
QUESTÕES DE FILOSOFIA – CONTRATUALISMO 
 
1. (UEL 2012) Leia os textos a seguir. 
A única maneira de instituir um tal poder comum é conferir toda sua força e poder a um homem ou 
a uma assembléia de homens. 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 assembléia de homens, com a 
condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. 
Feito isso, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado. 
(Adaptado de: HOBBES, T. Leviatã. Trad. de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 
São Paulo: Abril Cultural, 1974. p.109. Coleção Os Pensadores.) 
 
O ponto de partida e a verdadeira constituição de qualquer sociedade política não é nada mais que 
o consentimento de um número qualquer de homens livres, cuja maioria é capaz de se unir e se 
incorporar em uma tal sociedade. Esta é a única origem possível de todos os governos legais do 
mundo. (Adaptado de: LOCKE, J. Segundo tratado do governo civil: ensaio sobre a origem, os 
limites e os fins verdadeiros do governo civil. Trad. de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 
Petrópolis: Vozes, 1994. p.141. Coleção Os Pensadores.) 
 
A partir da análise dos textos e dos conhecimentos sobre o jusnaturalismo e contratualismo no que 
se refere à instituição do Estado, explique as diferenças entre o contrato proposto por Hobbes e o 
proposto por Locke. 
 
2. (UEL 2009) Leia o seguinte texto de Hobbes e responda à questão: 
Texto IV 
A maior parte daqueles que escreveram alguma coisa a propósito das repúblicas o supõe, ou nos 
pede ou requer que acreditemos que o homem é uma criatura que nasce apta para a sociedade. 
Os gregos chamam-no zoon politikon; e sobre este alicerce eles erigem a doutrina da sociedade 
civil [...] aqueles que perscrutarem com maior precisão as causas pelas quais os homens se 
reúnem, e se deleitam uns na companhia dos outros, facilmente hão de notar que isto não 
acontece porque naturalmente não poderia suceder de outro modo, mas por acidente. 
[...] 
Toda associação [...] ou é para o ganho ou para a glória – isto é, não tanto para o amor de nossos 
próximos, quanto pelo amor de nós mesmos. [...] se fosse removido todo o medo, a natureza 
humana tenderia com muito mais avidez à dominação do que construir uma sociedade. Devemos, 
portanto, concluir que a origem de todas as grandes e duradouras sociedades não provém da boa 
vontade recíproca que os homens tivessem uns para com os outros, mas do medo recíproco que 
uns tinham dos outros. 
(HOBBES, T. Do Cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 28-29; 31-32.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento político hobbesiano, é correto 
afirmar. 
a) Hobbes reafirma o postulado aristotélico de que os homens tendem naturalmente à vida em 
sociedade, mas que, obcecados pelas paixões, decaíram num estado generalizado de guerra de 
todos contra todos. 
b) O estado de guerra generalizada entre os homens emerge, segundo Hobbes, da desigualdade 
promovida pela lei civil e pelo desejo de poder de uns sobre os outros. 
c) A idéia de que o estado de guerra generalizada ocorre com o desaparecimento do estado de 
natureza, onde todos os homens vivem em harmonia, constitui o fundamento da teoria política de 
Hobbes. 
d) Segundo Hobbes, para restaurar a paz que existia no estado de natureza, os homens sujeitam-
se, pelo pacto, a um único soberano para subtrair-se ao medo da morte e, por sua vez, garantir a 
autopreservação. 
e) Segundo Hobbes, à propensão natural dos homens a se ferirem uns aos outros se soma o 
direito de todos a tudo, resultando, pela igualdade natural, em uma guerra perpétua de todos 
contra todos. 
 



3. (UEL 2011) Leia o texto a seguir. 
Locke divide o poder do governo em três poderes, cada um dos quais origina um ramo de governo: 
o poder legislativo (que é o fundamental), o executivo (no qual é incluído o judiciário) e o federativo 
(que é o poder de declarar a guerra, concertar a paz e estabelecer alianças com outras 
comunidades). Enquanto o governo continuar sendo expressão da vontade livre dos membros da 
sociedade, a rebelião não é permitida: é injusta a rebelião contra um governo legal. Mas a rebelião 
é aceita por Locke em caso de dissolução da sociedade e quando o governo deixa de cumprir sua 
função e se transforma em uma tirania. 
(LOCKE, John. In: MORA, J. F. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Loyola, 2001. V. III. p. 1770.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre John Locke, é correto afirmar: 
I. O direito de rebelião é um direito natural e legítimo de todo cidadão sob a vigência da legalidade. 
II. O Estado deve cuidar do bem-estar material dos cidadãos sem tomar partido em questões de 
matéria religiosa. 
III. O poder legislativo ocupa papel preponderante. 
IV. Na estrutura de poder, dentro de certos limites, o Estado tem o poder de fazer as leis e obrigar 
que sejam cumpridas. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
4. (UFU 2009) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 
“É evidente que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum que os 
mantenha subjugados, eles se encontram naquela condição que é chamada de guerra; e essa 
guerra é uma guerra de cada homem contra cada outro homem.”  
Hobbes in BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1991. p. 35. 
A) Para Hobbes, a guerra é uma situação anterior ao estado de natureza. 
B) Hobbes associa, em suas reflexões, a situação de guerra e o estado de natureza. 
C) Um poder comum, segundo Hobbes, mantém os homens no estado de natureza. 
D) Em Hobbes, a guerra de todos contra todos é compatível com um poder comum. 
 
5. (UFU 2007) Partindo do modelo de comunidade originária, John Locke descreve os 
pressupostos de sua teoria da propriedade. É um dever do homem se conservar e, portanto, 
preservar a sua vida. Esta tese pressupõe que todos os indivíduos racionais são proprietários de 
sua própria pessoa e, em conseqüência disso, do trabalho de suas mãos, da energia gasta no 
processo de apropriação e transformação dos recursos naturais. Mais exatamente, o fundamento 
irredutível da propriedade é a propriedade de si mesmo, de sua própria pessoa, e do trabalho que 
essa pessoa realiza. Em conformidade com o pensamento de Locke, assinale a alternativa correta. 
A) A propriedade determina o início das desigualdades morais entre os homens e o declínio da 
civilização. 
B) O pacto social institui o direito de propriedade nas sociedades que já estão politicamente 
constituídas.  
C) A propriedade é fruto do esforço humano e deve garantir a liberdade dos indivíduos. 
D) O detentor da soberania absoluta é responsável pela distribuição do direito à propriedade aos 
cidadãos de um determinado corpo político. 


