
 

 

Tarefa 8 professor Cassio 
 
06. (UFU – Abr/2006) Analise a seguinte afirmação de Maquiavel. 

 
“Eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito de louvar que um príncipe possuísse, entre todas as 
qualidades referidas, as que são tidas como boas; mas a condição humana é tal, que não consente a 
posse completa de todas elas, nem ao menos a sua prática consistente; é necessário que o príncipe seja 
tão prudente que saiba evitar os defeitos que lhe arrebatariam o governo e praticar qualidades próprias 
para lhe assegurar a posse deste, se lhe é possível; mas, não podendo, com menor preocupação, pode-se 
deixar que as coisas sigam seu curso natural.” 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Trad. de Lívio Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 64. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) O príncipe é um homem de virtù, que deve voltar o seu ânimo para a direção que a fortuna o impelir, 

pois a conquista e a conservação do Estado podem implicar ações más. 
b) O príncipe é um estadista sem princípios, cujas ações são destituídas de qualquer valor de conduta, 

dando vazão às suas paixões sem levar em conta o bem-estar do povo. 
c) O príncipe pode fazer aquilo que bem entender, pois a maior virtude do governante é a capacidade de 

provocar o ódio dos súditos, que são violentamente reprimidos pela força das armas. 
d) O príncipe não precisa praticar a piedade, a fidelidade, a humanidade, pode até desprezar a devoção 

religiosa, não precisando nem mesmo aparentá-las em suas ações. 
 
07. (UFU – Fev/2007) Antonio Gramsci, filósofo político do século passado, proferiu o seguinte comentário a 

respeito de Maquiavel: 
 
“Maquiavel não é um mero cientista; ele é um homem de participação, de paixões poderosas, um político 
prático, que pretende criar novas relações de força e que por isso mesmo não pode deixar de se ocupar 
com o ‘dever ser’, que não deve ser entendido em sentido moralista. Assim, a questão não deve ser 
colocada nestes termos, é mais complexa: trata-se de considerar se o ‘dever ser’ é um ato arbitrário ou 
necessário, é vontade concreta, ou veleidade, desejo, sonho. O político em ação é um criador, um 
suscitador; mas não cria do nada, nem se move no vazio túrbido dos seus desejos e sonhos. Baseia-se na 
realidade factual. 

GRAMSCI, A. Maquiavel. A política e o estado moderno. 5. ed. 
Trad. de Luiz Mário Gazzaneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984, p. 42/43. 

 
Considerando o texto de Gramsci, marque a alternativa correta. 
a) O poder da paixão do político prático visto por Maquiavel como único caminho para o poder, isto 

significa que o príncipe deve agir guiado pelas suas veleidades e desejos que alimentam o seu sonho 
de poder. 

b) Maquiavel não trata o “dever ser” na perspectiva ontológica da filosofia clássica. O juízo moral se 
submete às condições concretas que se apresentam para a conquista e a conservação do poder do 
Estado pelo príncipe moderno. 

c) A realidade factual não deve ser vista como conjunto de forças históricas. Elas podem ser desprezadas 
porque o príncipe é dotado de sabedoria suficiente para prescindir delas e agir motivado apenas pelos 
seus desejos. 

d) O príncipe é um homem de criação, que dá forma ao “dever ser” e rompe a distância que separa o 
sonho da realidade, porque tudo aquilo que ele quer, ele faz independente da realidade factual em que 
se insere a ação política. 

 
08. (UEL – Jan/2005) “O maquiavelismo é uma interpretação de O Príncipe de Maquiavel, em particular a 

interpretação segundo a qual a ação política, ou seja, a ação voltada para a conquista e conservação do 
Estado, é uma ação que não possui um fim próprio de utilidade e não deve ser julgada por meio de 
critérios diferentes dos de conveniência e oportunidade.” 

BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. 
Trad. de Alfredo Fait. 3.ed. Brasília: Editora da UNB, 1984. p. 14. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, para Maquiavel o poder político é: 
a) Independente da moral e da religião, devendo ser conduzido por critérios restritos ao âmbito político. 
b) Independente da conveniência e oportunidade, pois estas dizem respeito à esfera privada da vida em 

sociedade. 
c) Dependente da religião, devendo ser conduzido por parâmetros ditados pela Igreja. 
d) Dependente da ética, devendo ser orientado por princípios morais válidos universal e necessariamente. 
e) Independente das pretensões dos governantes de realizar os interesses do Estado. 



Avaliação Produtiva 

 

 
2

09. (UEL – Dez/2006) 
“Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater: uma, pelas leis, outra pela força. A 
primeira é própria do homem; a segunda, dos animais. [...] Ao príncipe torna-se necessário, porém, saber 
empregar convenientemente o animal e o homem. [...] Sendo, portanto, um príncipe obrigado a bem 
servir-se da natureza da besta, deve dela tirar as qualidades da raposa e do leão, pois este não defesa 
alguma contra os laços, e a raposa contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa para conhecer os laços e leão 
para aterrorizar os lobos. Os que se fizerem unicamente de leões não serão bem-sucedidos. 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 determinam cessem de existir.” 

Fonte: MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Tradução de Lívio Xavier. 
São Paulo: Nova Cultural, 1993, Cap. XVIII, p. 101-102. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre O Príncipe de Maquiavel, assinale a alternativa correta: 
a) Os homens não devem recorrer ao combate pela força porque é suficiente combater recorrendo-se à 

lei. 
b) Um príncipe que interage com os homens, servindo-se exclusivamente de qualidades morais, 

certamente terá êxito em manter-se no poder. 
c) O príncipe prudente deve procurar vencer e conservar o Estado, o que implica o desprezo aos valores 

morais. 
d) Para conservar o Estado, o príncipe deve sempre partir e se servir do bem. 
e) Para a conservação do poder, é necessário admitir a insuficiência da força representada pelo leão e a 

importância da habilidade da raposa. 
 
10. UFU/PAIES (3ª Etapa 2002-2005) 

Antonio Gramsci fez o seguinte comentário ao pensamento de Maquiavel. 
 
“O estilo  de  Maquiavel  não  é  o  de  um  tratadista  sistemático como os tinha a Idade Média e o 
Humanismo, absolutamente; é estilo de homem de ação, de quem quer impulsionar a ação.” 

GRAMSCI,  A. Maquiavel, a política e o Estado moderno. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984, p. 10. 

 
O homem de ação foi para Maquiavel o novo príncipe, o governante do Estado. A esse respeito assinale 
(V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 
1(        ) O homem de ação é o homem capaz de aproveitar com vigor e astúcia as situações que se lhe 
apresentam para alcançar o poder sobre os seus súditos. 
2(        ) O homem de ação, como homem de virtude, é aquele capaz de efetuar mudanças significativas 
no curso da história com a realização de grandes obras. 
3(        ) O homem de ação é aquele que observa e executa os anseios do povo em consonância com os 
valores espirituais e desinteressado dos bens materiais. 
4(        ) O homem de ação é o príncipe bom e justo, que usa de toda a sua sabedoria para bem 
interpretar a vontade do povo, mesmo que isso implique na sua perda de poder. 


