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EXERCÍCIOS  
 

 

1. O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona 

consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga 

ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas 

instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta 

para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se 

julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. 
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que 

a) o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. 

b) as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. 

c) o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele 

d) o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. 

e) as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. 

 

2. TEXTO I 

Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, 

é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes 

pode ser oferecida por sua própria força e invenção. 
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

TEXTO II 

Não vamos concluir, com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja 

naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado 

de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais 

próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. 
ROUSSEAU, J.-J. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. São Paulo: Martins Fontes, 1993 

(adaptado). 

 

Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento 

segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma 

a) predisposição ao conhecimento. 

b) submissão ao transcendente. 

c) tradição epistemológica. 

d) condição original. 

e) vocação política. 
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3. A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por 

vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que 

outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem 

não é suficientemente considerável para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício 

a que outro não possa igualmente aspirar. 
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo 

objeto, eles 

a) entravam em conflito. 

b) recorriam aos clérigos. 

c) consultavam os anciãos. 

d) apelavam aos governantes. 

e) exerciam a solidariedade. 

 

4. A China é a segunda maior economia do mundo. Quer garantir a hegemonia no seu quintal, como 

fizeram os Estados Unidos no Caribe depois da guerra civil. As Filipinas temem por um atol de rochas 

desabitado que disputam com a China. O Japão está de plantão por umas ilhotas de pedra e vento, 

que a China diz que lhe pertencem. Mesmo o Vietnã desconfia mais da China do que dos Estados 

Unidos. As autoridades de Hanói gostam de lembrar que o gigante americano invadiu o México uma 

vez. O gigante chinês invadiu o Vietnã dezessete.  
André Petry. O Século do Pacífico. Veja, 24.04.2013. Adaptado. 

A persistência histórica dos conflitos geopolíticos descritos na reportagem pode ser filosoficamente 

compreendida pela teoria  

a) iluminista, que preconiza a possibilidade de um estado de emancipação racional da humanidade.  

b) maquiavélica, que postula o encontro da virtude com a fortuna como princípios básicos da 

geopolítica.  

c) política de Rousseau, para quem a submissão à vontade geral é condição para experiências de 

liberdade.  

d) teológica de Santo Agostinho, que considera que o processo de iluminação divina afasta os 

homens do pecado.  

e) política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da 

natureza humana. 

 

5. Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer 

aos outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz 

de levá-Ias a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a 

parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes.  
HOBBES, Thomas. Leviatã. Capo XVII. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova 

Cultural, 1988, p. 103.  

Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que:  

a) O seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve assiná-

lo, para submeter-se aos compromissos ali firmados.  

b) A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível 

apenas com um poder estatal pleno.  

c) Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como 

instrumento de realização da isonomia entre tais homens.  

d) A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter de 

bom grado à violência estatal. 
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6. A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não pode ser alienada, consiste 

essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente não se representa. (...). Os deputados do 

povo não são nem podem ser seus representantes; não passam de comissários seus, nada podendo 

 
ROSSEAU, J.J. Do Contrato social, São Paulo, Abril Cultural, 1973, livro III, cap. XV, p. 108-109. 

Rousseau, ao negar que a soberania possa ser representada preconiza como regime político:  

a) um sistema misto de democracia semidireta, no qual atuariam mecanismos corretivos das 

distorções da representação política tradicional.  

b) a constituição de uma República, na qual os deputados teriam uma participação política limitada.  

c) a democracia direta ou participativa, mantida por meio de assembleias frequentes de todos os 

cidadãos.  

d) a democracia indireta, pois as leis seriam elaboradas pelos deputados distritais e aprovadas pelo 

povo.  

e) um regime comunista no qual o poder seria extinto, assim como as diferenças entre cidadão e 

súdito.  

 

7. 
absolutamente livres para decidir suas ações, dispor de seus bens e de suas pessoas como bem 

entenderem, dentro dos limites do direito natural, sem pedir autorização de nenhum outro homem 

 
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil. Trad. Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 

1994. p. 83. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o estado de natureza em Locke, é correto afirmar: 

a) Os homens desconhecem a noção de justiça, pelo fato de inexistir um direito natural que assegure 

 

b) É constituído pela inimizade, maldade, violência e destruição mútua, características inerentes ao 

ser humano. 

c) Baseia-se em atos de agressão física, o que gera insegurança coletiva na manutenção dos direitos 

privados. 

d) Pauta-se pela tripartição dos poderes como forma de manter a coesão natural e respeitosa entre 

as pessoas. 

e) Constitui-se de uma relativa paz, que inclui a boa vontade, a preservação e a assistência mútua. 

 

8. "Para Locke o estado de natureza é um estado de liberdade e igualdade" 

A ideia pretendida por Locke em seu posicionamento político seria 

a) no estado de natureza a liberdade dos homens consiste num poder de tudo dispor a partir da 

força. 

b) os homens são iguais pois todos tem o mesmo medo da morte violenta em mãos alheias. 

c) a liberdade dos homens determina que o estado de natureza é um estado de guerra de todos 

contra todos. 

d) a liberdade no estado de natureza não consiste em permissividade, pois ela é limitada pelo direito 

natural. 

e) Nunca houve na história da humanidade um estado de natureza, sendo este apenas apenas uma 

hipótese lógica. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Segundo Rousseau,  homem é naturalmente bom, a sociedade é que o  Em outras palavras, 

todos nós somos, em estado de natureza, mais perfeitos e plenos do que somos em sociedade civil e 

esta deve sua origem à perversão do homem, ocorrida com a propriedade privada. Um detalhe que 

dificulta um pouco a questão, para quem não conhece Rousseau, é o fato do autor usar de ironia, quando 

diz:  boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência 

absoluta para dar-lhe uma  

 

2. d 

A alternativa correta é a letra D. Tanto Hobbes como Rousseau pensavam que os seres humanos eram 

iguais, porque se encontravam em uma condição de igualdade naquela que é a condição original da 

existência humana, o Estado de Natureza. 

 

3. a 

No estado de natureza de Hobbes, os homens eram livres e queriam manter essa liberdade. Porém, 

quando dois homens desejavam a mesma coisa, tendiam a entrar em conflito, pois não havia um órgão 

para manutenção da ordem. Vale ressaltar que é des

 

 

4. e 

A animosidade, como uma característica da natureza humana, definiria o homem como mau em seu 

uma clara distinção entre o sentido conquistador e imperialista dos EUA e da China em relação ao resto 

do mundo. A vontade de conquistar e dominar é geral e naturalmente humana para Hobbes.. 

 

5. b 

Esta questão traz a noção de estado de natureza em Hobbes, cuja natureza humana é maldosa e 

condiciona a vida humana à guerra de todos contra todos. Esta posição está presente na alternativa B. 

 

6. c 

 No estado de natureza de Hobbes, os homens eram livres e queriam manter essa liberdade. Porém, 

quando dois homens desejavam a mesma coisa, tendiam a entrar em conflito, pois não havia um órgão 

 

 

7. a 

O gabarito desta questão é a letra (a) na medida em que é a única alternativa que apresenta um ponto de 

vista correto sobre o estado de natureza de acordo com o pensamento de John Locke. De fato, no estado 

de natureza, segundo Locke, não se conhece a noção de justiça porque não há delimitação daquilo que 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

8. d 

O gabarito desta questão é a letra D, pois todas as outras alternativas descrevem muito mais o 

pensamento de Hobbes do que a de Locke. Já a letra D está correta, pois, de fato, Locke não defende 

que liberdade seja a mesma coisa que permissividade, que fazer tudo que desejar.   

 


