírito filosófico é um espírito de observação e 
de justiça que relaciona tudo com os seus verdadeiros princípios (...). 
O filósofo é, em suma, um homem honesto que age em todas as circunstâncias pela 
Razão e que junta a um espírito de reflexão e de justiça os costumes e as 
qualidades sociáveis. 

                        Diderot, artigo “Filósofo”, em Enciclopédia 

 
3.1. Como se distingue o filósofo do cristão? 

 
4. A Filosofia das Luzes defendia a tripartição dos poderes por oposição ao 

absolutismo régio em que existia uma concentração desses poderes. 
 

4.1. Diz a que poderes nos estamos a referir e quais as atribuições de cada um 
deles. 

4.2. Quais consideras serem as vantagens de o poder ser tripartido e não absoluto? 
 
5. Ainda dentro da sua oposição ao absolutismo régio os iluministas defendiam a 

necessidade da existência de um contrato social entre governantes e governados. 
 
5.1. Explica como deveria ser esse contrato social. 

 
 

Bom trabalho! 
 


