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 Weber e o Uso Legítimo da Força 
 
1. Segundo Weber, o Estado contemporâneo é uma comunidade humana que, dentro dos limites 
de um território, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física. Com base na afirmação 
acima, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) O Estado consiste em uma relação de dominação entre os homens, sob a condição de que 
os dominados se submetem à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores. 

b) O Estado consiste em uma relação de dominação entre os homens, sob a condição de que 
os dominados se rebelam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores.  

c) O Estado moderno exige uma dominação burocrático-racional, dada sua eficiência em 
relação às demais formas de dominação.  

d) O Estado moderno se desenvolve paralelamente ao desenvolvimento da empresa 
capitalista. 

 
 
2. O uso da violência é cada vez menos frequente nas sociedades modernas. Segundo o 
sociólogo alemão Norbert Elias, a pacificação é uma das características das sociedades 
contemporâneas, marcadamente mais "civilizadas". No entanto, ele está ciente de que a paz é um 
estado apenas costumeiro, um hábito que por vezes é deixado de lado. Existem espaços em que 
a violência é respeitada e mesmo desejada – caso de alguns esportes, por exemplo. Para além 
de alguns ambientes esportivos, existem também aqueles em que a violência é utilizada como 
instrumento para a manutenção da ordem estabelecida. Trata-se da violência praticada por 
agentes do Estado. Devemos, assim, lembrar as palavras do também sociólogo Max Weber, que 
definiu o Estado como a instituição que detém o monopólio sobre o uso legítimo da força.  
 
Assinale a afirmativa que indica instituições que fazem esse uso legítimo da força em nossa 
sociedade.  

a) A polícia e as gangues urbanas. 
b) Seguranças e grupos de extermínio.  
c) Capangas e seguranças.  
d) Seguranças e vigilantes.  
e) A polícia e as forças armadas. 

 
 

3. Dentre as várias definições de Estado, a mais influente na contemporaneidade é decerto a do 
sociólogo alemão Max Weber. Para ele, o Estado é a instituição que "detém o monopólio do uso 
legítimo da força". Dos textos a seguir, assinale aquele que, de acordo com a definição 
weberiana, NÃO apontaria uma crise na condição do Estado.  

a) "Dizem que ela existe Prá ajudar! Dizem que ela existe Prá proteger! Eu Eu sei que ela 
pode te parar! Eu sei que ela pode te prender! Polícia! Para quem precisa Polícia! Para 
quem precisa de polícia... Polícia" (Polícia, Titãs).  

b) A dor que angustia "Sinto no meu corpo A lei ao meu redor A lei que eu não queria... 
Estado Violência Estado Hipocrisia A lei não é minha A lei que eu não queria..." (Estado 
Violência, Titãs).  

c) "você sai de casa e não sabe se vai voltar a sociedade está em apuros, quando isso vai 
mudar? com sua violência e corrupção a polícia não ajuda o pobre cidadão segurança é o 
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que queremos violência é o que nos temos polícia decadente......decadente [...] o suborno 
e a propina estão em todo lugar quem tem dinheiro não é preso não é o pobre que rouba 
um pão fica mais de 5 anos na prisão [...]". (Polícia Decadente, Garotos podres).  

d) "[...] Liberdade! Liberdade! Abre as asas sobre nós! Das lutas na tempestade Dá que 
ouçamos tua voz! Nós nem cremos que escravos outrora Tenha havido em tão nobre 
País... Hoje o rubro lampejo da aurora Acha irmãos, não tiranos hostis. Somos todos 
iguais! Ao futuro Saberemos, unidos, levar Nosso augusto estandarte que, puro, Brilha, 
ovante, da Pátria no altar!". (Liberdade! Liberdade!).  

e) "Protegidos pela lei praticam as maiores injustiças São os donos da verdade,são a nossa 
maldita polícia São nossos inimigos ou não? Não sei, não se pode confiar em quem tem 
Uma arma na mão Mesmo sem resistência,eles usam da violência Nos tratam como 
animais, eles não são imparciais Usam do medo, da violência e da repressão São as mãos 
do poder e da corrupção Não podemos fugir, temos que enfrentar Eles podem nos matar, 
eu só odeio Polícia!". (Maldita Polícia, Inocentes). 
 

 
4. Sobre os conceitos de poder e dominação, tal como elaborados por Max Weber, é correto 
afirmar que: 

a) a dominação prescinde do poder, uma vez que os indivíduos que se submetem a uma 
ordem de dominação não levam em conta os recursos que possuem aqueles que exercem 
a dominação. 

b) são equivalentes, pois tanto um quanto outro são relações sociais às quais os indivíduos 
atribuem sentido, compartilhando, portanto, motivações. 

c) toda relação de poder implica uma relação de dominação, já que a força sem uma base de 
legitimação não pode ser exercida. 

d) não são equivalentes, pois a dominação supõe a presença do consentimento na relação 
entre “X” e “Y”, o que,  necessariamente, não se dá com o poder. 

 
 

5. O Estado é constituído por instituições responsáveis pela formulação e execução de leis e 
políticas públicas de um país. De acordo com Weber, o Estado possui o monopólio da força e da 
violência, exercendo, assim, uma dominação legítima. A partir da informação acima, assinale a 
alternativa que contém a característica do Estado segundo Weber. 

a) É definido pelos seus fins e não pelos seus meios, sendo sua finalidade fundamental o 
exercício da dominação legítima junto às pessoas daquela sociedade. 

b) É definido pelos seus meios e não pelos seus fins, sendo o seu meio peculiar o monopólio 
legítimo do uso da força física na esfera da vida social daquela sociedade. 

c) Constitui um instrumento de dominação de classe legítimo que não necessita de qualquer 
justificativa para o exercício de sua autoridade. 

d) Consiste em uma relação de dominação entre os homens sob a condição de que os 
dominados se rebelam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores. 

 


