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1. (UEL 2011) Leia o texto a seguir.
Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia política

hobbesiana. Ao romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélico-
escolástica. Hobbes propõe uma nova moralidade relacionada ao poder político e sua
constituição jurídica. O Estado surge pelo pacto para possibilitar a justiça e, na
conformidade com a lei, se sustenta por meio dela. No Leviatã (caps. XIV-XV), a justiça
hobbesiana fundamenta-se, em última instância, na lei natural concernente à
autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe a cada um a renúncia de seu
direito a todas as coisas, para garantir a paz e a defesa de si mesmo. Desta, por sua vez,
implica a terceira lei natural: que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Segundo
Hobbes, “onde não há poder comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na
guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais”. (HOBBES, T. Leviatã.)
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Com base no texto e 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.

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.

) 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.



4

2. (UEL 2019) Leia o texto a seguir.
Por conseguinte, todo homem, ao consentir com outros em formar um único corpo
político sob um governo único, assume a obrigação, perante todos os membros dessa
sociedade, de submeter-se à determinação da maioria e acatar a decisão desta. Do
contrário, esse pacto original, pelo qual ele, juntamente com outros, se incorpora a
uma sociedade, não teria nenhum significado e não seria pacto algum, caso ele fosse
deixado livre e sob nenhum outro vínculo além dos que tinha antes no estado de
natureza.

(LOCKE, J. Dois tratados sobre o governo). 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de John Locke, assinale a
alternativa correta.
A) O ser humano deve superar o estado de natureza fundando a sociedade civil e o Estado,

cedendo seus direitos em prol da paz social.
B) Os indivíduos, no estado de natureza, são juízes de si mesmos, fundam o Estado para

garantir segurança e direitos individuais por meio das leis.
C) O poder do Estado deve ser absoluto para a garantia dos direitos naturais da

humanidade, como a vida, a liberdade e a propriedade.
D) O pacto ou contrato social é o garantidor das liberdades e direitos, sendo o poder

legislativo o menos importante, já que é possível sua revogação por aqueles que
participam do poder executivo.

E) O ser humano se realiza como um ser possuidor de bens, sendo sua posse o que garante
tolerância religiosa, livre-iniciativa econômica e liberdade individual.
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3. (UFPA 2011) “A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não pode
ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente não se
representa. (...). Os deputados do povo não são nem podem ser seus representantes; não
passam de comissários seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda lei que o
povo diretamente não ratificar; em absoluto, não é lei.” (ROSSEAU, J.J. Do Contrato social).
Rousseau, ao negar que a soberania possa ser representada preconiza como regime político:
A) um sistema misto de democracia semidireta, no qual atuariam mecanismos corretivos das

distorções da representação política tradicional
B) a constituição de uma República, na qual os deputados teriam uma participação política

limitada
C) a democracia direta ou participativa, mantida por meio de assembleias frequentes de

todos os cidadãos
D) a democracia indireta, pois as leis seriam elaboradas pelos deputados distritais e

aprovadas pelo povo
E) um regime comunista no qual o poder seria extinto, assim como as diferenças entre

cidadão e súdito.



7

4. (ENEM 2019) Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco
a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas a sua pessoa. Mas se esse
mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para
decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será
apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem
atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. (ARANHA, M. L.

Maquiavel: a lógica da força).
O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna expressa na distinção
entre
A) idealidade e efetividade da moral
B) nulidade e preservabilidade da liberdade
C) ilegalidade e legitimidade do governante
D) verificabilidade e possibilidade da verdade
E) objetividade e subjetividade do conhecimento
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5. (UFPR 2019) Quando se conquistam Estados habituados a reger-se por leis
próprias e em liberdade, há três modos de manter a sua posse: primeiro, arruiná-los;
segundo, ir habitá-los; terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo
e criando um governo de poucos, que se conserve amigos. [...] Quem se torna senhor
de uma cidade tradicionalmente livre e não a destrói será destruído por ela. Tais
cidades têm sempre por bandeira, nas rebeliões, a liberdade e suas antigas leis, que
não esquecem nunca, nem com o correr do tempo, nem por influência dos benefícios
recebidos. Por muito que se faça, quaisquer que sejam as precauções tomadas, se
não se promovem o dissídio e a desagregação dos habitantes, não deixam eles de se
lembrar daqueles princípios e, em toda oportunidade, em qualquer situação, a eles
recorrem [...]. Assim, para conservar uma república conquistada, o caminho mais
seguro é destruí-la ou habitá-la pessoalmente. (MAQUIAVEL, N. O príncipe)
Com base nessa passagem, extraída da obra O Príncipe, de Maquiavel, assinale a
alternativa correta.
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A) O poder emanado do príncipe deve ter a capacidade de não apenas levar a cabo os planos de
expansão de seu próprio governo, mas sobretudo criar condições para que esse poder mantenha-
se de forma plena e garanta a legitimidade da própria dominação.

B) A passagem refere-se em especial às repúblicas que ainda não passaram por um processo de
amadurecimento de suas instituições democráticas. Repúblicas que dependem de orientação
externa e de outras nações na formação da sua própria identidade política, a fim de suplantar o
ódio típico dessas repúblicas.

C) Para Maquiavel, “habitar” a república conquistada é uma possibilidade mais condizente com a
posição do Príncipe. Considerando que o autor tinha laços com o pensamento humanista,
“destruir” uma república conquistada implicaria lançar mão da força militar, com a qual Maquiavel
não concordava.

D) No mundo moderno e contemporâneo, o Príncipe, garantidor da ordem e da segurança pública,
pode e deve intervir com o argumento de preservar as instituições democráticas e republicanas,
mesmo que para isso seja necessário o uso da força.

E) O Príncipe pode, por meio de pleito eleitoral, plebiscito ou consulta popular, agir em nome do
povo e garantir a soberania de seu Estado. Pode invadir as nações que coloquem em risco a sua
própria liberdade. Pode combater o ódio das outras repúblicas, e que essa nação seja destruída ou
habitada pelo Príncipe, a fim de assegurar a ordem democrática.
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6. (UFU 2011) A Itália do tempo de Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) não era
um Estado unificado como hoje, mas fragmentada em reinos e repúblicas. Na
obra O Príncipe, declara seu sonho de ver a península unificada. Para tanto,
entre outros conceitos, forjou as concepções de virtú e de fortuna. A primeira
representa a capacidade de governar, agir para conquistar e manter o poder; a
segunda é relativa aos “acasos da sorte” aos quais todos estão submetidos,
inclusive os governantes. Afinal, como registrado na famosa ópera de Carl Orff:
Fortuna imperatrix mundi (A Fortuna governa o mundo).
Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada
quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram
cessem de existir. (MAQUIAVEL, N. “O príncipe”).
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Com base nas informações acima, assinale a alternativa que melhor interpreta
o pensamento de Maquiavel.
A) Trata-se da fortuna, quando Maquiavel diz que “as causas que o
determinaram cessem de existir”; e de virtú, quando Maquiavel diz que o
príncipe deve ser “prudente”.

B) Trata-se da virtú, quando Maquiavel diz que as “causas mudaram”; e de
fortuna quando se refere ao príncipe prudente, pois um príncipe com tal
qualidade saberia acumular grande quantidade de riquezas.

C) Apesar de ser uma frase de Maquiavel, conforme o texto introdutório, ela
não guarda qualquer relação com as noções de virtú e fortuna.

D) O fragmento de Maquiavel expressa bem a noção de virtú, ao dizer que o
príncipe deve ser prudente, mas não se relaciona com a noção de fortuna,
pois em nenhum momento afirma que as “circunstâncias” podem mudar.


