
 

 

Tarefa 06 – Professor Hugo 
 
01. (Ufsm) Sem leis e sem Estado, você poderia fazer o que quisesse. Os outros também poderiam fazer com 

você o que quisessem. Esse é o “estado de natureza” descrito por Thomas Hobbes, que, vivendo durante 
as guerras civis britânicas (1640-60), aprendeu em primeira mão como esse cenário poderia ser 
assustador. Sem uma autoridade soberana não pode haver nenhuma segurança, nenhuma paz. 

 

Fonte: LAW, Stephen. Guia Ilustrado Zahar: Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
 

Considere as afirmações: 
I. A argumentação hobbesiana em favor de uma autoridade soberana, instituída por um pacto, 

representa inequivocamente a defesa de um regime político monarquista. 
II. Dois dos grandes teóricos sobre o estado de natureza”, Hobbes e Rousseau, partilham a convicção de 

que o afeto predominante nesse “estado” é o medo. 
III. Um traço comum da filosofia política moderna é a idealização de um pacto que estabeleceria a 

passagem do estado de natureza para o estado de sociedade. 
 

Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas II.    
c) apenas III.    
d) apenas I e II.    
e) apenas II e III.    

 
02. (Ufu) [...] a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente 

chamar de estado de natureza) nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na qual 
todos os homens têm igual direito a todas as coisas; [...]. 

 

HOBBES, Thomas. Do Cidadão. Campinas: Martins Fontes, 1992. 
 

De acordo com o trecho acima e com o pensamento de Hobbes, assinale a alternativa correta.  
a) Segundo Hobbes, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra, pois ambos são uma 

condição original da existência humana.    
b) Para Hobbes, o direito dos homens a todas as coisas está desvinculado da guerra de todos contra 

todos.    
c) Segundo Hobbes, é necessário que a condição humana seja analisada sempre como se os homens 

vivessem em sociedade.    
d) Segundo Hobbes, não há vínculo entre o estado de natureza e a sociedade civil. 

 
03. (Ufu) Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer 

aos outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de 
levá-las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a 
parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes.  

 
HOBBES, Thomas. Leviatã. Cap. XVII. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 103.  

 
Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que:   
a) O seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve assiná-lo, 

para submeter-se aos compromissos ali firmados.     
b) A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível 

apenas com um poder estatal pleno.     
c) Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como instrumento 

de realização da isonomia entre tais homens.     
d) A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter de 

bom grado à violência estatal. 
 
04. (Ufpa) Ao pensar como deve comportar-se um príncipe com seus súditos, Maquiavel questiona as 

concepções vigentes em sua época, segundo as quais consideravam o bom governo depende das boas 
qualidades morais dos homens que dirigem as instituições. Para o autor, “um homem que quiser fazer 
profissão de bondade é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim, é necessário a um 
príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo 
a necessidade”. 

 
Maquiavel, O Príncipe, São Paulo: Abril cultural, Os Pensadores, 1973, p.69. 
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Sobre o pensamento de Maquiavel, a respeito do comportamento de um príncipe, é correto afirmar que  
a) a atitude do governante para com os governados deve estar pautada em sólidos valores éticos, 

devendo o príncipe punir aqueles que não agem eticamente.    
b) o Bem comum e a justiça não são os princípios fundadores da política; esta, em função da finalidade 

que lhe é própria e das dificuldades concretas de realizá-la, não está relacionada com a ética.    
c) o governante deve ser um modelo de virtude, e é precisamente por saber como governar a si próprio e 

não se deixar influenciar pelos maus que ele está qualificado a governar os outros, isto é, a conduzi-los 
à virtude.    

d) o Bem supremo é o que norteia as ações do governante, mesmo nas situações em que seus atos 
pareçam maus.    

e) a ética e a política são inseparáveis, pois o bem dos indivíduos só é possível no âmbito de uma 
comunidade política onde o governante age conforme a virtude. 

 
05. (UEL) “Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível [...]. 

Ensina que, por um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se em sociedade política e 
submetem-se a um senhor, a um soberano. Não firmam contrato com esse senhor, mas entre si. É entre 
si que renunciam, em proveito desse senhor, a todo o direito e toda liberdade nocivos à paz”.  

(CHEVALLIER, Jean-Jacques.As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos dias. Trad. de Lydia Cristina. 7. ed. Rio de Janeiro: Agir, 
1995. p. 73.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o contrato político em Hobbes, considere as afirmativas a 
seguir. 
I. A renúncia ao direito sobre todas as coisas deve ser recíproca entre os indivíduos. 
II. A renúncia aos direitos, que caracteriza o contrato político, significa a renúncia de todos os direitos em 

favor do soberano. 
III. Os procedimentos necessários à preservação da paz e da segurança competem aos súditos cidadãos. 
IV. O contrato que funda o poder político visa pôr fim ao estado de guerra que caracteriza o estado de 

natureza. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
 
 


