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MOMENTO DÉJÀ VU



ABSOLUTISMO



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (Enem)

I. Para o filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679), o estado de natureza é um
estado de guerra universal e perpétua. Contraposto ao estado de natureza, entendido
como estado de guerra, o estado de paz é a sociedade civilizada.

Dentre outras tendências que dialogam com as ideias de Hobbes, destaca-se a
definida abaixo.

II. Nem todas as guerras são injustas e, correlativamente, nem toda paz é justa, razão
pela qual a guerra nem sempre é um desvalor, e a paz nem sempre um valor.

BOBBIO, N. MATTEUCCI, N. e PASQUINO, G. Dicionário de Política. 5ed. Brasília: 
Universidade de Brasília. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000.

Comparando as ideias de Hobbes (texto I) com a tendência citada no texto II,
pode-se afirmar que:

a) em ambos, a guerra é entendida como inevitável e injusta.

b) para Hobbes, a paz é inerente à civilização e, segundo o texto II, ela não é um valor
absoluto.

c) de acordo com Hobbes, a guerra é um valor absoluto e, segundo o texto II, a paz é
sempre melhor que a guerra.

d) em ambos, a guerra ou a paz são boas quando o fim é justo.

e) para Hobbes, a paz liga-se à natureza e, de acordo com o texto II, à civilização.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra B. 

Hobbes contrapõe dois termos antagônicos, a 
guerra e a paz, aos dois estados do ser 

humano, respectivamente, o estado de natureza 
e a sociedade civilizada. Porém, o texto II 

coloca a guerra ou a paz não como termos 
absolutos, podendo haver injustiça na paz e 

justiça na guerra.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (FGV-SP) “Daqui nasce um dilema: é melhor ser amado

que temido, ou o inverso? Respondo que seria preferível ser ambas

as coisas, mas, como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito

mais seguro ser temido do que amado, se só se pode ser uma delas

[...]”

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Ed. Europa-América, 1976. p. 89.

A respeito do pensamento político de Maquiavel, é correto

afirmar que:

a) Mantinha uma nítida vinculação entre a política e os princípios

morais do cristianismo.

b) Apresentava uma clara defesa da representação popular e dos

ideais democráticos.

c) Servia de Base para a ofensiva da Igreja em confronto com os

poderes civis na Itália.

d) Sustentava que o objetivo de um governante era a conquista e a

manutenção do poder.

e) Censurava qualquer tipo de ação violenta por parte dos

governantes contra seus súditos.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “D”.

Sustentava que o objetivo de um 
governante era a conquista e a 

manutenção do poder.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- O florentino Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) rompeu com a

religiosidade medieval, estabelecendo nítida distinção entre a moral individual e

a moral pública. Em seu livro “O Príncipe” preconizava que:

a) o chefe de Estado deve ser um chefe de exército. O Estado em guerra deve

renunciar a todo sentimento de humanidade. O equilíbrio das forças está inscrito

nos tratados. Mas os chefes de Estado não devem hesitar em trair sua palavra ou

violar sua assinatura no interesse do Estado.

b) somente a autoridade ilimitada do soberano poderia manter a ordem interna de

uma nação. A ordem política internacional é a mais importante; sem ela se

estabeleceria o caos e a turbulência política.

c) na transformação do Estado Natural para o Estado Civil, legitima-se o poder

absoluto do rei, uma vez que o segundo monta-se a partir do indivíduo, que cede

seus direitos em troca de proteção contra a violência e o caos do primeiro.

d) o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são

deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê mais

longe e de mais alto; deve-se acreditar que ele vê melhor.

e) há três espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. A

liberdade política não se encontra senão nos governos moderados… Para que não

se possa abusar do poder, é preciso que pela disposição das coisas, o poder faça
parar o poder.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 
Letra “A”.

o chefe de Estado deve ser um chefe de 
exército. O Estado em guerra deve 

renunciar a todo sentimento de 
humanidade. O equilíbrio das forças está 
inscrito nos tratados. Mas os chefes de 
Estado não devem hesitar em trair sua 

palavra ou violar sua assinatura no 
interesse do Estado.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- O filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679),

autor de “O Leviatã”, acreditava que a violência generalizada

de todos contra todos era a regra geral da política e que,

para conter tal violência, era necessária a força de um poder

político centralizador e autoritário. Podemos dizer que

Hobbes pensava dessa forma sobretudo porque:

a) não concordava com as ideias liberais de Adam Smith.

b) não concordava com as ideias contratualistas de Jean-Jacques

Rousseau.

c) vivia na época das Guerras Civis Religiosas.

d) vivia na época do Terror Revolucionário francês.

e) não concordava com o neocontratualismo de John Rawls.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 

Letra “C”.

Thomas Hobbes viveu um dos períodos mais turbulentos 
da Europa e da Inglaterra (em especial). Sua vida 
permeou as sucessivas guerras religiosas entre 

católicos, puritanos e anglicanos, o que fez com que 
concebesse uma visão sobre a política que levasse em 

conta o elemento central da violência.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- (Fuvest) “É praticamente impossível treinar todos os súditos de um

[Estado] nas artes da guerra e ao mesmo tempo mantê-los obedientes às leis

e aos magistrados.” (Jean Bodin, teórico do absolutismo, em 1578).

Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias

recorrerem ao recrutamento de mercenários estrangeiros, em grande

escala, devia-se à necessidade de:

a) conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe que apoiava o

rei.

b) completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais mais

eficientes.

c) desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais classes contra

o rei.

d) manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas.

e) desarmar a burguesia e controlar a luta de classes entre esta e a nobreza.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 
Letra “  D ”.

Os reis absolutistas sabiam que, se armados, seus 
súditos poderiam, em face de quaisquer insatisfações 
políticas, rebelarem-se contra a autoridade real. Para 

tanto, evitavam compor algo como um “exército nacional” 
e contratavam o serviço de mercenários para engrossar 

as fileiras do exército real, geralmente composto pela 
aristocracia guerreira.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- Quando se estuda o absolutismo monárquico, é

frequente vermos a frase “O Estado sou Eu', proferida pelo

Rei Sol, Luís XIV. É correto dizer que essa frase:

a) torna patente o uso do simbolismo solar, característico da

maçonaria francesa.

b) explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte da

soberania e do poder.

c) explica o Estado francês da época erroneamente, já que o rei

não governava de fato.

d) foi proferida após Luís XIV ter vencido a Revolução Puritana e

o exército de Cromwell.

e) foi proferida após Luís XIV ter vencido a Guerra das Duas

Rosas.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 
Letra “B”.

A frase de Luís XIV explicita o absolutismo porque a 
fonte do poder era ele próprio, o rei. O rei era o 
soberano, e não o povo – como aconteceria nas 

democracias do século XX, e o povo não era constituído 
de cidadãos, como hoje entendemos esse conceito, mas 
por súditos do rei. As transformações dessa concepção 
política só começaram com as chamadas “revoluções 

burguesas”.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- (...) O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio

Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O

rei vê de mais longe e de mais alto; deve-se acreditar que ele vê melhor, e deve

obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição.

(Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), Política tirada da Sagrada Escritura. apud Gustavo

de Freitas, 900 textos e documentos de História)

Com base no texto, pode-se afirmar que:

a) O autor critica o absolutismo do rei e enfatiza o limite da sua autoridade em relação aos

homens.

b) Para Bossuet, o poder real tem legitimidade divina e não admite nenhum tipo de

oposição dos homens.

c) Bossuet defende a autoridade do rei, mas alerta para as limitações impostas pelas

obrigações para com Deus.

d) Os princípios de Bossuet defendem a soberania dos homens diante da autoridade divina

dos reis.

e) O autor reconhece o direito humano de revolta contra o soberano que não se mostre

digno de sua função.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 

Letra “B”.

Para Bossuet, o poder real tem 
legitimidade divina e não admite 

nenhum tipo de oposição dos 
homens.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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