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LISTA 03 

 

EXERCÍCIOS 

QUESTÃO 01 

Thomas Hobbes nasceu em Malmesbury, Inglaterra, em 1588 e faleceu em 1679. Sua obra mais 
conhecida é o Leviatã, publicada em 1651. Esta obra foi motivo de inúmeras polêmicas desde 

que veio a público por causa do teor ousado de suas teses principais. Dentre elas destacamos 

duas em especial: a primeira, a doutrina política deriva da sua concepção de natureza humana; 
a segunda, essa concepção permite o estabelecimento de um pacto social. Hobbes também é 

conhecido por ter proferido algumas frases marcantes, como as que se seguem: “o homem é o 

lobo do homem” (Do Cidadão, de 1642) e “os pactos sem a espada não passam de palavras” 

(Leviatã). 
 

A partir dessas considerações, 

 
A) relacione a primeira frase (“o homem é o lobo do homem”) à concepção hobbesiana de 

homem. 

 
B) relacione a segunda frase (“os pactos sem a espada não passam de palavras”) à 

concepção política de Hobbes. 

 

C) responda o que representa a espada na segunda frase. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a afirmação abaixo e responda. 
 

A função que Hobbes atribui ao pacto de união é a de fazer passar a humanidade do estado de 

guerra para o estado de paz, instituindo o poder soberano. 

BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Campus, 1991. p. 43. 
 

A) Por que, sem o pacto, não há paz entre os homens? 

 
B) Por que a instituição do poder soberano é resultado de uma passagem? 

 

QUESTÃO 03 
Leia o trecho seguir. 

 

“Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da 

sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa 
liberdade, por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer 

outro poder?” 

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 264. Col. 
Os Pensadores. 

 

Apresente a resposta de John Locke a esta questão, explicitando: 
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A) a razão que faz com que o homem saia do estado de natureza. 
 

B) quais direitos são garantidos no estado civil. 

 
QUESTAO 04 

 

"Não é necessário, tampouco conveniente, que o poder legislativo esteja sempre reunido; mas 

é absolutamente necessário que o poder executivo seja permanente, visto como nem sempre há 
necessidade de elaborar novas leis, mas sempre existe a necessidade de executar as que foram 

feitas". 

(Locke. Segundo Tratado sobre o governo. Col. Os Pensadores, Abril Cultura, 1978) 
 

Segundo Locke (1632-1704), qual a relação que existe entre os poderes executivo e legislativo, 

decorrente do tipo de soberania existente no contrato? 

 


