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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A Alegoria da Caverna de Platão, além de ser um texto de teoria do conhecimento, é também um texto 

político. No sentido político, é correto afirmar que Platão sustentava um modelo. 

a) monárquico, cujo governo deveria ser exercido por um filósofo e cujo poder deveria ser absoluto, 

centralizador e hereditário. 

b) aristocrático, baseado na riqueza e que representava os interesses dos comerciantes e nobres 

atenienses, por serem os mecenas das artes, das letras e da filosofia. 

c) democrático, baseado, principalmente, na experiência política de governo da época de Péricles. 

d) aristocrático, cujo governo deveria ser confiado aos melhores em inteligência e em conduta ética. 

 

2. Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, 

ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. 

Como agem baseados em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e 

insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade.  

Em seu livro A República, ele, então, idealizou uma sociedade capaz de alcançar  a perfeição, desde 

que seu governo coubesse exclusivamente 

a) aos guerreiros, porque somente eles teriam força para obrigar todos a agirem corretamente. 

b) aos tiranos, porque somente eles unificariam a sociedade sob a mesma vontade. 

c) aos mais ricos, porque somente eles saberiam aplicar bem os recursos da sociedade. 

d) aos demagogos, porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo organizado. 

e) aos filósofos, porque somente eles disporiam do conhecimento verdadeiro e imutável. 

 

O governo ideal, segundo Platão, seria aquele que fosse comandado por uma elite do conhecimento, 

uma verdadeira aristocracia do saber, ou seja, por homens que, sendo filósofos, distinguiriam a 

verdade da opinião, a filosofia do senso comum, a razão das paixões. Os homens mais sábios seriam, 

portanto, os mais justos. 

 

3. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos 

s 

presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. 
ARISTOTELES. A Política. São Paulo: Cia das Letras, 2010. 

Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristoteles a identifica como 

a) busca por bens materiais e títulos de nobreza. 

b) plenitude espiritual e ascese pessoal. 

c) finalidade das ações e condutas humanas. 

d) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. 

e) expressão do sucesso individual e reconhecimento público. 
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4. Tendemos a concordar que a distribuição isonômica do que cabe a cada um no estado de direito é o 

que permite, do ponto de vista formal e legal, dar estabilidade às várias modalidades de organizações 

instituídas no 

completa, porém não em   
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 332.  

De acordo com essa caracterização, é correto dizer que a função própria e universal atribuída à justiça, 

no estado de direito, é  

a) conceber e aplicar, de forma incondicional, ideias racionais com poder normativo positivo e 

irrestrito.   

b) instituir um ideal de liberdade moral que não existiria se não fossem os mecanismos contidos nos 

sistemas jurídicos.  

c) determinar, para as relações sociais, critérios legais tão universais e independentes que possam 

valer por si mesmos.   

d) promover, por meio de leis gerais, a reciprocidade entre as necessidades do Estado e as de cada 

cidadão  individualmente.   

e) estabelecer a regência na relação mútua entre os homens, na medida em que isso seja possível 

por meio de leis. 

 

5. Observe a charge e leia o texto a seguir.  

 

 
 LAERTE. Classificados. São Paulo: Devir, 2001. p. 25. 

 

animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que, por instinto, e não porque qualquer 

circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser v  
ARISTÓTELES. A política. Trad. de Nestor Silveira Chaves. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 13. 

 

Com base no texto de Aristóteles e na charge, é correto afirmar: 

a) O texto de Aristóteles confirma a idéia exposta pela charge de que a condição humana de ser 

político é artificial e um obstáculo à liberdade individual. 

b) A charge apresenta uma interpretação correta do texto de Aristóteles segundo a qual a política é 

uma atividade nociva à coletividade devendo seus representantes serem afastados do convívio 

social. 

c) A charge aborda o ponto de vista aristotélico de que a dimensão política do homem independe 

da convivência com seus semelhantes, uma vez que o homem bastasse a si próprio. 

d) A charge, fazendo alusão à afirmação aristotélica de que o homem é um animal político por 

natureza, sugere uma crítica a um tipo de político que ignora a coletividade privilegiando 

interesses particulares e que, por isso, deve ser evitado. 

e) Tanto a charge quanto o texto de Aristóteles apresentam a idéia de que a vida em sociedade 

degenera o homem, tornando-o um animal. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_N4-7hzJJjR4/SiLKEyaR0KI/AAAAAAAAACY/Z5Esx0ap8Vg/s1600-h/Aristoteles.bmp
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6. ...] A tirania não é, de fato, senão a monarquia voltada para a 

utilidade do monarca; a oligarquia, para a utilidade dos ricos; a democracia, para a utilidade dos 

pobres. Nenhuma das três se ocupa do interesse público. Podemos dizer ainda, de um modo um pouco 

diferente, que a tirania é o governo despótico exercido por um homem sobre o Estado, que a 

oligarquia representa o governo dos ricos e a democracia o dos pobres ou das pessoas pouco 

 
Aristóteles. Política. 

De acordo com o fragmento de texto, assinale a alternativa que melhor completa a tabela abaixo: 

 
 Forma autêntica Forma degenerada 

Um no governo (I) Tirania 

Alguns no governo Aristocracia (II) 

Muitos no governo República/Politeia  (III) 

 

a) (I) democracia - (II) monarquia - (III) oligarquia    

b) (I) monarquia - (II) democracia - (III) oligarquia    

c) (I) oligarquia - (II) monarquia - (III) democracia    

d) (I) monarquia - (II) oligarquia - (III) democracia    

e) (I) democracia - (II) oligarquia - (III) monarquia    
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Exercícios  
 

1. d 

Podemos afirmar que Platão defende um sistema de governo aristocrático, segundo o qual os mais 

inteligentes, os filósofos, são aqueles que devem governar.  Nesse sentido, a única alternativa correta é 

justamente a letra (d). 

 

2. e 

O governo ideal, segundo Platão, seria aquele que fosse comandado por uma elite do conhecimento, 

uma verdadeira aristocracia do saber, ou seja, por homens que, sendo filósofos, distinguiriam a verdade 

da opinião, a filosofia do senso comum, a razão das paixões. Os homens mais sábios seriam, portanto, os 

mais justos. 

 

3. c 

A concepção aristotélica de felicidade estava ligada à ética, ou seja, às boas ações humanas baseadas em 

regras que nortearão a vida em sociedade. Para Aristóteles, a felicidade não provém de um 

entretenimento, mas de uma ação, do trabalho e do esforço. A felicidade é assim uma busca e um 

progresso. Dessa maneira, a felicidade deveria estar ligada à finalidade das ações e condutas humanas. 

 

4. e 

estabelecer 

a regência na relação mútua entre os homens, na medida em que isso seja possível por meio de 

acordo com o pensamento político de Aristóteles. Isso fica claro no próprio trecho citado em que se 

afirma que a distribuição isonômica do que cabe a cada um num estado de direito é o que permite a 

estabilidade política. 

 

5. d 

A letra (d) está correta porque a charge de Laerte faz uma crítica aquele tipo de político que não está 

preocupado com as questões da coletividade e que, portanto, não deve ser alimentado, ou seja, não 

deve ganhar apoio daqueles que se preocupam com a situação da comunidade. 

 

6. d 

A letra (d) é a correta porque a forma boa de poder que é caracterizada pelo governo de apenas um 

chama-se, de acordo com Aristóteles, de monarquia.  Já a forma degenerada em que há alguns no poder 

Aristóteles chama de aristocracia.  Por fim, a forma degenerada em que há muitos no governo é 

caracterizada por Aristóteles como democracia.  

 

 
 


