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 Maçonaria 
 
1. (Ufrgs 2005)  Observe a gravura a seguir. 

 
A charge faz referência à chamada "Questão Religiosa", ocorrida durante o Segundo Reinado.  
 
Essa disputa entre o Estado Imperial e a Igreja Católica aconteceu devido à:  

a) Rejeição, pelo governo, dos dispositivos da bula 'Syllabus', baixada pelo papa Pio IX, que 
proibia a permanência de membros da maçonaria dentro dos quadros da Igreja.    

b) Adesão do governo de Dom Pedro I aos tratados de livre comércio de escravos, o que era 
condenado pela Santa Sé, com base em argumentos de cunho moral.    

c) Rejeição da encíclica 'Rerum Novarum', baixada pelo papa Leão XIII, que defendia a 
coexistência harmoniosa do capital e do trabalho, no sentido de evitar a luta de classes.    

d) Adesão do governo imperial aos ditames do Tratado de Latrão, que limitava os poderes da 
Igreja expressos na instituição do Padroado.    

e) Recusa do governo de Dom Pedro II em aceitar as manobras parlamentares dos 
deputados católicos, visando à extinção do direito do Padroado.    

  
 
2. (Ufg 2000)  “A Revolução Americana (1775 - 1783) foi o sinal de alerta para a burguesia 
europeia. Foi o prelúdio de um ciclo revolucionário que somente se estancaria com a repressão 
de 1848. Em 1776, com a Declaração da Independência, abriu-se a "Era das Revoluções", 
conforme a afirmação de Eric Hobsbawm.” 
 
Sobre as chamadas Revoluções Burguesas do século XVIII e início do XIX, julgue os itens a 
seguir: 
(     ) Na França do Antigo Regime - minado pelas ideias iluministas, pela fome e pela crise 
econômico-financeira - exacerba-se a contradição entre o enriquecimento da burguesia e a 
estrutura jurídico-política arcaica da sociedade estamental. 
(     ) No processo revolucionário francês, a aliança entre burguesia  e parte da nobreza e do baixo 
clero concretizou-se na atuação política, comum nos clubes, nas academias, na imprensa e, 
sobretudo, na maçonaria, condenando os privilégios da sociedade das ordens. 
(     ) As revoluções liberais de 1830 e 1848 implantaram regimes representativos e democráticos, 
baseados no sufrágio universal. 
(     ) A Revolução Francesa foi o símbolo maior da luta contra o absolutismo monárquico, e 
tornou-se ecumênica, inaugurando uma nova cultura política no mundo ocidental.  
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