
 

 

Primeira Lista de Filosofia Segundo Colegial. 
 
01. Defina realismo político, a concepção do filósofo Nicolau Maquiavel. 
 
02. (UFU – Fev/2003) Muito citado e pouco conhecido, Nicolau Maquiavel é um dos maiores expoentes do 

Renascimento e sua contribuição determinou novos horizontes para a filosofia política. 
 
A respeito do conceito de virtù, analise as assertivas abaixo. 
I. A virtù é a qualidade dos oportunistas, que agem guiados pelo instinto natural e irracional do egoísmo 

e almejam, exclusivamente, sua vantagem pessoal. 
II. O homem de virtù é antes de tudo um sábio, é aquele que conhece as circunstâncias do momento 

oferecido pela fortuna e age seguro do seu êxito. 
III. Mais do que todos os homens, o príncipe tem de ser um homem de virtù, capaz de conhecer as 

circunstâncias e utilizá-las a seu favor. 
IV. Partidário da teoria do direito divino, Maquiavel vê o príncipe como um predestinado e a virtù como 

algo que não depende dos fatores históricos. 
 
Assinale a ÚNICA alternativa que contém as assertivas verdadeiras. 
a) I, II, e III 
b) II e III 
c) II e IV 
d) II, III e IV 

 
03. (UFU – Jul/2003) “Portanto, um príncipe deve gastar pouco para não ser obrigado a roubar seus súditos; 

para poder defender-se; para não se empobrecer, tornando-se desprezível; para não ser forçado a tornar-
se rapace; e pouco cuidado lhe dê a pecha de miserável; pois esse é um dos defeitos que lhe dão a 
possibilidade de bem governar.” 

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Nova Cultural, 1987. Coleção Os Pensadores. p. 66. 
 

Assinale a alternativa que interpreta corretamente o pensamento do filósofo florentino. 
a) O príncipe não precisa roubar os súditos, porque a ele é reservada a fortuna, toda riqueza possível de 

ser acumulada graças à capacidade de poupar os tesouros.  Esta definição de fortuna, cunhada por 
Maquiavel, é típica da época em que havia o apego às riquezas materiais, especialmente, a prata e o 
ouro da América. 

b) A visão política de Maquiavel era a mesma dos seus contemporâneos, favorável ao poder absoluto dos 
governantes e defensora da opressão do Estado sobre os súditos, o que resultou na manutenção do 
Estado feudal, caracterizado pela expropriação da sociedade, por meio de tributos elevados e injustos. 

c) A defesa da sobriedade administrativa do príncipe evidencia a forte ligação que unia Maquiavel à Igreja 
Católica, ambos imbuídos na defesa do poder divino dos soberanos. Prova disso é que, em seu livro O 
Príncipe, Maquiavel exorta o novo príncipe a ser sempre piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso. 

d) Maquiavel identifica o príncipe com o homem de ação, cujo caráter é formado pela ética que lhe 
permite o uso dos meios apropriados para a organização do seu Estado; o novo príncipe deve ser 
corajoso e inteligente, evitando a opulência e a ostensão em favor de seu poder político. 

 
04. (UFU – Jul/2004) Leia o texto abaixo. 

“Não me é desconhecido que muitos têm tido e têm a opinião de que as coisas do mundo são governadas 
pela fortuna e por Deus, de sorte que a prudência dos homens não pode corrigi-las, e mesmo não lhes traz 
remédio algum. [...] Às vezes, pensando nisso, me tenho inclinado a aceitá-la. Não obstante, e porque o 
nosso livre arbítrio não desapareça, penso poder ser verdade que a fortuna seja árbitra de metade de 
nossas ações, mas que, ainda assim, ela nos deixa governar quase outra metade.” 

MAQUIAVEL. O príncipe. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 109. 
 
O pensamento apresentado acima abre caminho para o conceito de virtú, qualidade indispensável para o 
êxito do príncipe, pois a fortuna oferece as ocasiões para as ações do governante, que terá de agir com 
virtú. 
Assinale a alternativa que oferece a definição de virtú tal como Maquiavel a concebeu. 
a) É a violência indiscriminada e dirigida ao corpo dos cidadãos, somente o emprego da força das armas 

é capaz de submeter as vontades humanas sob a autoridade impiedosa e avara do príncipe moderno. 
b) São os valores espirituais que se sobrepõem aos interesses meramente materiais, somente a virtude 

da humildade permite a realização do bem comum, que é a fonte inesgotável da paz e harmonia entre 
súditos e governante. 
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c) É a prática da bondade, qualidade indispensável que permite o discernimento da ideia de bem como 
norteadora das ações políticas, de maneira desinteressada e sempre voltada para a realização dos 
princípios supremos da religião. 

d) É o poder, a virilidade humana, capaz de agir e dominar o curso das coisas humanas, imprimindo nos 
acontecimentos as mudanças necessárias à realização de grandes obras para a conquista e 
conservação do poder. 

 
05. (UFU – Jul/2005) Leia as informações abaixo. 

No entendimento de Maquiavel, o fundamental não é possuir todas as qualidades que são atribuídas ao 
bom governante, o mais importante para o novo príncipe é aparentar possuí-las todas. 
“E há de se entender o seguinte: que um príncipe, e especialmente um príncipe novo, não pode observar 
todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado, para 
manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a religião.” 

 MAQUIAVEL, N. O príncipe. Trad. de Lívio Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 74. 
 
Assinale a alternativa abaixo que justifica a afirmação de Maquiavel. 
a) O príncipe é um homem de virtù, isto é, ele sabe se submeter aos caprichos do destino e cede ao fluxo 

dos acontecimentos com a esperança de alcançar os seus intentos políticos. 
b) O príncipe deve contar simplesmente com a sorte. Procedendo assim, ele se deixará levar pelas 

ocasiões que se apresentam e talvez consiga se manter no poder. 
c) O príncipe é maquiavélico, o que importa é o poder e a fortuna do governante. Para isso, tudo é 

justificado mediante a força e a fraude, porque o que dá poder e fortuna é a exploração e a miséria 
do povo. 

d) A flexibilidade moral do príncipe é a sua virtude. Somente um homem que sabe lidar com os valores 
torna- se capaz de governar de maneira sensível o corpo político tendo por finalidade a produção de 
resultados e a manutenção do poder. 

 
Resolução: 
 
01. Denominamos realismo político a concepção de Nicolau Maquiavel, que preferiu apresentar a política como 

ela realmente era, e não como ele desejava que ela fosse. 
 
02. Diferenciando a virtù de Maquiavel da virtude no sentido clássico, o estudante deverá concluir que II e III 

estão corretas, letra B. 
 
03. Questão que exige que o aluno saia de uma certa concepção de senso comum de Maquiavel, 

compreendendo o filósofo como alguém totalmente contrário à corrupção e opulência. Resposta, letra D. 
 
04. A questão implica que o aluno compreenda a virtù como uma capacidade de atuar de maneira efetiva no 

momento adequado, usando a força de maneira inteligente. Resposta, letra D. 
 
05. A questão envolve a percepção de que a virtù, em Maquiavel, significa flexibilidade moral, capacidade de 

fazer o que precisa ser feito para produzir os melhores resultados para a manutenção do poder. Por isso a 
resposta é letra E. 

 
 
 
 
 


