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1. (Uepa 2015)  Leia o texto para responder à questão. 

 

Platão: 

 

A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e 

de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus 

ódios; confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e 

do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas 

contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas 

traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente.  

(Citado por: CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, 

p. 17) 

   

Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte 

crítica à: 

a) oligarquia    

b) república    

c) democracia    

d) monarquia    

e) plutocracia  

 

2) Sobre o poder Executivo, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Cabe ao Poder Executivo executar as leis elaboradas pelo Poder Judiciário, mas o 

Presidente da República também pode iniciar esse processo. 

b) No presidencialismo, o líder do poder executivo, denominado senador, é escolhido 

pelo presidente, para mandatos regulares, acumulando a função de juiz e chefe da 

Administração Pública. 

c) Existem dois papéis que a direção superior do Poder Executivo cumpre: a de chefe de 

Estado e chefe de Governo. A estrutura organizacional do Executivo vai determinar a 

relação entre o chefe de Estado e de Governo, respectivamente.  

d) Nenhuma das alternativas. 



 

3. (Ufsm 2015)  Revoltas e movimentos sociais, como os ocorridos recentemente no 

Brasil, estão frequentemente envolvidos no aperfeiçoamento da vida social e podem 

ter papel adaptativo. Na história da filosofia política moderna, alguns filósofos 

conceberam seres humanos como átomos individuais movidos por apetites ou 

desejos guiados pelo prazer e dor, sendo o apetite fundamental do homem a 

autopreservação. Numa situação de escassez de bens, com pessoas guiadas 

exclusivamente por desejos antecipadores de prazer e voltados à autopreservação, 

haverá, inevitavelmente, conflito social. Que alternativa(s) racional(is) soluciona(m) 

o conflito? 

 

I. Uso da força e violência. 

II. Uso da ideologia e controle da informação. 

III. Acordo e deliberação coletiva. 

IV. Apelo à tradição e costume. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 

a) I e II apenas.    

b) I, II e III apenas.    

c) III apenas.    

d) III e IV apenas.    

e) IV apenas. 

 

4. (Uema 2015)  De acordo com a historiadora Maria Lúcia de Arruda Aranha, a 

Revolução Francesa derrubou o antigo regime, ou seja, o absolutismo real 

fundamentado no direito divino dos reis, derivado da concepção teocrática do poder. 

O término do antigo regime se consuma quando a teoria política consagra a 

propriedade privada como direito natural dos indivíduos.  

Fonte: ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à filosofia. 

São Paulo: Moderna, 2003. 

 

 Esse princípio político que substitui a antiga teoria do direito divino do rei intitula-

se 

a) Contratualismo.    

b) Totalitarismo.    

c) Absolutismo.    

d) Liberalismo.    

e) Marxismo.  

 

5. Considerando a regulação da matéria nas Constituições brasileiras no que concerne à 

forma e sistema de governo e à chefia de Estado e chefia de Governo, é INCORRETO 

afirmar que 

a) por um curto espaço de tempo vigorou no Brasil o sistema de governo parlamentarista, 

instituído por uma Emenda Constitucional . 

b) manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos 

é um exemplo de atribuição do Presidente da República com natureza de chefe de 

Governo. 

c) o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988 

estabeleceu que o eleitorado definiria, através de plebiscito a ser realizado em 1993, a 

forma e o sistema de governo que vigorariam no País.  



d) o sistema de governo presidencialista adotado no país é uma influência da experiência 

norte-americana e tem como uma de suas características a ampla liberdade para escolher 

os Ministros de Estado, que o auxiliam e podem ser demitidos ad nutum, a qualquer 

tempo. 

 

6. (Uel 2014)  A República de Platão consiste na busca racional de uma cidade ideal. 

Sua intenção é pensar a política para além do horizonte da decadência da cidade-

Estado no século de Péricles. O esquema a seguir mostra como se organizam as 

classes, segundo essa proposta. 

 
 

Com base na obra de Platão e no esquema, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 

afirmativas a seguir. 

(     ) As três imagens do Bem na cidade justa de Platão, o Anel de Giges, a Imagem da 

Linha e a da Caverna, correspondem, respectivamente, à organização das três classes da 

República. 

(     ) Na cidade imaginária de Platão, em todas as classes se contestam a família nuclear e a 

propriedade privada, fatores indispensáveis à constituição de uma comunidade ideal. 

(     ) Na cidade platônica, é dever do filósofo supri-la materialmente com bens duráveis e 

alimentos, bem como ser responsável pela sua defesa. 

(     ) O conceito de justiça na cidade platônica estende-se do plano político à tripartição da 

alma, o que significa que há justiça na República mesmo havendo classes e diferenças 

entre elas. 

(     ) O filósofo, pertencente à classe dos magistrados, é aquele cuja tarefa consiste em 

apresentar a ideia do Bem e ordenar os diferentes elementos das classes, produzindo a sua 

harmonia. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 

a) V – V – F – F – F.    

b) V – F – V – V – F.    

c) F – V – V – F – V.    

https://2.bp.blogspot.com/-u86L1ecmAeg/WDw8FA88I4I/AAAAAAAAH7Q/RUgpWkm_KKgQKSb7xIL7JQ1R5K-qjHx_ACLcB/s1600/Classe%2Becon%25C3%25B4mica.png


d) F – V – F – V – F.    

e) F – F – F – V – V.  

 

7. (Enem/2017) Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele 

mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, 

ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? 

Se assim é esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja 

ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o 

seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a 

arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as 

ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve 

aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 

estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as 

demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, 

a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será 

o bem humano. 

ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (adaptado) 

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que 

a) O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. 

b) O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. 

c) A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. 

d) A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. 

e) A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. 

 

8) É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a liberdade política 

não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que 

é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão 

pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também 

teriam tal poder. 

MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997 

(adaptado). 

A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito 

a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. 

b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. 

c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão 

às leis. 

d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das 

consequências. 

e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. 

9) Qual a forma de governo em que o chefe de estado é eleito como representante, 

passando por eleições periódicas? 

a) Federação 

b) Presidencialista 

https://www.infoescola.com/filosofia/montesquieu/


c) República 

d) Democracia 

10) Uma diferença significativa entre o parlamentarismo clássico, encontrado na 

Inglaterra, e o semiparlamentarismo ou neoparlamentariasmo, como o francês e o 

português, é que neste o chefe de Estado, além de ser eleito diretamente pelo povo, 

tem a sua competência ampliada para além de ser um simples chefe de Estado, 

assumindo algumas atribuições de moderação e até mesmo de interferência no 

governo. 

a) certo  

b) errado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


