


O HOMEM NÃO É BOM NEM MAU, MAS TENDE AS MALDADES





MANTENDO O PODER

CONSELHOS PARA MATAR

Matar  todos de uma só vez;

Cometer o belo crime;

Não confiscar bens dos familiares. 

Possuir um Exército Nacional

Ter bons conselheiros, mas decidir sozinho

Dar a palavra, mas só manter se ela o beneficiar

Dividir para governar, semeando a discórdia 

entre os  grandes   com  o  objetivo  de 

enfraquece-los 

Praticar a guerra mesmo em tempo de paz ...           



(Unioeste 2018) - Considerando-se o seguinte fragmento de MAQUIAVEL, indique
qual das alternativas abaixo está CORRETA. “Um príncipe prudente deve,
portanto, conduzir-se de uma terceira maneira escolhendo no seu Estado homens
sábios, e só a esses deve dar o direito de falar-lhe a verdade a respeito, porém
apenas das coisas que ele lhes perguntar. Deve consultá-los a respeito de tudo e
ouvir-lhes a opinião e deliberar depois como bem entender e com conselhos
daqueles; conduzir-se de tal modo que eles percebam que com quanto mais
liberdade falarem, mais facilmente as suas opiniões serão seguidas” (MAQUIAVEL,
1973, p. 105).

A.De acordo com Maquiavel, o príncipe, na direção do seu Estado, 
não deve consultar ninguém ao tomar decisões.
B.Maquiavel considera que todos têm o direito de criticar as ações
do príncipe.
C.Maquiavel afirma que homens sábios podem falar ao príncipe o 
que quiserem, e na hora que bem entenderem, sendo obrigação do 
príncipe acatá-los.
D.Conforme Maquiavel, o príncipe deve cercar-se de conselheiros
sábios, mas eles nunca devem ter liberdade para falar a verdade.
E.Maquiavel defende que, como o príncipe precisa da opinião livre 
dos sábios, deve dar-lhes o direito de falar-lhes a verdade, mas 
apenas das coisas que ele lhe perguntar.



(Unioeste 2018) - Considerando-se o seguinte fragmento de MAQUIAVEL, indique
qual das alternativas abaixo está CORRETA. “Um príncipe prudente deve,
portanto, conduzir-se de uma terceira maneira escolhendo no seu Estado homens
sábios, e só a esses deve dar o direito de falar-lhe a verdade a respeito, porém
apenas das coisas que ele lhes perguntar. Deve consultá-los a respeito de tudo e
ouvir-lhes a opinião e deliberar depois como bem entender e com conselhos
daqueles; conduzir-se de tal modo que eles percebam que com quanto mais
liberdade falarem, mais facilmente as suas opiniões serão seguidas” (MAQUIAVEL,
1973, p. 105).

A.De acordo com Maquiavel, o príncipe, na direção do seu Estado, 
não deve consultar ninguém ao tomar decisões.
B.Maquiavel considera que todos têm o direito de criticar as ações
do príncipe.
C.Maquiavel afirma que homens sábios podem falar ao príncipe o 
que quiserem, e na hora que bem entenderem, sendo obrigação do 
príncipe acatá-los.
D.Conforme Maquiavel, o príncipe deve cercar-se de conselheiros
sábios, mas eles nunca devem ter liberdade para falar a verdade.
E.Maquiavel defende que, como o príncipe precisa da opinião livre 
dos sábios, deve dar-lhes o direito de falar-lhes a verdade, mas 
apenas das coisas que ele lhe perguntar.



(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 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.



(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 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.



(Enem 2012) Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é

decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes
transformações ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não
obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida
metade dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade.MAQUIAVEL, N.

O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado).Em O Príncipe, Maquiavel refletiu
sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o
autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o
humanismo renascentista ao:

a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos
definidores do seu tempo.

b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.

c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da
ação humana.

d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte
de aprendizagem.

e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e
razão.



(Enem 2012) Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é

decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes
transformações ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não
obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida
metade dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade.MAQUIAVEL, N.

O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado).Em O Príncipe, Maquiavel refletiu
sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o
autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o
humanismo renascentista ao:

a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos
definidores do seu tempo.

b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.

c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento
da ação humana.

d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte
de aprendizagem.

e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e
razão.



(Unioeste 2017) - Texto 1: “[...] Quando um homem deseja professar a bondade,
natural é que vá à ruína, entre tantos maus. Assim, é preciso que, para se conservar,
um príncipe aprenda a ser mau, e que se sirva ou não disso de acordo com a
necessidade”. (MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Nova Cultural, 2004, p.
99). Texto 2: “[...] Assim deve o príncipe tornar-se temido, de sorte que, se não for
amado, ao menos evite ódio, pois é fácil ser, a um só tempo, temido e não odiado, o
que ocorrerá uma vez que se prive da posse dos bens e das mulheres dos cidadãos e
dos súditos, e, mesmo quando forçado a derramar o sangue de alguém, poderá fazê-lo
apenas se houver justificativa apropriada e causa manifesta” [...]. (Idem, p. 106-7) -
Considerando o pensamento de Maquiavel e os textos citados, assinale a alternativa
CORRETA

A O pensamento de Maquiavel volta-se à realidade e busca alternativas para
estabelecer um Estado estável onde a ordem possa reinar.
B Maquiavel, assim como Platão, revela-se um idealista ao estabelecer padrões ao
governante fundamentados na bondade natural do homem.
C O príncipe deve ser um homem dotado de boas virtudes (virtù) e dinheiro (fortuna)
para que todos o respeitem e ele possa fazer reinar a estabilidade.
D Estado e Igreja se fundem, de acordo com o filósofo. De nada adianta ao príncipe
tentar estabelecer a ordem, já que ela depende de um estado natural das coisas e de
uma força extraterrena, tornando todo seu esforço em vão.
E O objetivo último do pensamento político de Maquiavel é o de evitar a guerra a todo
custo, pois as atrocidades da guerra desafiam os valores éticos que determinam a ação
política.



(Unioeste 2017) - Texto 1: “[...] Quando um homem deseja professar a bondade, natural é que vá à ruína, entre
tantos maus. Assim, é preciso que, para se conservar, um príncipe aprenda a ser mau, e que se sirva ou não disso de
acordo com a necessidade”. (MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Nova Cultural, 2004, p. 99). Texto 2: “[...]
Assim deve o príncipe tornar-se temido, de sorte que, se não for amado, ao menos evite ódio, pois é fácil ser, a um
só tempo, temido e não odiado, o que ocorrerá uma vez que se prive da posse dos bens e das mulheres dos
cidadãos e dos súditos, e, mesmo quando forçado a derramar o sangue de alguém, poderá fazê-lo apenas se houver

justificativa apropriada e causa manifesta” [...]. (Idem, p. 106-7) - Considerando o pensamento de
Maquiavel e os textos citados, assinale a alternativa CORRETA

A O pensamento de Maquiavel volta-se à realidade e busca alternativas
para estabelecer um Estado estável onde a ordem possa reinar.
B Maquiavel, assim como Platão, revela-se um idealista ao estabelecer
padrões ao governante fundamentados na bondade natural do homem.
C O príncipe deve ser um homem dotado de boas virtudes (virtù) e
dinheiro (fortuna) para que todos o respeitem e ele possa fazer reinar a
estabilidade.
D Estado e Igreja se fundem, de acordo com o filósofo. De nada adianta ao
príncipe tentar estabelecer a ordem, já que ela depende de um estado
natural das coisas e de uma força extraterrena, tornando todo seu esforço
em vão.
E O objetivo último do pensamento político de Maquiavel é o de evitar a
guerra a todo custo, pois as atrocidades da guerra desafiam os valores
éticos que determinam a ação política.



(Unioeste 2012) “Creio que a sorte seja árbitro da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade,
aproximadamente. Comparo a sorte a um rio impetuoso que, quando enfurecido, inunda a planície, derruba casas e edifícios, remove terra de um lugar para
depositá-la em outro. Todos fogem diante de sua fúria, tudo cede sem que se possa detê-la. Contudo, apesar de ter essa natureza, quando as águas correm
quietamente é possível construir defesas contra elas, diques e barragens, de modo que, quando voltam a crescer, sejam desviadas para um canal, para que
seu ímpeto seja menos selvagem e devastador. O mesmo se dá com a sorte, que mostra todo o seu poder quando não foi posto nenhum empenho para lhe
resistir, dirigindo sua fúria contra os pontos que não há dique ou barragem para detê-la. [...] O príncipe que baseia seu poder inteiramente na sorte se arruína
quando esta muda. Acredito também que é prudente quem age de acordo com as circunstâncias, e da mesma forma é infeliz quem age opondo-se ao que o
seu tempo exige”. Maquiavel–

Considerando o pensamento político de Maquiavel e o texto acima, é
INCORRETO afirmar que

a) o êxito da ação política do príncipe depende do modo como ele age
de acordo com as circunstâncias.
b) a manutenção do poder e a estabilidade política são proporcionadas
pelo príncipe de virtù, independentemente dos meios por ele utilizados.
c) o sucesso ou o fracasso da ação política para a manutenção do poder 
depende exclusivamente da sorte e do uso da força bruta e violenta.   
d) na manutenção do poder, a ação política do príncipe se fundamenta,
não no uso da força bruta e da violência, mas na utilização da força com
virtù.
e) o êxito da ação política, com vistas à manutenção do poder, resulta do
saber aproveitar a ocasião dada pelas circunstâncias e da capacidade de
entender o que o seu tempo exige.



(Unioeste 2012) “Creio que a sorte seja árbitro da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade,
aproximadamente. Comparo a sorte a um rio impetuoso que, quando enfurecido, inunda a planície, derruba casas e edifícios, remove terra de um lugar para
depositá-la em outro. Todos fogem diante de sua fúria, tudo cede sem que se possa detê-la. Contudo, apesar de ter essa natureza, quando as águas correm
quietamente é possível construir defesas contra elas, diques e barragens, de modo que, quando voltam a crescer, sejam desviadas para um canal, para que
seu ímpeto seja menos selvagem e devastador. O mesmo se dá com a sorte, que mostra todo o seu poder quando não foi posto nenhum empenho para lhe
resistir, dirigindo sua fúria contra os pontos que não há dique ou barragem para detê-la. [...] O príncipe que baseia seu poder inteiramente na sorte se arruína
quando esta muda. Acredito também que é prudente quem age de acordo com as circunstâncias, e da mesma forma é infeliz quem age opondo-se ao que o
seu tempo exige”. Maquiavel–

Considerando o pensamento político de Maquiavel e o texto acima, é
INCORRETO afirmar que

a) o êxito da ação política do príncipe depende do modo como ele age
de acordo com as circunstâncias.
b) a manutenção do poder e a estabilidade política são proporcionadas
pelo príncipe de virtù, independentemente dos meios por ele utilizados.
c) o sucesso ou o fracasso da ação política para a manutenção do
poder depende exclusivamente da sorte e do uso da força bruta e
violenta.
d) na manutenção do poder, a ação política do príncipe se fundamenta,
não no uso da força bruta e da violência, mas na utilização da força com
virtù.
e) o êxito da ação política, com vistas à manutenção do poder, resulta do
saber aproveitar a ocasião dada pelas circunstâncias e da capacidade de
entender o que o seu tempo exige.



(Unioeste 2010) - “Um governante virtuoso procurará criar instituições que ‘facilitem’ o domínio. Consequentemente, sem virtù, sem boas leis, geradoras de boas

instituições, e sem boas armas um poder rival poderá impor-se. [...] A força explica o fundamento do poder, porém é a posse da virtù a chave por excelência do sucesso do príncipe. Sucesso
este que tem uma medida política: a manutenção do poder. O governante tem que se mostrar capaz de resistir aos inimigos e aos golpes da sorte, ‘construindo diques para que o rio não inunde
a planície, arrasando tudo o que encontra no caminho’. O homem de virtù deve atrair os favores da cornucópia, conseguindo, assim, a fama, a honra e a glória para si e a segurança para seus
governados. [...] Um príncipe sábio deve guiar-se pela necessidade – 'aprender os meios de não ser bom e de fazer uso ou não deles, conforme as necessidades’. Assim, a qualidade exigida do
príncipe que deseja se manter no poder é, sobretudo, a sabedoria de agir conforme as circunstâncias. Devendo, contudo, aparentar possuir as qualidades valorizadas pelos governados […]. A
virtù política exige também os vícios, assim como exige o reenquadramento da força. O agir virtuoso é um agir como homem e como animal. Resulta de uma astuciosa combinação da virilidade
e da natureza animal. Quer como homem, quer como leão (para amedrontar os lobos), quer como raposa (para conhecer os lobos), o que conta é 'o triunfo das dificuldades e a manutenção do

Estado. Os meios para isso nunca deixarão de ser julgados honrosos, e todos os aplaudirão'” (Weffort).

A partir deste texto, seguem as seguintes proposições a respeito da filosofia política de
Maquiavel:

I. Um governante virtuoso mantém o seu domínio, com boas leis e boas instituições, sem
necessidade de recorrer ao uso da força armada e sem se guiar pela necessidade, mas, com
sabedoria, agir em conformidade com as circunstâncias.

II. Um príncipe sábio, na manutenção do Estado e do poder, deve, para garantir sua honra,
fama e glória, bem como para garantir a segurança de seus governados, ser sempre
honesto e virtuoso, não levando em consideração as circunstâncias.

III. O príncipe que quer triunfar na manutenção do Estado e manter-se no poder deve
possuir a sabedoria astuciosa de combinar sua virtù, que exige também vícios, com o uso
da força, agindo, assim, quer como leão, quer como raposa, em conformidade com as
circunstâncias.

IV. Tendo por fim a manutenção do Estado, um príncipe sábio, com astúcia, aparenta
possuir as qualidades que seus governados valorizam, obtendo, assim, a fama, honra e
glória para si e a segurança de seus governados.

V. A força explica o fundamento do poder, e é no seu uso permanente e de modo astucioso,
sem nenhuma necessidade de considerar as circunstâncias nas quais ocorre a ação política,
que reside a virtù, por excelência, do sucesso do príncipe para a sua manutenção no poder.



(Unioeste 2010) - “Um governante virtuoso procurará criar instituições que ‘facilitem’ o domínio. Consequentemente, sem virtù, sem boas leis, geradoras de boas

instituições, e sem boas armas um poder rival poderá impor-se. [...] A força explica o fundamento do poder, porém é a posse da virtù a chave por excelência do sucesso do príncipe. Sucesso
este que tem uma medida política: a manutenção do poder. O governante tem que se mostrar capaz de resistir aos inimigos e aos golpes da sorte, ‘construindo diques para que o rio não inunde
a planície, arrasando tudo o que encontra no caminho’. O homem de virtù deve atrair os favores da cornucópia, conseguindo, assim, a fama, a honra e a glória para si e a segurança para seus
governados. [...] Um príncipe sábio deve guiar-se pela necessidade – 'aprender os meios de não ser bom e de fazer uso ou não deles, conforme as necessidades’. Assim, a qualidade exigida do
príncipe que deseja se manter no poder é, sobretudo, a sabedoria de agir conforme as circunstâncias. Devendo, contudo, aparentar possuir as qualidades valorizadas pelos governados […]. A
virtù política exige também os vícios, assim como exige o reenquadramento da força. O agir virtuoso é um agir como homem e como animal. Resulta de uma astuciosa combinação da virilidade
e da natureza animal. Quer como homem, quer como leão (para amedrontar os lobos), quer como raposa (para conhecer os lobos), o que conta é 'o triunfo das dificuldades e a manutenção do

Estado. Os meios para isso nunca deixarão de ser julgados honrosos, e todos os aplaudirão'” (Weffort).

A partir deste texto, seguem as seguintes proposições a respeito da filosofia política de
Maquiavel:

I. Um governante virtuoso mantém o seu domínio, com boas leis e boas instituições, sem
necessidade de recorrer ao uso da força armada e sem se guiar pela necessidade, mas, com
sabedoria, agir em conformidade com as circunstâncias.

II. Um príncipe sábio, na manutenção do Estado e do poder, deve, para garantir sua honra,
fama e glória, bem como para garantir a segurança de seus governados, ser sempre
honesto e virtuoso, não levando em consideração as circunstâncias.

III. O príncipe que quer triunfar na manutenção do Estado e manter-se no poder deve
possuir a sabedoria astuciosa de combinar sua virtù, que exige também vícios, com o uso
da força, agindo, assim, quer como leão, quer como raposa, em conformidade com as
circunstâncias.

IV. Tendo por fim a manutenção do Estado, um príncipe sábio, com astúcia, aparenta
possuir as qualidades que seus governados valorizam, obtendo, assim, a fama, honra e
glória para si e a segurança de seus governados.

V. A força explica o fundamento do poder, e é no seu uso permanente e de modo astucioso,
sem nenhuma necessidade de considerar as circunstâncias nas quais ocorre a ação política,
que reside a virtù, por excelência, do sucesso do príncipe para a sua manutenção no poder.



(Uel 2005) “A escolha dos ministros por parte de um príncipe não é coisa de
pouca importância: os ministros serão bons ou maus, de acordo com a
prudência que o príncipe demonstrar. A primeira impressão que se tem de um
governante e da sua inteligência, é dada pelos homens que o cercam. Quando
estes são eficientes e fiéis, pode-se sempre considerar o príncipe sábio, pois foi
capaz de reconhecer a capacidade e manter fidelidade. Mas quando a situação
é oposta, pode-se sempre dele fazer mau juízo, porque seu primeiro erro terá
sido cometido ao escolher os assessores”.(MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe.
Trad. de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 136.) Com base no
texto e nos conhecimentos sobre Maquiavel, é correto afirmar:

a) As atitudes do príncipe são livres da influência dos ministros que ele escolhe
para governar.
b) Basta que o príncipe seja bom e virtuoso para que seu governo obtenha
pleno êxito e seja reconhecido pelo povo.
c) O povo distingue e julga, separadamente, as atitudes do príncipe daquelas
de seus ministros.
d) A escolha dos ministros é irrelevante para garantir um bom governo, desde
que o príncipe tenha um projeto político perfeito.
e) Um príncipe e seu governo são avaliados também pela escolha dos
ministros.



(Uel 2005) “A escolha dos ministros por parte de um príncipe não é coisa de
pouca importância: os ministros serão bons ou maus, de acordo com a
prudência que o príncipe demonstrar. A primeira impressão que se tem de um
governante e da sua inteligência, é dada pelos homens que o cercam. Quando
estes são eficientes e fiéis, pode-se sempre considerar o príncipe sábio, pois foi
capaz de reconhecer a capacidade e manter fidelidade. Mas quando a situação
é oposta, pode-se sempre dele fazer mau juízo, porque seu primeiro erro terá
sido cometido ao escolher os assessores”.(MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe.
Trad. de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 136.) Com base no
texto e nos conhecimentos sobre Maquiavel, é correto afirmar:

a) As atitudes do príncipe são livres da influência dos ministros que ele escolhe
para governar.
b) Basta que o príncipe seja bom e virtuoso para que seu governo obtenha
pleno êxito e seja reconhecido pelo povo.
c) O povo distingue e julga, separadamente, as atitudes do príncipe daquelas
de seus ministros.
d) A escolha dos ministros é irrelevante para garantir um bom governo, desde
que o príncipe tenha um projeto político perfeito.
e) Um príncipe e seu governo são avaliados também pela escolha dos
ministros.



(Uel 2009) [...] como é meu intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais
conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas, do que pelo que delas se possa imaginar. E muita gente
imaginou repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Vai tanta
diferença entre o como se vive e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria
fazer em vez do que se faz aprende antes a ruína própria, do que o modo de se preservar; e 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, N. O Príncipe cap. XV. “Coleção Os pensadores”. São Paulo: Abril Cultural 1973. p. 69.) Com base
no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Maquiavel acerca da
relação entre poder e moral, é correto afirmar.

a) Maquiavel se preocupa em analisar a ação política considerando tão
somente as qualidades morais do Príncipe que determinam a ordem objetiva
do Estado.
b) O sentido da ação política, segundo Maquiavel, tem por fundamento
originário e, portanto, anterior, a ordem divina, refletida na harmonia da
Cidade.
c) Para Maquiavel, a busca da ordem e da harmonia, em face do desequilíbrio
e do caos, só se realiza com a conquista da justiça e do bem comum.
d) Na reflexão política de Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um
Príncipe é a ordem e a manutenção do poder.
e) A análise de Maquiavel, com base nos valores espirituais superiores aos
políticos, repudia como ilegítimo o emprego da força coercitiva do Estado.



(Uel 2009) [...] como é meu intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais
conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas, do que pelo que delas se possa imaginar. E muita gente
imaginou repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Vai tanta
diferença entre o como se vive e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria
fazer em vez do que se faz aprende antes a ruína própria, do que o modo de se preservar; e 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, N. O Príncipe cap. XV. “Coleção Os pensadores”. São Paulo: Abril Cultural 1973. p. 69.) Com base
no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Maquiavel acerca da
relação entre poder e moral, é correto afirmar.

a) Maquiavel se preocupa em analisar a ação política considerando tão
somente as qualidades morais do Príncipe que determinam a ordem objetiva
do Estado.
b) O sentido da ação política, segundo Maquiavel, tem por fundamento
originário e, portanto, anterior, a ordem divina, refletida na harmonia da
Cidade.
c) Para Maquiavel, a busca da ordem e da harmonia, em face do desequilíbrio
e do caos, só se realiza com a conquista da justiça e do bem comum.
d) Na reflexão política de Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um
Príncipe é a ordem e a manutenção do poder.
e) A análise de Maquiavel, com base nos valores espirituais superiores aos
políticos, repudia como ilegítimo o emprego da força coercitiva do Estado.



(Uel 2011) Leia o texto a seguir.Certamente, a brusca mudança de
direção que encontramos nas reflexões de Maquiavel, em
comparação com os humanistas anteriores, explica-se em larga
medida pela nova realidade política que se criara em Florença e na
Itália, mas também pressupõe uma grande crise de valores morais
que começava a grassar. Ela não apenas constatava a divisão
entre “ser” e “dever ser”, mas também elevava essa divisão a
princípio e a colocava como base da nova visão dos fatos políticos.
(REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia. São Paulo: Paulinas,
1990. V. II, p. 127.) Dentre as contribuições de Maquiavel à Filosofia
Política, é correto afirmar:

a) Inaugurou a reflexão sobre a constituição do Estado ideal.
b) Estabeleceu critérios para a consolidação de um governo tirânico e
despótico.
c) Consolidou a tábua de virtudes necessárias a um bom homem.
d) Fundou os procedimentos de verificação da correção das normas.
e) Rompeu o vínculo de dependência entre o poder civil e a
autoridade religiosa.



(Uel 2011) Leia o texto a seguir.Certamente, a brusca mudança de
direção que encontramos nas reflexões de Maquiavel, em
comparação com os humanistas anteriores, explica-se em larga
medida pela nova realidade política que se criara em Florença e na
Itália, mas também pressupõe uma grande crise de valores morais
que começava a grassar. Ela não apenas constatava a divisão
entre “ser” e “dever ser”, mas também elevava essa divisão a
princípio e a colocava como base da nova visão dos fatos políticos.
(REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia. São Paulo: Paulinas,
1990. V. II, p. 127.) Dentre as contribuições de Maquiavel à Filosofia
Política, é correto afirmar:

a) Inaugurou a reflexão sobre a constituição do Estado ideal.
b) Estabeleceu critérios para a consolidação de um governo tirânico e
despótico.
c) Consolidou a tábua de virtudes necessárias a um bom homem.
d) Fundou os procedimentos de verificação da correção das normas.
e) Rompeu o vínculo de dependência entre o poder civil e a
autoridade religiosa.



(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.



(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.




