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01. Maquiavel propunha que os atos políticos fossem julgados pelas suas consequências e não por princípios éticos (ou morais) 
predeterminados ou preocupação com a punição divina.

 Resposta: A

02. Os aspectos avançados do pensamento de Rousseau estão no fato de denunciar a violência daqueles que abusam do poder conferido 
pela propriedade, bem como por ter desenvolvido uma concepção mais democrática de poder, baseada na soberania popular e na 
vontade geral, que seriam interesses comuns de uma nação. Rousseau pensava na igualdade através da política, ao invés da economia 
integrada, pensava na vontade geral, soberania popular, governo da maioria e na democracia direta ou com representação.

 Resposta: D

03. A noção de contrato em Rousseau traz implícito que as pessoas abrem mão de certos direitos para um governo ou outra autoridade 
a fim de obter as vantagens da ordem social. Nesse prisma, o contrato social seria um acordo entre os membros da sociedade, pelo 
qual reconhecem a autoridade, igualmente sobre todos, de um conjunto de regras, de um regime político ou de um governante.

 Resposta: C

04. O surgimento da Filosofia está vinculado também ao processo de consolidação da democracia grega em torno da pólis. A cidade-
estado grega era o espaço legítimo e legitimador de sua liberdade, a ponto de o Estado tornar-se horizonte ético do homem grego. 
Esta é a base da sua cidadania: os cidadãos eram a finalidade última do Estado, o bem do Estado era seu próprio bem, sua liberdade, 
sua grandeza. As discussões em assembleias (que era onde o povo se reunia para votar) estimulava o pensamento crítico-reflexivo, a 
expressão da vontade coletiva e evidencia a capacidade do homem em se reconhecer capaz de vislumbrar a ordem e a organização do 
mundo a partir da sua própria racionalidade e não mais nas palavras mágico-religiosas baseadas na autoridade dos poetas inspirados. 
Com isso, foi possível, a partir da investigação sistemática, das contradições, da exigência de rigor lógico, surgir a Filosofia.

 Resposta: B

05. Estão corretos os itens (II), (IV) e (V). Maquiavel estabelece a autonomia da política, refutando a anterioridade das questões morais 
na avaliação da ação política. Ele não avalia as ações em função de uma hierarquia de valores dados a priori, mas sim em vista das 
consequências, dos resultados das ações políticas, sendo essa a ideia expressa na afirmativa (II). A afirmativa (IV) nos leva à reflexão 
sobre a situação dramática e ambivalente do homem de ação: se o indivíduo aplicar de forma inflexível o código moral que rege sua 
vida pessoal à vida política, sem dúvida acolherá fracassos sucessivos, tornando-se um príncipe incompetente, o que acaba por aplicar-
se na afirmativa (V) cujos critérios da ética política precisam ser revistos conforme as circunstâncias e sempre tendo em vista os fins 
coletivos.

 Resposta: A

06. Na questão proposta reconhecemos que trata de um problema ligado a filosofia política. O autor sugerido (Hobbes) é considerado 
um dos primeiros teóricos contratualistas e jusnaturalistas no período moderno. Para resolver a questão o aluno precisa lembrar que 
Hobbes é defensor do ideal absolutista, de um soberano e que idéias liberais estão presentes em Locke (teórico contratualista).

 Resposta: E

07. O texto de Platão extraído de sua obra A República indica que esta seleção procede segundo a natureza, tanto para homens como 
para mulheres. Por sua vez, esta seleção dos melhores para governa corresponde à ideia de justiça na cidade. No pensamento ético-
político de Platão, esta justiça reflete a disposição das três faculdades da alma (racional, irascível e a apetitiva), cada qual cumprindo a 
função que lhe é própria. À semelhança destas três faculdades, o Estado ideal se organiza em três classes, dentre as quais se destaca 
a que se refere à ocupação dos guardiães. O conceito de “os melhores” adquire seu sentido pleno ao se explicitar enquanto princípio 
de seleção. É sobre este aspecto claramente apresentado que reside o foco para se interpretar o enunciado da questão. Para ingressar 
no reduzido grupo dos guadiães a escolha se realiza pela aptidão natural tanto de homens como de mulheres para governar. Observe 
que este princípio não distingue homens e mulheres. Com relação ao ofício de guardião não existe de modo algum nada que seja 
naturalmente próprio para homem ou para mulher, não obstante se reconheça que a mulher seja fisicamente mais fraca do que o 
homem. Essa mesma natureza – propícia ao governo da cidade – que há no homem e na mulher, deverá ser educada da mesma 
maneira. A partir destas considerações acerca do princípio de seleção dos melhores para o governo da cidade, podemos analisar as 
alternativas da questão.

 A) Correta. Segundo Platão, cada ser humano não nasce em tudo semelhante aos outros, mas com diferenças dadas pela natureza que 
os torna aptos a realizarem trabalhos distintos. Assim, para a constituição do Estado Ideal, o filósofo propõe a seleção (e uma educação 
peculiar correspondente) dos melhores homens e mulheres que possuam as mesmas aptidões para governar em decorrência da natureza 
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e, portanto, obrigatória e necessária. Não obstante a diferença natural entre o homem e a mulher, Platão entende que ambos podem 
apresentar as mesmas aptidões naturais para o desempenho de uma mesma função ou profissão. Esta seleção apresenta-se coerente 
com o princípio platônico de que a justiça de um Estado construído organicamente consiste em cada um cumprir a função que lhe 
é atribuída pela natureza. Convém ressaltar que a aristocracia platônica não é constituída por uma nobreza de sangue – de caráter 
hereditário – cujos indivíduos desde o nascimento possuam o direito de, a seu tempo, governarem o Estado. Mas há que considerar 
também que o governo dos melhores selecionados, em virtude de suas aptidões naturais, deve se basear na melhor educação. 

 B) Incorreta. De acordo com Platão, no Estado Ideal, compreende-se que o controle seletivo para constituir a elite aristocrática – 
governantes ou guardiães do Estado – deve se realizar pelo conúbio dos melhores homens com as melhores mulheres. Deste modo, 
não se pode permitir que a população se constitua de forma misturada e difusa, sem qualquer limite da procriação ou sem coibir a 
liberdade na escolha das esposas. Aos melhores homens e mulheres selecionados é vedado contrair uniões que a autoridade competente 
não aprove. 

 C) Incorreta. Duas considerações preliminares devem ser levadas em conta: por um lado, de acordo com o texto apresentado na 
questão, a organização no Estado Ideal, em Platão, reflete a justiça concebida como a disposição das faculdades da alma que faz com 
que cada uma delas cumpra a função que lhe é própria e, de acordo com a sua natureza, determina aquela que domina ou se deixa 
dominar. Por outro lado, o Estado Ideal apresentado por Platão é, na verdade, uma aristocracia. Dentre as formas corrompidas do 
Estado, Platão elenca a timocracia que rompe o equilíbrio essencial do Estado perfeito porque substitui a honra pela virtude. 

 D) Incorreta. A concepção platônica de Estado Ideal opera uma inversão conceitual da função da mulher grega. Em geral, o grego 
recolhia a mulher no recinto doméstico confiando-lhe a administração da casa e a criação dos filhos. Ela deveria ser mantida longe 
das atividades da cultura e da ginástica, das atividades bélicas e políticas. Platão entende que tal atribuição deve levar em conta as 
disposições da natureza que estão igualmente repartidas entre os dois sexos. Não existem ocupações próprias de homens e mulheres 
em razão da diferença de gênero. Neste sentido, a mulher, tanto quanto o homem, é chamada pela natureza para o exercício de 
todas as funções no Estado Ideal. A única ressalva é que ela é apenas mais fraca fisicamente que o homem. No entanto, dado que 
não possuem qualidades distintas para ocupar estas funções, ambos possuem a mesma natureza passível de ser educada da mesma 
forma.

 E) Incorreta. Para Platão, a riqueza não poderia ser concebida como valor supremo e, por este modo, como fundamento teórico ou 
como condição para a realização do Estado Ideal, dado que este manifesta o justo equilíbrio das faculdades da alma humana. A riqueza 
funda, dentre outras, uma forma corrompida de governo: a oligarquia. Esta assinala a decadência ulterior dos valores porque o senhorio 
da riqueza substitui o da virtude. Não é uma aristocracia fundada na nobreza de sangue ou tampouco uma oligarquia fundada em 
uma classe de proprietários que serve de fundamento à existência do Estado platônico, mas a sua perfeição com base na completa 
unidade e coesão do Estado e de suas partes: a justiça. Tal justiça espelha o divino, o absoluto: o Bem no qual o Estado alcança a sua 
plena definição e realização. O Bem supremo torna-se, assim, além do fundamento do ser e do cosmo, e da vida privada dos homens, 
também o fundamento da vida dos homens na sua dimensão política.

 Resposta: A

08. A animosidade, como uma característica da natureza humana, definiria o homem como mau em seu Estado de Natureza. Imperaria, sem 
a mediação do Estado, a “guerra de todos contra todos”. Não haveria uma clara distinção entre o sentido conquistador e imperialista 
dos EUA e da China em relação ao resto do mundo. A vontade de conquistar e dominar é geral e naturalmente humana para Hobbes.

 Resposta: E

09. O fragmento do texto de John Locke destaca um dos pontos centrais de sua filosofia política: a origem do governo significa uma 
superação do estado de natureza, por meio do estabelecimento de um “contrato” entre governantes e governados, cujos direitos 
naturais (vida, bens e direitos) são assim preservados.

 Resposta: D

10. Embora os gregos tenham sido pioneiros na democracia e na cidadania, essas noções não eram concebidas tal como concebemos 
hoje. A primeira coisa que devemos saber é o que os gregos entendiam por cidadão, isto é, homens com mais de 21 anos, que fossem 
atenienses e filhos de pais atenienses. Percebam que o recorte de cidadania corresponde à menor parte da cidade. Escravos eram 
vistos como seres inferiores e mulheres não tinham participação política, embora fossem superiores aos escravos. Não havia um caráter 
censitário, na democracia grega, no entanto também não objetavam a igualdade de todos, mas a igualdade dos cidadãos. Os debates 
políticos aconteciam nas ágoras, praças públicas das cidades, e nelas todos tidos por que eram de direito tinham acesso à participação 
política, uma vez que o sistema democrático grego era direto.

 Resposta: A
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