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Formação do Estado  
 
1. (Uemg 2013) O Absolutismo como forma de governo esteve presente na península Ibérica, na 
França e na Inglaterra, tendo impactado e influenciado as maiores economias de seu tempo.  
Seus pensadores mais conhecidos e suas teorias foram:  

a) Nicolau Maquiavel e sua teoria de que o indivíduo estava subordinado ao Estado; Thomas 
Hobbes, criador da teoria do Contrato; Jacques Bossuet e Jean Bodin, que defenderam 
que o Rei era um representante divino.    

b) Nicolau Maquiavel e a teoria do Contrato; Thomas Hobbes e a teoria da supremacia do Rei 
como representante divino; Jacques Bossuet e Jean Bodin, que defenderam a 
subordinação do indivíduo ao Estado.    

c) Maquiavel, Jacques Bossuet e Jean Bodin, cujas teorias só se diferenciaram na 
aplicabilidade teológica, bem como Thomas Hobbes, que preconizou o indivíduo como 
senhor de seus direitos.    

d) Maquiavel e Thomas Hobbes, que conceberam o Contrato Social, Jacques Bossuet, que 
estabeleceu o conceito de individualismo primordial, e Jean Bodin, que defendeu a 
primazia da esfera governamental.    

  
  
2. (Uel 2014)  Leia o texto a seguir: 
A República de Veneza e o Ducado de Milão ao norte, o reino de Nápoles ao sul, os Estados 
papais e a república de Florença no centro formavam ao final do século XV o que se pode chamar 
de mosaico da Itália sujeita a constantes invasões estrangeiras e conflitos internos. Nesse 
cenário, o florentino Maquiavel desenvolveu reflexões sobre como aplacar o caos e instaurar a 
ordem necessária para a unificação e a regeneração da Itália. 
(Adaptado de: SADEK, M. T. “Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtú”. In: 

WEFORT, F. C. (Org.). Clássicos da política. v.2. São Paulo: Ática, 2003. p.11-24.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Maquiavel, assinale a 
alternativa correta.  

a) A anarquia e a desordem no Estado são aplacadas com a existência de um Príncipe que 
age segundo a moralidade convencional e cristã.    

b) A estabilidade do Estado resulta de ações humanas concretas que pretendem evitar a 
barbárie, mesmo que a realidade seja móvel e a ordem possa ser desfeita.    

c) A história é compreendida como retilínea, portanto a ordem é resultado necessário do 
desenvolvimento e aprimoramento humano, sendo impossível que o caos se repita.    

d) A ordem na política é inevitável, uma vez que o âmbito dos assuntos humanos é resultante 
da materialização de uma vontade superior e divina.    

e) Há uma ordem natural e eterna em todas as questões humanas e em todo o fazer político, 
de modo que a estabilidade e a certeza são constantes nessa dimensão.    

   
 
3. (Enem 2013) Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que 
amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é 
muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos 
homens se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e 
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ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os 
bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe; mas quando ele chega, 
revoltam-se. 

(MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.) 
A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, 
Maquiavel define o homem como um ser  

a) Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.    
b) Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política.    
c) Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.    
d) Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais.    
e) Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares.    

   
 
4. (Ufpa 2013) Ao pensar como deve comportar-se um príncipe com seus súditos, Maquiavel 
questiona as concepções vigentes em sua época, segundo as quais consideravam o bom governo 
depende das boas qualidades morais dos homens que dirigem as instituições. Para o autor, “um 
homem que quiser fazer profissão de bondade é natural que se arruíne entre tantos que são 
maus. Assim, é necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se 
valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade”. 

(Maquiavel, O Príncipe, São Paulo: Abril cultural, Os Pensadores, 1973, p.69.) 
Sobre o pensamento de Maquiavel, a respeito do comportamento de um príncipe, é correto 
afirmar que  

a) A atitude do governante para com os governados deve estar pautada em sólidos valores 
éticos, devendo o príncipe punir aqueles que não agem eticamente.    

b) O Bem comum e a justiça não são os princípios fundadores da política; esta, em função da 
finalidade que lhe é própria e das dificuldades concretas de realizá-la, não está relacionada 
com a ética.    

c) O governante deve ser um modelo de virtude, e é precisamente por saber como governar a 
si próprio e não se deixar influenciar pelos maus que ele está qualificado a governar os 
outros, isto é, a conduzi-los à virtude.    

d) O Bem supremo é o que norteia as ações do governante, mesmo nas situações em que 
seus atos pareçam maus.    

e) A ética e a política são inseparáveis, pois o bem dos indivíduos só é possível no âmbito de 
uma comunidade política onde o governante age conforme a virtude.    

 
 
5. (Ufu 2003) Muito citado e pouco conhecido, Nicolau Maquiavel é um dos maiores expoentes do 
Renascimento e sua contribuição determinou novos horizontes para a filosofia política. 
A respeito do conceito de virtú, analise as assertivas abaixo. 
I. A virtú é a qualidade dos oportunistas, que agem guiados pelo instinto natural e irracional do 
egoísmo e almejam, exclusivamente, sua vantagem pessoal. 
II. O homem de virtú é antes de tudo um sábio, é aquele que conhece as circunstâncias do 
momento oferecido pela fortuna e age seguro do seu êxito. 
III. Mais do que todos os homens, o príncipe tem de ser um homem de virtú, capaz de conhecer 
as circunstâncias e utilizá-las a seu favor. 
IV. Partidário da teoria do direito divino, Maquiavel vê o príncipe como um predestinado e a virtú 
como algo que não depende dos fatores históricos. 
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Assinale a única alternativa que contém as assertivas verdadeiras.  
a) I, II, e III    
b) II e III    
c) II e IV    
d) II, III e IV    
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Gabarito 
1. A 
2. B 
3. C 
4. B 
5. B 

 


