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1. Thomas Hobbes (1588-1679), em contrapartida à convivência social dos homens em estado natural, sem jugo político do
Estado e conforme seus instintos, representou ideias relacionadas ao Estado soberano: um poder acima das individualidades,
com garantia de segurança a todos. Quanto mais soberano ele fosse, mais humano e, portanto, racionais seriam os homens
vivendo em sociedade. O poder soberano, superior a todos os homens, não eliminaria a luta competitiva entre indivíduos, mas
a colocaria sob controle da lei e da ordem. Ao acordo estabelecido entre os indivíduos visando sua própria preservação da
vida, Hobbes chamava de: V: 0,3.
a) Jusnaturalismo
b) Socialismo
c) Capitalismo
d) Estado social
e) Contratualismo
2. Indique a alternativa equivocada a respeito do pensamento político de Thomas Hobbes: V: 0,3.
a) Através do pacto ou contrato social o Estado passa a ter o dever de garantir uma plena igualdade entre os indivíduos e para
isso procura limitar a posse da propriedade provada.
b) Sem o controle estipulado pelas leis e garantido pelo Estado não é possível estabelecer a paz nem a ordem na sociedade.
c) Uma das funções do contrato social é transferir os poderes dos indivíduos ao Estado e deste para o governante que pode ser
um rei ou uma assembleia de governantes, mas que precisa ter poder ilimitado para governar a sociedade.
d) Após a realização do pacto ou contrato social os indivíduos devem necessariamente se submeter à autoridade do Estado já
que somente através de seu comando e liderança é possível alcançar a ordem e a paz.
e) O governante deveria ter um poder absoluto, mas também deveria estar submetido ao pacto de onde derivaria o seu poder.
3. Segundo Hobbes, a principal consequência do pacto social era o estabelecimento da noção de soberania (propriedade
daquilo que pode se autodeterminar sem depender de nada que lhe seja externo para tal) que para o filósofo deveria ser
atribuída: V: 0,3.
a) Ao povo.
b) Ao Estado
c) Às leis
d) Á igreja
e) À moral
4. Indique qual das alternativas apresenta um dos direitos que John Locke considerava como natural, inalienável e intrínseco à
natureza humana: V: 0,3.
a) Direito a aposentadoria.
b) Direito à liberdade de expressão.
c) Direito a educação.
d) Direito ao lazer.
e) Direito a amizade.
5. Para John Locke, o Estado ou a sociedade civil resulta de um contrato, de uma convenção mútua entre os homens. Esta
convenção ou contrato tem como principal objetivo segundo Locke: V: 0,3.
a) Romper com o estado de natureza, pois era uma anarquia.
b) Romper com o estado de natureza, pois neste estado o homem era o lobo do próprio homem.

c) Estabelecer direitos naturais que todos os homens deveriam possuir, para que assim todos pudessem ter direito à vida, a
propriedade e a liberdade.
d) Dar uma sanção legal ao estado de natureza, a fim de assegurar a propriedade privada de algumas pessoas.
e) Estabelecer leis que garantam ao homem a proteção à vida desde que ele se submeta a trabalhar.
6. Sobre o estado de natureza em Thomas Hobbes e John Locke, assinale a alternativa correta. V: 0,3.
a) Para Hobbes os homens são naturalmente voltados para o convívio social e à busca do bem coletivo, por isso o Estado de
natureza não é ruim e apenas precisa ser aperfeiçoado pelo Estado civil ou de direito.
b) Para Locke os homens são naturalmente egoístas e avessos ao convívio social, por isso, no Estado de natureza prevalecia
um estado de violência entre os homens.
c) Para Hobbes o homem não era naturalmente voltado para a vida social, mas também não era naturalmente hostil aos seus
semelhantes, por isso no Estado de natureza já é possível alguma forma de harmonia social.
d) Tanto para Hobbes como para Locke o homem é um ser naturalmente político e altruísta, assim sendo, criou o estado civil
ou de direito a fim de ajudar o próximo.
e) n.d.a.
7. O jurista e pensador francês Charles-Louis de Sendat, barão de Montesquieu, apresentou em sua obra O espírito das leis a
base da teoria da divisão dos poderes do Estado em poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. O principal motivo
que levou o autor em questão a defender tal princípio foi: V: 0,3.
a) A tentativa de desburocratizar a administração pública.
b) O desejo de aproximar o poder do povo.
c) O propósito de aumentar o poder do Estado.
d) A intenção de dividir o poder para que ninguém abuse dele.
e) A necessidade de atender aos direitos daqueles que deveriam governar o Estado.
“Tanto a República como a monarquia são formas de governo dinâmicas e que podem ser consideradas como legítimas. O que
não se pode aceitar é a tendência comum a ambas de tornarem-se formas de governo despóticas onde o governante, seja ele
presidente, primeiro-ministro ou rei, acumule todo o poder para si, exercendo ao mesmo tempo a função de governante, juiz e
legislador. Tais funções devem estar separadas e precisam ser exercidas por pessoas diferentes para que assim não haja abuso
do poder”.
8. O trecho acima expõe ideias que foram defendidas expressamente por: V: 0,3.
a) John Locke
b) Thomas Hobbes
c) Barão de Montesquieu
d) Nicolau Maquiavel
e) Jean-Jacques Rousseau
9. A respeito da noção de pacto ou contrato social em Rousseau é correto afirmar que: V: 0,3.
a) Através dele é criado o estado civil ou de direito com o objetivo de controlar os conflitos gerados no estado de sociedade.
b) Ele promove a transferência dos poderes de cada indivíduo para a vontade geral que expressa os interesses de toda a
sociedade.
c) Por meio dele surge o estado civil cuja máxima expressão é a soberania popular.
d) Deve reunir todos os indivíduos que formam a sociedade que devem ser tomados como rigorosamente iguais entre si para
que assim o pacto seja considerado legítimo.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
10. Aponte qual das seguintes alternativas traz um elemento que faz parte do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. V: 0,3.
a) Defendeu a ideia de que em nenhuma circunstancia o súdito tem o direito de revoltar-se contra seu soberano.
b) Afirmou que o objetivo máximo da atividade política é a conquista e a manutenção do poder.
c) Criticava a democracia, pois não acreditava que o povo tivesse conhecimento suficiente para tomar decisões políticas
acertadas.
d) Defendeu a tese de que somente as pessoas que tivessem posses materiais deveriam ter direito à cidadania.
e) Acreditava que o estabelecimento da propriedade privada foi um fato fundamental para a criação de uma sociedade
marcada pela desigualdade e pelas injustiças sociais.

