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Estado de Natureza e Contrato Social 
 
1. “O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais 
não deixa de ser mais escravo do que eles. (...) A ordem social, porém, é um direito sagrado que 
serve de base a todos os outros. (...) Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma 
multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos 
sucessivamente a um só, e não verei nisso senão um senhor e escravos, de modo algum 
considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de uma agregação, mas não de 
uma associação; nela não existe bem público, nem corpo político.” 

(Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social. [1762]. São Paulo: Ed. Abril, 1973, p. 28,36.) 
 
No trecho apresentado, o autor: 

a) argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se associados em 
estado de igualdade política.    

b) reconhece os direitos sagrados como base para os direitos políticos e sociais.    
c) defende a necessidade de os homens se unirem em agregações, em busca de seus 

direitos políticos.    
d) denuncia a prática da escravidão nas Américas, que obrigava multidões de homens a se 

submeterem a um único senhor.   
 
 
2. Leia o texto a seguir. 
Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia política hobbesiana. 
Ao romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélico-escolástica. Hobbes 
propõe uma nova moralidade relacionada ao poder político e sua constituição jurídica. O Estado 
surge pelo pacto para possibilitar a justiça e, na conformidade com a lei, se sustenta por meio 
dela. No Leviatã (caps. XIV-XV), a justiça hobbesiana fundamenta-se, em última instância, na lei 
natural concernente à autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe a cada um a 
renúncia de seu direito a todas as coisas, para garantir a paz e a defesa de si mesmo. Desta, por 
sua vez, implica a terceira lei natural: que os homens cumpram os pactos que celebrarem. 
Segundo Hobbes, “onde não há poder comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na 
guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais”. 

(HOBBES, T. Leviatã. Trad. J. Monteiro e M. B. N. da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
Coleção Os Pensadores, cap. XIII.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar: 

a) A humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que a mantenha submissa, de 
consentir na observância da justiça e das outras leis de natureza a partir do pacto 
constitutivo do Estado.    

b) A justiça tem sua origem na celebração de pactos de confiança mútua, pelos quais os 
cidadãos, ao renunciarem sua liberdade em prol de todos, removem o medo de quando se 
encontravam na condição natural de guerra.    

c) A justiça é definida como observância das leis naturais e, portanto, a injustiça consiste na 
submissão ao poder coercitivo que obriga igualmente os homens ao cumprimento dos seus 
pactos.    
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 d) As noções de justiça e de injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir do 

momento em que os homens vivem sob um poder soberano capaz de evitar uma condição 
de guerra generalizada de todos.    

e) A justiça torna-se vital para a manutenção do Estado na medida em que as leis que a 
efetivam sejam criadas, por direito natural, pelos súditos com o objetivo de assegurar 
solidariamente a paz e a segurança de todos.    

 
 
3. Com base em seus conhecimentos e no texto abaixo, assinale a alternativa correta, segundo 
Hobbes. 
[...] a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente 
chamar de estado de natureza) nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na 
qual todos os homens têm igual direito a todas as coisas; [...] e que todos os homens, tão cedo 
chegam a compreender essa odiosa condição, desejam [...] libertar-se de tal miséria. 

HOBBES, Thomas, Do Cidadão, Ed. Martins Fontes, 1992.   
a) O estado de natureza não se confunde com o estado de guerra, pois este é apenas 

circunstancial ao passo que o estado de natureza é uma condição da existência humana.    
b) A condição de miséria a que se refere o texto é o estado de natureza ou, tal como se pode 

compreender, o estado de guerra.    
c) O direito dos homens a todas as coisas não tem como consequência necessária a guerra 

de todos contra todos.    
d) A origem do poder nada tem a ver com as noções de estado de guerra e estado de 

natureza.    
 
 
4. Em O Contrato Social, após reconhecer as vantagens da instituição do estado civil, Rousseau 
afirma a necessidade de se acrescentar à aquisição deste estado a liberdade moral, pois só assim 
o homem torna-se senhor de si mesmo. 
Com base nessa concepção, é correto afirmar: 

a) O estado civil é o único em que o homem pode viver em liberdade.    
b) No estado de natureza, todos os homens viviam em situação de escravidão moral.    
c) Na vida civil, os impulsos imorais do homem se acomodam incondicionalmente às regras 

do Estado de Direito.    
d) Não devemos situar em um mesmo plano civilidade e moralidade.    
e) Estado, lei e liberdade são uma só e mesma coisa.   

 
 
5. Segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza é caracterizado pela “guerra de todos contra 
todos”, porque, não havendo nenhuma regra ou limite, todos têm direito a tudo o que significa que 
ninguém terá segurança de seus bens e de sua vida. A saída desta situação é o pacto ou contrato 
social, “uma transferência mútua de direitos”. 
HOBBES, T. Leviatã. Coleção Os Pensadores. Trad. João P. Monteiro e Maria B. N. da Silva. São 

Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 78-80. 
Com base nestas informações e nos seus conhecimentos sobre a obra de Hobbes, assinale a 
alternativa que caracteriza o pacto social. 

a) Pelo pacto social, cria-se o Estado, que continua sendo uma mera reunião de indivíduos 
somente com laços de sangue.    
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 b) Pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a constituir um corpo político, uma 

pessoa artificial: o Estado.    
c) Pelo pacto social, cria-se o Estado, mas os indivíduos que o compõem continuam senhores 

de sua liberdade e de suas propriedades.    
d) O pacto social pressupõe que o Estado deverá garantir a segurança dos cidadãos, mas em 

nenhum momento fará uso da força pública para isso.    
 
 
6. Um dos aspectos mais importantes da filosofia política de John Locke é sua defesa do direito à 
propriedade, que ele considerava ser algo inerente à natureza humana, uma vez que o corpo é 
nossa primeira propriedade. De acordo com esta perspectiva, o Estado deve 

a) permitir aos seus cidadãos ter propriedade ou propriedades.    
b) garantir que todos os seus cidadãos, sem exceção, tenham alguma propriedade.    
c) garantir aos cidadãos a posse vitalícia de bens.    
d) fazer com que a propriedade seja comum a todos os cidadãos.   

 
 
7. O pensamento político de John Locke contém uma teoria da cidadania que anuncia certos 
aspectos da filosofia do século XVIII. Pela anuência à vida civil e pela confiança que deposita no 
poder público, o indivíduo se faz cidadão. Incorporando-se livremente ao corpo político, cada um 
participa de sua gestão: alcança assim a dignidade política. 
Acerca do pensamento de Locke, considere o texto acima e marque a alternativa correta. 

a) Um governante que usa, à margem da lei, a força contra os interesses de seus súditos 
destrói sua própria autoridade. O súdito tem o direito a resistir-lhe.    

b) O contrato tem a finalidade de instituir a vida ética no seio do Estado.    
c) Locke afirma que o contrato emerge da base material da sociedade, independentemente 

das decisões dos indivíduos.    
d) A transferência de poder torna-se irrevogável após o contrato, porque a soberania é 

ilimitada e absoluta.    
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Gabarito 
 

1. A 
2. D 
3. B 
4. D 
5. B 
6. A 
7. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


