
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de setembro de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 2º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                   SIMULADO DE FILOSOFIA 

Pergunta 1 (5 pontos) 
  

(Pucpr 2009) “Ciência e poder do homem coincidem, uma vez 
que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza 
não se vence, se não quando se lhe obedece. E o que à 
contemplação apresenta-se como causa é regra na prática.” 

Fonte: BACON. Novum Organum…, São Paulo: Nova Cultural, 
1999, p.40. 

Tendo em vista o texto acima, assinale a alternativa correta:  

Opções de pergunta 1: 

 Bacon estabelece que a melhor maneira de explicar os fenômenos naturais é recorrer aos princípios inatos 

da razão. 

 Através do conhecimento científico, o homem aprende a aceitar o domínio dos princípios metafísicos de 

causalidade sobre a natureza. 

 O conhecimento da natureza depende do poder do homem. Assim um rei conhece mais sobre a natureza 

do que um pobre estudante. 

 Através da contemplação – observação – da natureza o homem aprende a conhecê-la e, então, reúne 

condições para dominar a natureza. 

Pergunta 2 (5 pontos) 
  

(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: 

Opções de pergunta 2: 

 As atitudes do príncipe são livres da influência dos ministros que ele escolhe para governar. 

 Basta que o príncipe seja bom e virtuoso para que seu governo obtenha pleno êxito e seja reconhecido 

pelo povo. 

 O povo distingue e julga, separadamente, as atitudes do príncipe daquelas de seus ministros. 

 Um príncipe e seu governo são avaliados também pela escolha dos ministros. 

Pergunta 3 (5 pontos) 
  

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 



Opções de pergunta 3: 

 munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. 

  possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. 

 guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. 

 naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. 

Pergunta 4 (5 pontos) 
  

(Enem/2010) O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a 
reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e 
leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais 
clemente de outros que, por muita piedade, permitem os 
distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 

No século XVI, Maquiavel escreveu “O Príncipe”, reflexão sobre a 
Monarquia e a função do governante. 

A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na 

Opções de pergunta 4: 

 inércia do julgamento de crimes polêmicos 

  bondade em relação ao comportamento dos mercenários. 

 compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. 

 conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe 

Pergunta 5 (5 pontos) 
  

(UEL) Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
pensamento de Maquiavel acerca da relação entre poder e 
moral, é correto afirmar. 



Opções de pergunta 5: 

 Maquiavel se preocupa em analisar a ação política considerando tão somente as qualidades morais do 

Príncipe que determinam a ordem objetiva do Estado. 

 O sentido da ação política, segundo Maquiavel, tem por fundamento originário e, portanto, anterior, a 

ordem divina, refletida na harmonia da Cidade. 

 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. 

 Na reflexão política de Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um Príncipe é a ordem e a 

manutenção dopoder. 

Pergunta 6 (5 pontos) 
  

Thomas Hobbes acreditava que o “homem era o lobo do homem”. 
O que Hobbes queria dizer com isso? 

Opções de pergunta 6: 

 Que o homem, assim como os lobos, relacionavam-se em alcateias, formando uma hierarquia em que o 

objetivo comum era a obtenção de alimento. 

 Que o ser humano passou a ver na figura do lobo um espelho de suas atividades sociais, de forma que, em 

algumas sociedades, o lobo ainda é uma figura simbólica. 

 Que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau 

quando lhe fosse conveniente em seu estado de natureza. 

 Que a amizade entre os seres humanos era comparável à relação próxima que os lobos possuem em uma 

alcateia. 

 


