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1. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois
homens desejavam o mesmo objeto, eles

A) entravam em conflito.
B) recorriam aos clérigos.
C) consultavam os anciãos.
D) apelavam aos governantes.
E) exerciam a solidariedade.
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2. Com base nos conhecimentos sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar:

A) A humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que a mantenha
submissa, de consentir na observância da justiça e das outras leis de natureza a
partir do pacto constitutivo do Estado.

B) A justiça tem sua origem na celebração de pactos de confiança mútua, pelos quais
os cidadãos, ao renunciarem sua liberdade em prol de todos, removem o medo de
quando se encontravam na condição natural de guerra.
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C) A justiça é definida como observância das leis naturais e, portanto, a injustiça
consiste na submissão ao poder coercitivo que obriga igualmente os homens ao
cumprimento dos seus pactos.
D) As noções de justiça e de injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir
do momento em que os homens vivem sob um poder soberano capaz de evitar uma
condição de guerra generalizada de todos.
E) A justiça torna-se vital para a manutenção do Estado na medida em que as leis
que a efetivam sejam criadas, por direito natural, pelos súditos com o objetivo de
assegurar solidariamente a paz e a segurança de todos.
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3. Com base nos conhecimentos sobre a relação entre contrato social e vontade geral
no pensamento de Rousseau, podemos afirmar que

A) A vontade geral, fundamento da ordem social e política, consiste na soma e, por
sua vez, na concordância de todas as vontades individuais, as quais por natureza
tendem para a igualdade.
B) Pelo contrato social, a multidão promete obedecer a um senhor, a quem transmite
a vontade coletiva e, por este ato de doação, torna-se povo e institui-se o corpo
político.
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C) Pelo direito natural, a vontade geral se realiza na concordância manifesta pela
maioria das vontades particulares, reunidas em assembleia, que reivindicam para si o
poder soberano da comunidade.
D) Por força do contrato social, a lei se torna ato da vontade geral e, como tal,
expressão da soberania do povo e vontade do corpo político, que deve partir de
todos para aplicar-se a todos.
E) O contrato social, pelo qual o povo adquire sua soberania, decorre da
predisposição natural de cada associado, permitindo-lhe manter o seu poder, de seus
bens e da própria liberdade.
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4. Com base nos conhecimentos sobre o contratualismo de Rousseau, assinale a
alternativa correta:

A) Por meio do contrato social, o homem adquire uma liberdade natural e um direito
ilimitado.
B) O homem no estado de natureza é verdadeiramente senhor de si mesmo.
C) A obediência à lei que se estatui a si mesmo é liberdade.
D) A liberdade natural é limitada pela vontade geral.
E) Os princípios, que dirigem a conduta dos homens no estado civil, são os impulsos e
apetites.
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5. Segundo a Teoria da Formação do Estado, de John Locke, para viver em
sociedade, cada cidadão deve

A)manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável
B) abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum.
C) abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte
D) renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência.
E) concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade.
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6. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem,
devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este
um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses e as
pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei de natureza, sem pedir
permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem.(LOCKE, John. Segundo
Tratado sobre o Governo. São Paulo: Abril Cultural, 1978).
A partir da leitura do texto acima e de acordo com o pensamento político do autor, assinale a
alternativa correta.
A) Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão.
B) Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada

um.
C) Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza.
D) Segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de

natureza.
E) De acordo com Locke, a origem do poder político independe do estado de natureza.
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7. O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária preeminência
da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate
contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual,
assim como do jogo político. (VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de
Janeiro: Bertrand, 1992 - adaptado).
Na configuração da democracia grega. em especial a ateniense, a ágora tinha por função
A) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade.
B) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados.
C) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da
comunidade.
D) reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em
caso de guerra.
E) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em
assembleias.
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8. Para Platão, a polis é o modelo de vida em grupo. É na República que o autor apresenta
os vários grupos que compõem a sociedade. De acordo com suas ideias, o grupo que deve
governar a polis é o dos:

A) comerciantes que, sabendo da importância das riquezas para as Cidades-estado da
Grécia, levariam riquezas para a polis
B) filósofos que, por conhecer a verdade e o bem através da contemplação do mundo das
ideias, proporcionariam o maior bem comum a todos
C) guerreiros, pois se caracterizavam por sua força, integridade e seu grande amor aos
sentimentos mais nobres, como fidelidade e bravura
D) trabalhadores que, por meio das mais diversas profissões e movidos pela ambição do
lucro, garantiriam o sustento de toda a polis
E) magistrados que, pelo conhecimento das leis podem promover a justiça, a concórdia e a
paz.
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9. Para Platão, no livro IV da República, a Justiça, na cidade ideal,
Baseia-se no princípio em virtude do qual cada membro do organismo social deve
cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função própria. Tanto os guardiões’ como
os ‘governantes’ e os industriais’ têm a sua missão estritamente delimitada, e se cada um
destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o que lhes compete, o
Estado resultante da cooperação destes elementos será o melhor Estado concebível.
(JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
p. 556).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a
alternativa correta.
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a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor
verdadeiro entre os homens, base da concórdia total das classes sociais.
b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao
governante que, pela tirania, promove a paz e o bem comum.
c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no
cumprimento de suas funções, ascendem socialmente.
d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na
cooperação de cada um no exercício de sua função.
e) Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na
execução do que lhe compete.
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10."Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes,
ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder
político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa
qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em
concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com
segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades
que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela”.
(John Locke, Segundo Tratado sobre o Governo Civil).
Segundo a Teoria da Formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada
cidadão deve
A) manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável
B) abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum.
C) abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte
D) concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade.
E) renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência.
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