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(Uem 2012) “Hobbes não viu que a mesma causa que impede os selvagens
de usarem sua razão, como o pretendem os nossos jurisconsultos, impede-os
também de abusar das suas faculdades, como ele próprio o pretende; de
sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus precisamente
porque não sabem o que é ser bom” ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso
sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. In:
Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, p.590). A partir
disso, assinale o que for correto.
01) Jean-Jacques Rousseau aplica à política o princípio ontológico aristotélico,
segundo o qual o homem é uma criatura criada por Deus.
02) As concepções diferentes que Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau
têm sobre a natureza humana os levam a divergir sobre a forma de
organização que deve fundamentar a sociedade civil.
04) De acordo com Rousseau, são dois os motivos de o homem não ser mau no
estado de natureza: em primeiro lugar, sendo isolado e não tendo as paixões
do homem civil, o homem natural não ataca, não se vinga, não mata. Além
disso, há no homem natural, o sentimento de piedade.
08) Para Rousseau, o homem torna-se o lobo do homem, quando, ao afastar-
se do estado de natureza, ele se perverte.
16) Segundo Hobbes, os homens tendem sempre para a guerra, pois, se dois
homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, e esta é impossível de ser
obtida por ambos, eles se tornam inimigos.
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(Ueg 2009) O filósofo Thomas Hobbes entendia que
a natureza humana é inteiramente voltada para o
autointeresse. Portanto, é correto afirmar que,
segundo este filósofo,

a) há necessidade de contínua vigilância de cada um
sobre sua própria natureza, a fim de evitar que o
autointeresse prevaleça sobre o altruísmo.

b) esta natureza má é, na verdade, uma degeneração,
pela convivência em sociedade, de uma natureza
originalmente boa.

c) o único controle que pode ser exercido sobre esta
natureza é o da moralização do Estado.

d) o governante deve ser forte e repressor o bastante
para manter os homens sob controle.
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(Ufu 2010) Segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza é caracterizado
pela “guerra de todos contra todos”, porque, não havendo nenhuma regra ou
limite, todos têm direito a tudo o que significa que ninguém terá segurança de
seus bens e de sua vida. A saída desta situação é o pacto ou contrato social,
“uma transferência mútua de direitos”. HOBBES, T. Leviatã. Coleção Os
Pensadores. Trad. João P. Monteiro e Maria B. N. da Silva. São Paulo: Nova
Cultural, 1988, p. 78-80.Com base nestas informações e nos seus
conhecimentos sobre a obra de Hobbes, assinale a alternativa que
caracteriza o pacto social.

a) Pelo pacto social, cria-se o Estado, que continua sendo uma mera reunião de
indivíduos somente com laços de sangue.
b) Pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a constituir um corpo
político, uma pessoa artificial: o Estado.
c) Pelo pacto social, cria-se o Estado, mas os indivíduos que o compõem
continuam senhores de sua liberdade e de suas propriedades.
d) O pacto social pressupõe que o Estado deverá garantir a segurança dos
cidadãos, mas em nenhum momento fará uso da força pública para isso.
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(Ueg 2010) Nos séculos XVII e XVIII, ganharam força as
teorias contratualistas, cujo principal questionamento é o
fundamento racional do poder soberano. Filósofos como
Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau
tinham igual propósito de investigar a origem do Estado.
Esses pensadores partem da hipótese do estado de
natureza e imaginam as pessoas vivendo antes de
qualquer sociabilidade. Thomas Hobbes, advertindo que
a guerra era inevitável no estado natural, conclui que a
única maneira de garantir a paz seria a delegação de um
poder ilimitado ao soberano. Por defender tais
princípios, Hobbes ficou conhecido como o teórico do
a) neoliberalismo.
b) absolutismo.
c) liberalismo.
d) socialismo.



(Ueg 2010) Nos séculos XVII e XVIII, ganharam força as
teorias contratualistas, cujo principal questionamento é o
fundamento racional do poder soberano. Filósofos como
Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau
tinham igual propósito de investigar a origem do Estado.
Esses pensadores partem da hipótese do estado de
natureza e imaginam as pessoas vivendo antes de
qualquer sociabilidade. Thomas Hobbes, advertindo que
a guerra era inevitável no estado natural, conclui que a
única maneira de garantir a paz seria a delegação de um
poder ilimitado ao soberano. Por defender tais
princípios, Hobbes ficou conhecido como o teórico do
a) neoliberalismo.
b) absolutismo.
c) liberalismo.
d) socialismo.



(Uff 2010) De acordo com o filósofo inglês Thomas Hobbes
(1588-1679), em seu estado natural, os seres humanos são
livres, competem e lutam entre si. Mas como têm em geral a
mesma força, o conflito se perpetua através das gerações,
criando um ambiente de tensão e medo permanentes. Para
Hobbes, criar uma sociedade submetida à lei e na qual os seres
humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si,
pressupõe que todos os homens renunciem a sua liberdade
original e deleguem a um só deles (o soberano) o poder
completo e inquestionável. Assinale a modalidade de governo
que desempenhou importante papel na Filosofia Política
Moderna e que é associada à teoria política de Hobbes.

a) Monarquia censitária

b) Monarquia absoluta

c) Sistema parlamentar

d) Despotismo esclarecido

e) Sistema republicano
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(Uenp 2011) “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-las a ser respeitadas,
são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a
parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E os pactos sem a espada
não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém.
Portanto, apesar das leis de natureza (que cada um respeita quando tem vontade de
respeitá-las e quando pode fazê-lo com segurança), se não for instituído um poder
suficientemente grande para nossa segurança, cada um confiará, e poderá
legitimamente confiar, apenas em sua própria força e capacidade, como proteção
contra todos os outros.” MALMESBURY, Thomas Hobbes de. Leviatã ou matéria,
forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. SOBRE O PENSAMENTO DE HOBBES,
ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA:

a) O contrato social que dá origem ao Estado só é obedecido pela força e pelo temor.
b) Os homens, na sua condição natural, observam apenas as suas paixões naturais.
c) O contrato social que dá origem ao Estado pode ser desfeito quando o soberano
desrespeita os direitos dos súditos e age de forma parcial, visando a seus próprios
interesses.
d) A concepção de homem natural de Hobbes é marcada por um profundo pessimismo
antropológico.
e) A filosofia política hobbesiana é atomista.
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(Ufsj 2012) “A honra do soberano deve ser maior do que a de
qualquer um, ou a de todos os seus súditos”. Assinale a
alternativa que apresenta a fundamentação para essa ideia
preconizada por Thomas Hobbes.
a) “A condição de súdito é muito miserável, mas sujeita a uma
superação, pois se encontra sujeita aos apetites e paixões
irregulares daquele ou daqueles que detêm em suas mãos
poder tão ilimitado”.
b) “É na soberania que está a fonte da honra”.
c) “O Homem nunca pode deixar de ter uma ou outra
inconveniência e a maior que é possível cair sobre o povo em
geral é de pouca monta se comparada ao poder do soberano,
que deve ser revitalizado de tempos em tempos”.
d) “Todos os homens são dotados de grandes lentes de
aumento; todo pagamento parece um imenso fardo, o que gera
lamentos e sofrimentos. Honra maior consiste em o soberano
ter piedade e compreensão para com tais falhas humanas e
doar poderes aos infelizes”.
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(Ufsj 2013) “Liberdade significa, em sentido próprio,
a ausência de oposição [...] e não se aplica menos às
criaturas irracionais e inanimadas do que às
racionais”. Esse é um fragmento de texto colhido de

a) David Hume.

b) Thomas Hobbes.

c) Friedrich Nietzsche.

d) Jean-Paul Sartre.
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(Ufsj 2013) Thomas Hobbes afirma que “Lei Civil”, para
todo súdito, é

a) “construída por aquelas regras que o Estado lhe impõe,
oralmente ou por escrito, ou por outro sinal suficiente de
sua vontade, para usar como critério de distinção entre o
bem e o mal”.
b) “a lei que o deixa livre para caminhar para qualquer
direção, pois há um conjunto de leis naturais que
estabelece os limites para uma vida em sociedade”.
c) “reguladora e protetora dos direitos humanos, e faz
intervenção na ordem social para legitimar as relações
externas da vida do homem em sociedade”.
d) “calcada na arbitrariedade individual, em que as
pessoas buscam entrar num Estado Civil, em consonância
com o direito natural, no qual ele – o súdito – tem direito
sobre a sua vida, a sua liberdade e os seus bens”.
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ABERTA

(Uel 2017) Leia os textos a seguir. 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 isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é
suficientemente considerável para que qualquer um possa com base
nela reclamar qualquer benefício a que outro não possa também
aspirar, tal como ele. Desta igualdade quanto à capacidade deriva a
igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se
dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é
impossível ela ser gozada por ambos, eles se tornam inimigos. E no
caminho para seu fim (que é principalmente sua própria conservação,
e às vezes apenas seu deleite) esforçam-se por se destruir ou subjugar
um ao outro. HOBBES, T. O Leviatã. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p.
107-108. Tendo como referência a obra O Leviatã, de Thomas Hobbes,
e essas passagens, como Hobbes concebe as relações humanas e as
relaciona com a política?



RESPOSTA

Como destaca Renato Janine Ribeiro (Hobbes: o medo e a esperança), Hobbes
não afirma que os homens são iguais, mas que há uma igualdade suficiente
para que, na disputa entre si, um não consiga ter vantagem significativa sobre
o outro. Diferenças existem, porém podem ser compensadas pelo conjunto das
faculdades do corpo e do espírito. Essa igualdade aproximada faz com que
cada um, por não poder se diferenciar pela força ou intelecto em profusão,
tenha que presumir a atitude do outro. Diante do impasse e da desconfiança,
por ainda não existir o meu e o teu, o justo e o injusto, isto é, o Estado, a
postura mais sensata visando à autoconservação tende a ser o ataque
preventivo. Não é prudente adotar a postura defensiva, afinal o oponente
pode agir antes da reação e não adianta apelar a posteriori por não existir o
Estado para realizar a justiça. Nada é justo ou injusto. A desconfiança
generalizada acaba por instaurar a guerra de todos contra todos, fato que não
significa necessariamente conflito em si, mas o período de tensão enquanto
durar a convivência sem um poder comum. Diante do quadro, a conduta
racional é adotar todos os meios disponíveis para a defesa da vida.
Diferentemente de Aristóteles, Hobbes pensa as relações humanas como
conflituosas. Nesse sentido, assim como em Maquiavel, a política será mais
bem compreendida se antes entendermos o homem sem idealizações. Como
decorrência, também tenderemos a pensar o Estado com mais consistência.



(UNIOESTE 2009) - Segundo Norberto Bobbio, a concepção política
do contratualismo (jusnaturalismo) clássico baseia-se na dicotomia
“estado (ou sociedade) de natureza/estado (sociedade) civil”, sendo
que a passagem de um estado para o outro se realiza através de um
contrato (pacto) dos indivíduos entre si para a constituição do poder
soberano. Thomas Hobbes é um dos principais filósofos que
elaboram esta concepção política.

Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao pensamento
político de Hobbes.

(A) O estado de natureza é pensado como um estado não político ou
antipolítico, por nele predominar o direito de todos a todas as coisas.
(B) O Estado (sociedade) civil surge como antítese ao estado de natureza, com
a finalidade de corrigir ou eliminar os problemas existentes neste estado.
(C) No estado de natureza, os homens são todos iguais tanto no que diz
respeito às faculdades do corpo quanto às faculdades do espírito, como
também na esperança de atingir seus próprios fins.
(D) O poder soberano, no Estado civil, não é absoluto e inalienável.
(E) O estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos.
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(UNIOESTE 2010) - Na concepção política de Hobbes, o “acordo vigente” entre homens se dá
através de um pacto, isto é, artificialmente, acordo que para “tornar-se constante e
duradouro” exige, além do pacto, a instituição de “[...] um poder comum que os mantenha em respeito, e que dirija suas ações no sentido comum. [...] A única

maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los [...], garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua
força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembleia de homens como representante
de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas
vontades à vontade do representante, e suas decisões a sua decisão. Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os
homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele o teu direito, autorizando
de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado […]. Graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o
terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz no próprio país, e ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: Uma pessoa
de cujos atos uma multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa

comum. [...] Àquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos.”(Hobbes) - A partir deste texto, que trata da
concepção política hobbesiana, seguem as seguintes proposições:

– Na instituição do poder soberano, os pactuantes autorizam todos os atos e decisões tomadas pelo
Soberano instituído, como se fossem seus próprios atos e suas próprias decisões, com a finalidade de, no
Estado, viverem em paz, concórdia e segurança.

– A essência do Estado consiste na transferência, por parte de uma grande multidão, mediante pactos
recíprocos, cada um com cada um, de direitos e liberdades naturais, para um Soberano, com poder absoluto,
intransferível e ilimitado.

A instituição do poder soberano tem sua origem e fundamento no simples consentimento estabelecido
entre uma multidão de indivíduos que pactuam, cada um com cada um, a transferência de uma parcela de
seus direitos e liberdades civis.

– A saída do estado de natureza se dá através de um pacto, ou seja, artificialmente; para tornar-se constante
e duradouro, é necessário a instituição de um poder comum que mantenha a todos em respeito e dirija as
suas ações no sentido do benefício comum.



(UNIOESTE 2010) - Na concepção política de Hobbes, o “acordo vigente” entre homens se dá
através de um pacto, isto é, artificialmente, acordo que para “tornar-se constante e
duradouro” exige, além do pacto, a instituição de “[...] um poder comum que os mantenha em respeito, e que dirija suas ações no sentido comum. [...] A única

maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los [...], garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua
força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembleia de homens como representante
de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas
vontades à vontade do representante, e suas decisões a sua decisão. Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os
homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele o teu direito, autorizando
de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado […]. Graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o
terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz no próprio país, e ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: Uma pessoa
de cujos atos uma multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa

comum. [...] Àquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos.”(Hobbes) - A partir deste texto, que trata da
concepção política hobbesiana, seguem as seguintes proposições:

– Na instituição do poder soberano, os pactuantes autorizam todos os atos e
decisões tomadas pelo Soberano instituído, como se fossem seus próprios atos e
suas próprias decisões, com a finalidade de, no Estado, viverem em paz, concórdia e
segurança.

– A essência do Estado consiste na transferência, por parte de uma grande multidão,
mediante pactos recíprocos, cada um com cada um, de direitos e liberdades naturais,
para um Soberano, com poder absoluto, intransferível e ilimitado.

A instituição do poder soberano tem sua origem e fundamento no simples
consentimento estabelecido entre uma multidão de indivíduos que pactuam, cada
um com cada um, a transferência de uma parcela de seus direitos e liberdades civis.

– A saída do estado de natureza se dá através de um pacto, ou seja, artificialmente;
para tornar-se constante e duradouro, é necessário a instituição de um poder comum
que mantenha a todos em respeito e dirija as suas ações no sentido do benefício
comum.



(Unioeste 2011 ) - 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 não é suficientemente considerável para que qualquer um possa com base
nela reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como ele. (...) Desta
igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins.
Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo (...) esforçam-se por se destruir
ou subjugar um ao outro. (...) Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens
vivem sem um poder comum capaz de manter a todos em respeito, eles se encontram naquela
condição a que se chama de guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os
homens”. Hobbes. Com base no texto citado, seguem as seguintes afirmativas:

I - Os homens, por natureza, são absolutamente iguais, tanto no exercício de suas
capacidades físicas, quanto no exercício de suas faculdades espirituais.
II - Sendo os homens, por natureza, “tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do
espírito” é razoável que cada um ataque o outro, quer seja para destruí-lo, quer seja
para proteger-se de um possível ataque.
III - Na inexistência de um “poder comum” que “mantenha a todos em respeito”, a
atitude mais racional é a de manter a paz e a concórdia na “esperança” de que todos e
cada um atinjam seus fins.

IV - A condição dos homens que vivem sem um poder comum é de guerra
generalizada, de todos contra todos.
V - O homem, por natureza, vive em sociedade e nela desenvolve suas
potencialidades, mantendo relações sociais harmônicas e pacíficas



(Unioeste 2011 ) - 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 não é suficientemente considerável para que qualquer um possa com base
nela reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como ele. (...) Desta
igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins.
Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo (...) esforçam-se por se destruir
ou subjugar um ao outro. (...) Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens
vivem sem um poder comum capaz de manter a todos em respeito, eles se encontram naquela
condição a que se chama de guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os
homens”. Hobbes. Com base no texto citado, seguem as seguintes afirmativas:

I - Os homens, por natureza, são absolutamente iguais, tanto no exercício de suas
capacidades físicas, quanto no exercício de suas faculdades espirituais.
II - Sendo os homens, por natureza, “tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do
espírito” é razoável que cada um ataque o outro, quer seja para destruí-lo, quer seja
para proteger-se de um possível ataque.
III - Na inexistência de um “poder comum” que “mantenha a todos em respeito”, a
atitude mais racional é a de manter a paz e a concórdia na “esperança” de que todos e
cada um atinjam seus fins.

IV - A condição dos homens que vivem sem um poder comum é de guerra
generalizada, de todos contra todos.
V - O homem, por natureza, vive em sociedade e nela desenvolve suas
potencialidades, mantendo relações sociais harmônicas e pacíficas



(Unioeste 2013) - “Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em

respeito, eles se encontram naquela condição que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. [...] E os pactos sem a espada não
passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis da natureza (que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando
pode fazê-lo com segurança) se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, cada um confiará, e poderá legitimamente confiar apenas em sua

própria força e capacidade, como proteção contra todos”. Hobbes. Considerando o texto citado e o pensamento
político de Hobbes, seguem as afirmativas abaixo:
I - A situação dos homens, sem um poder comum que os mantenha em respeito, é de anarquia, geradora de 
insegurança, angústia e medo, pois os interesses egoísticos são predominantes, e o homem é lobo para o 
homem.

II - As consequências desse estado de guerra generalizada são as de que, no estado de natureza, não há lugar
para a indústria, para a agricultura, nem navegação, e há prejuízo para a ciência e para o conforto dos 
homens.

III - O medo da morte violenta e o desejo de paz com segurança levam os indivíduos a estabelecerem entre
si um pacto de submissão para a instituição do Estado civil, abdicando de seus direitos naturais em favor do
Soberano cujo poder é limitado e revogável por causa do direito à resistência que tem vigência no Estado
civil assim instituído.

IV - Apesar das leis da natureza, por não haver um poder comum que mantenha a todos em respeito, 
garantindo a paz e a segurança, o estado de natureza é um estado de permanente temor e perigo da morte
violenta, e “a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta”.

V - O poder soberano instituído mediante o pacto de submissão é um poder limitado, restrito e revogável,
pois no Estado civil permanecem em vigor os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade, bem
como o direito à resistência ao poder soberano.

Das afirmativas feitas acima: - A. somente a afirmação I está correta. B. as afirmações I e III estão corretas.

C. as afirmações II e IV estão incorretas. D. as afirmação III e V estão incorretas.



(Unioeste 2013) - “Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em

respeito, eles se encontram naquela condição que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. [...] E os pactos sem a espada não
passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis da natureza (que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando
pode fazê-lo com segurança) se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, cada um confiará, e poderá legitimamente confiar apenas em sua

própria força e capacidade, como proteção contra todos”. Hobbes. Considerando o texto citado e o pensamento
político de Hobbes, seguem as afirmativas abaixo:
I - A situação dos homens, sem um poder comum que os mantenha em respeito, é de anarquia, geradora de insegurança, angústia e medo, pois
os interesses egoísticos são predominantes, e o homem é lobo para o homem.

II - As consequências desse estado de guerra generalizada são as de que, no estado de natureza, não há lugar para a indústria, para a agricultura, 
nem navegação, e há prejuízo para a ciência e para o conforto dos homens.

III - O medo da morte violenta e o desejo de paz com segurança levam os
indivíduos a estabelecerem entre si um pacto de submissão para a instituição
do Estado civil, abdicando de seus direitos naturais em favor do Soberano
cujo poder é limitado e revogável por causa do direito à resistência que tem
vigência no Estado civil assim instituído.
IV - Apesar das leis da natureza, por não haver um poder comum que mantenha a todos em respeito, garantindo a paz e a segurança, o estado
de natureza é um estado de permanente temor e perigo da morte violenta, e “a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta”.

V - O poder soberano instituído mediante o pacto de submissão é um poder
limitado, restrito e revogável, pois no Estado civil permanecem em vigor os
direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade, bem como o direito à
resistência ao poder soberano.
Das afirmativas feitas acima: - A. somente a afirmação I está correta. B. as afirmações I e III estão corretas.

C. as afirmações II e IV estão incorretas. D. as afirmação III e V estão incorretas.



(Unioeste 2016) - “(...) Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz
de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra; e uma
guerra que é de todos os homens contra todos os homens” (HOBBES. Leviatã. Cap. XIII). - “Diz-se que
um Estado foi instituído quando uma multidão de homens concordam e pactuam, cada um com cada
um dos outros, que a qualquer homem ou assembléia de homens a quem seja atribuído pela maioria
o direito de representar a pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu representante), todos sem
exceção, tanto os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos
os atos e decisões desse homem ou assembléia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e
decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens. É
desta instituição do Estado que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o
poder soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido” (HOBBES. Leviatã. Cap.

XVIII). - Considerando as duas passagens da obra O Leviatã, é CORRETO
afirmar.

A. Os homens já nascem em sociedade onde vivem de modo harmonioso, na
medida em que cooperam uns em relação aos outros.
B. Os homens vivem em estado de natureza e é preciso estabelecer um pacto
social para a formação do Estado.
C. O estado de natureza é um estado pacífico, em que reina a harmonia entre 
os homens e nenhum deles está preocupado com aquilo que é do outro.
D. Para ascender ao Estado civil, é necessária a constituição de um partido
revolucionário que se oponha à exploração que é própria das sociedades
capitalistas.
E. O estado de natureza, conforme o caracteriza Hobbes, é marcado pelo medo
do Leviatã.



(Unioeste 2016) - “(...) Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz
de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra; e uma
guerra que é de todos os homens contra todos os homens” (HOBBES. Leviatã. Cap. XIII). - “Diz-se que
um Estado foi instituído quando uma multidão de homens concordam e pactuam, cada um com cada
um dos outros, que a qualquer homem ou assembléia de homens a quem seja atribuído pela maioria
o direito de representar a pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu representante), todos sem
exceção, tanto os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos
os atos e decisões desse homem ou assembléia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e
decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens. É
desta instituição do Estado que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o
poder soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido” (HOBBES. Leviatã. Cap.

XVIII). - Considerando as duas passagens da obra O Leviatã, é CORRETO
afirmar.

A. Os homens já nascem em sociedade onde vivem de modo harmonioso, na
medida em que cooperam uns em relação aos outros.
B. Os homens vivem em estado de natureza e é preciso estabelecer um pacto
social para a formação do Estado.
C. O estado de natureza é um estado pacífico, em que reina a harmonia entre 
os homens e nenhum deles está preocupado com aquilo que é do outro.
D. Para ascender ao Estado civil, é necessária a constituição de um partido
revolucionário que se oponha à exploração que é própria das sociedades
capitalistas.
E. O estado de natureza, conforme o caracteriza Hobbes, é marcado pelo medo
do Leviatã.



(Pucrs 2003) Entre os séculos XV e XVII, a intelectualidade
europeia cria novas concepções teóricas sobre o poder do
Estado e seu exercício legítimo. Uma das mais célebres dessas
concepções buscava estabelecer uma explicação racional para o
poder absoluto do soberano a partir do conceito de Estado de
Natureza, no qual os indivíduos, egoístas e absolutamente
livres, viveriam em constante e violento conflito, resultando daí
a necessidade de que tais indivíduos cedessem, por contrato,
todos os seus direitos ao Estado, abdicando da liberdade para
garantir a segurança e a paz social. Trata-se das ideias de:

a) Thomas Hobbes.

b) Jean Bodin.

c) Nicolau Maquiavel.

d) Hugo Grotius.

e) Jacques Bossuet.
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