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ILUMINISMO

 Resolva a cruzadinha

Professor (a)AnoAluno (a)

1. Outro nome pelo qual o Iluminismo foi chamado.
2. Modo de pensar característico do Iluminismo e que se 

opunha à superstição e ao preconceito.
3. Obra do século XVIII escrita por pensadores iluminista e que 

reunia o conhecimento humano da época.
4. Filósofo inglês precursor do Iluminismo.
5. Ideia defendida pelos iluministas em oposição aos 

privilégios da nobreza.
6. Pensamento iluminista que serviu de base para os direitos civis. 
7. Ideia iluminista contrária ao intervencionismo do 

rei na economia. 
8. Autor da frase “Posso não concordar com nenhuma das 

palavras que dizeis, mas defenderei até a morte vosso 
direito de dizê-las”. 

9. Pensador iluminista defensor da teoria sobre a separação 
dos poderes. 

10. Filósofo iluminista democrático que desenvolveu a 
ideia de soberania popular e do voto universal. 

11. Autor de “Riqueza das Nações” onde criticou 
o intervencionismo estatal e defendeu a 
liberdade econômica. 

12. Expressão para designar governos que procuravam 
conciliar o regime absolutista com ideias iluministas. 

13. Tipo de educação defendida pelos iluministas livre da 
in�uência da religião e da Igreja. 

14. Conjunto de normas que regem o Estado e defendido 
pelos iluministas para regular e limitar os poderes do rei. 

15. Ministro do rei d. José I e considerado o maior 
representante do despotismo esclarecido de Portugal.
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