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 Exercícios Formação do Estado 

 
1. O Estado moderno, que representou o fim das concepções políticas medievais, encontrou 
vários teóricos. Entre eles merecem destaque Maquiavel, Jean Bodin e Thomas Hobbes. Este 
último ficou conhecido por afirmar que o Estado:  

a) É uma criação do homem, que ao nascer já tem um contrato social com o Rei onde ele 
deverá obedecer sem reclamar.  

b) É uma criação divina, e o monarca, seu representante.  
c) É um instrumento de exploração das classes camponesas.  
d) É um instrumento democrático em benefício do indivíduo.  

 
 
2. (...) O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses 
e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto; 
deve-se acreditar que ele vê melhor, e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é 
uma disposição para a sedição.  

(Jacques Bossuet (1627-1704), Política tirada da Sagrada Escritura)  
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta.  

a) O autor critica o absolutismo do rei e afirma que seu poder e autoridade tem limites em 
relação aos homens.  

b) Para Bossuet, o poder real é um poder divino e não admite nenhum tipo de oposição dos 
homens. Rebelar-se contra o Rei é rebelar-se contra Deus.  

c) Os princípios de Bossuet defendem que os homens tem mais poderes divinos do que o 
próprio Rei.  

d) O autor reconhece o direito humano de revolta contra o Rei que não se mostre digno de 
sua função. 

 
 
3. A Idade Moderna (século XV à primeira metade do século XVIII), que foi marcado pela 
formação dos Estados Nacionais, teve como característica(s):  

a) O surgimento da burguesia e a consolidação do seu poder político e econômico. 
b) A substituição do poder dos Reis pelos camponeses.  
c) A consolidação dos regimes absolutistas, apoiados pela burguesia que desejava o poder 

econômico.  
d) O enfraquecimento do sistema colonial, a partir do surgimento dos novos Estados 

americanos. 
 
 
4. Para justificar e legitimar o Estado Nacional absolutista, muitos monarcas passaram a basear-
se em teorias de pensadores políticos. Assinale o que Nicolau Maquiavel pensava: 

a) Em sua obra O príncipe (1513), procurou demonstrar como um soberano deveria agir e que 
recursos deveria empregar para conquistar e manter o poder; 

b) Em sua obra Leviatã (1651), afirmava que o poder absoluto do rei derivava de um “contrato 
social” que os homens teriam feito com os soberanos para preservação de suas vidas; 
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c) Em sua obra Política tirada da Sagrada Escritura (1709), argumentava que o poder do rei 

provinha de Deus e por isso era incontestável. Esta concepção ficou conhecida como teoria 
divina do poder real. 

d) Nenhum desses pensamentos é de Nicolau Maquiavel 
 
 
5. Max Weber elaborou um conjunto de conceitos teóricos que têm a realidade do Estado como 
seu centro de referência. De acordo com esse autor, é correto afirmar que o Estado é 

a) Caracterizado pelo uso legítimo da força ou violência física. 
b) Identificado como um instrumento de domínio de uma classe social sobre outra. 
c) Reconhecido pelas relações estruturais entre o mercado e a sociedade. 
d) Definido pelas suas funções, seus fins e objetivos. 
e) Representativo da repressão burguesa. 

 
 
6. O ESTADO PARA MARX 
Este Poder Executivo, com a sua imensa organização burocrática e militar, com a sua complexa e 
artificial máquina de Estado, (…) este espantoso organismo parasitário que se envolve como uma 
rede em torno da sociedade (…), que permite aos membros da burguesia servirem-se da riqueza 
estatal.  
É um produto da sociedade numa certa fase do seu desenvolvimento.  
É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa insolúvel contradição interna, se dividiu 
em antagonismos inconciliáveis de que não pode desvencilhar-se (…). 
  
O ESTADO PARA WEBER 
Na visão de Weber, o Estado se define como “[...] a estrutura ou o agrupamento político que 
reivindica com êxito o monopólio do constrangimento físico legítimo.” (FREUND, 1987, p. 159). 
Dessa forma, de um lado atuaria a racionalização do direito, consequentemente a especialização 
dos poderes Legislativo e Judiciário, voltado para uma política que tem o objetivo de manter a 
segurança dos indivíduos (...). 

Disponível em: http://www.consciencia.org/max-weber . Acesso em: 07/11/2011. 
 
Marx e Weber foram teóricos da Sociologia que descreveram o funcionamento da sociedade de 
forma distinta. Com relação às teorias sobre o Estado, podemos concluir que: 

a) Elas divergem, pois para Marx o Estado é regulador da sociedade, enquanto para Weber 
ele exerce a dominação. 

b) A teoria de Weber enobrece o Estado na sociedade pelos benefícios sociais, ao contrário 
de Marx. 

c) Os teóricos relatam o Estado como a mais importante instituição da sociedade moderna. 
d) Os dois sociólogos têm a mesma visão enobrecedora do Estado na sociedade moderna. 
e) Os dois teóricos consideram que o Estado exerce um processo de dominação sobre a 

sociedade. 
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