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1 - Comunidades geralmente são grupos formados por familiares, amigos e vizinhos que possuem um 

elevado grau de proximidade uns com os outros. Nas comunidades, as normas de convivência e de conduta 

de seus membros estão interligadas à tradição, religião, ao consenso e respeito mútuo. Por outro, nas 

sociedades, é totalmente diferente; esse contato não existe, prevalecendo os acordos racionais de interesses. 

Não há o estabelecimento de relações pessoais e, na maioria das vezes, não há tamanha preocupação com o 

outro indivíduo, fato que marca a comunidade. Por isso, é fundamental haver um aparato de leis e normas 

para regularem a conduta dos indivíduos que vivem em sociedade. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que 

o responsável em desempenhar o papel do regulador dessas relações é 

a) o Estado. 

b) a Igreja católica apostólica romana. 

c) o Ministério da Justiça. 

d) o Ministério Público. 

e) o Juizado de pequenas causas. 

 

2 - Os debates atuais sobre a legitimidade do poder político ocupam lugar de destaque na agenda 

internacional contemporânea. Alguns críticos da democracia liberal burguesa afirmam que esta modalidade 

de governo está em crise e precisa, urgentemente, incorporar novos mecanismos para dotar o poder de maior 

representatividade. Nesse sentido, novas experiências têm sido sugeridas, dentre as quais é correto apontar 

a) a república presidencialista. 

b) a república parlamentarista. 

c) a democracia deliberativa. 

d) a democracia representativa. 

e) a monarquia parlamentarista. 

 

3 - Sobre o conceito de Estado, é correto afirmar: 

a) É uma organização civil para administrar dado território e a sua população. 

b) Refere-se à não existência da divisão territorial determinada pelos limites geográficos. 

c) Trata-se da eleição realizada pelo povo que garante a legitimidade para pessoas governarem. 
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d) É a estrutura organizacional e política, fruto de um contrato social ou de um pacto político, que garante 

legitimidade ao governo. 

e) Consiste em uma estrutura organizacional e política, independente de um pacto político com 

autoridade ilimitada, podendo decidir sobre qualquer situação social. 

 

4 - Quanto ao conceito de poder, marque  V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 

  

(  ) A habilidade que os indivíduos e/ou grupos sociais possuem de modificar o comportamento de outros 

grupos ou pessoas chama-se de poder. 

(  ) Um fenômeno social que pode gerar conflitos constitui uma designação de poder. 

(  ) O poder não ocorre em todas as relações sociais, apenas nas políticas. 

  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 

a) F V V 

b) V F F 

c) V V F 

d) F V F 

e) V V V 

 

5 - A vida política não acontece apenas dentro do esquema ortodoxo dos partidos políticos, da votação e da 

representação em organismos legislativos e governamentais. O que geralmente ocorre é que alguns grupos 

percebem que esse esquema impossibilita a concretização de seus objetivos ou ideais, ou mesmo os bloqueia 

efetivamente. [...] Às vezes, a mudança política e social só pode ser realizada recorrendo-se a formas não 

ortodoxas de ação política. (GIDDENS, 2008, p. 356-357). 

  

Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que busca promover um interesse comum ou 

assegurar uma meta comum através de ações fora das esferas institucionais, que se chama de 

a) interação social. 

b) mobilidade lateral. 

c) movimento social. 

d) princípio preventivo. 

 

e) movimento de acomodação 

 

 

6 – Leia os textos. 

TEXTO I 



A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá 

consequência na vida de toda coletividade. GALLO, S. etal. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. 

Campinas: Papirus, 1997 (adaptado). 

  

TEXTO II 

É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte 

da população às informações trazidas a público pela imprensa. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 2010. 

  

Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com o 

Texto II, assumem um papel relevante na sociedade por 

A) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar. 

B) fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. 

C) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. 

D) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização política. 

E) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas. 

  

 

7- (Uema 2012) A questão da corrupção está em evidência e aumenta o desencanto com a política. 

Considerada como um dos maiores males da democracia, suas consequências são nefastas. Shakespeare, em 

“Medida por medida”, destacou essa problemática, conforme o fragmento abaixo: Uma coisa é ser tentado e 

outra coisa é cair em tentação. Não posso negar que não se encontre num júri, examinando a vida de um 

prisioneiro, um ou dois ladrões, entre os jurados, mais culpados do que o próprio homem que estão julgando. 

A Justiça só se apodera daquilo que descobre. Que importa as leis que ladrões condenem ladrões? 

SHAKESPEARE, W. Comédias e sonetos. São Paulo: Círculo do Livro, 1994. 

 

Assinale a alternativa que expressa o sentido da corrupção política.  

a) Uso do poder público para proveito, promoção ou prestígio particular, ou em benefício de um grupo ou 

classe, constituindo violação da lei ou de padrões de elevada conduta moral.  

b) Utilização da violência nua para impor autoridade e auferir benefícios particulares. As vantagens obtidas 

se apoiam no poder dos dominantes e no uso da arbitrariedade.  

c) Fenômeno político baseado na capacidade simbólica de exercer ascendência sobre os outros, utilizando 

expressivamente a coação.  

d) Fenômeno que coloca todos em nível de igualdade – vendedores e compradores – com a finalidade de 

promover a troca de bens serve de elemento regulador das relações entre os indivíduos.  

e) Fenômeno político que induz a um benefício ou direito desfrutado por indivíduos, partilhado pela 

generalidade das pessoas.  

 

 

 

8 - (Uel 2011) Observe a charge. 



 

 

A charge remete à prática política recorrente no Brasil, a qual vem sendo combatida pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

A prática central assinalada na charge é definida como:  

 

a) Clientelismo, uma vez que remete ao voto de cabresto do candidato em relação ao eleitor.  

b) Fisiologismo, isto é, a mudança de partido realizada pelo candidato, a cada eleição.  

c) Populismo, resultante da presença, na cena pública, de líder carismático e conservador.  

d) Nepotismo, por tratar do uso da máquina pública para empregar parentes.  

e) Solidarismo, por reforçar a necessidade de todos se ajudarem em defesa da cidadania plena.  

 

 

9 – Leia o texto a seguir. 

O governo do Príncipe 

“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 reconhecera 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: MartinClaret, 2004. p. 136.) Com base no texto e nos conhecimentos sobre Maquiavel, é correto 

afirmar: 

 

a) As atitudes do príncipe são livres da influência dos ministros que ele escolhe para governar. 
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b) Basta que o príncipe seja bom e virtuoso para que seu governo obtenha pleno êxito e seja reconhecido 

pelo povo. 

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

d) A escolha dos ministros é irrelevante para garantir um bom governo, desde que o príncipe tenha um 

projeto político perfeito. 

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

 

 

10 - Sobre os conceitos de poder e dominação, tal como elaborados por Max Weber, é correto afirmar que 

 

a) a dominação prescinde do poder, uma vez que os indivíduos que se submetem a uma ordem de dominação 

não levam em conta os recursos que possuem aqueles que exercem a dominação. 

b) são equivalentes, pois tanto um quanto outro são relações sociais às quais os indivíduos atribuem sentido, 

compartilhando, portanto, motivações. 

c) toda relação de poder implica uma relação de dominação, já que a força sem uma base de legitimação não 

pode ser exercida 

d) não são equivalentes, pois a dominação supõe a presença do consentimento na relação entre “X” e“Y”, o 

que, necessariamente, não se dá com o poder. 

 

 

11-  Sintetize e compare os conceitos antigo e moderno de política. 

R: o conceito antigo de política gira em torno da  esfera de realização do bem comum. Por outro lado, o 

conceito moderno está estreitamente ligado ao de poder, segundo o qual a política é o processo de formação, 

distribuição e exercício do poder. 

 

12- Em que sentido podemos falar de uma contraposição entre sociedade civil e Estado. 

O Estado é entendido como a instituição que exerce o poder da força nas suas diversas funções, sejam elas 

administrativas, jurídica ou legislativa. Já a sociedade civil costuma ser definida como um grande campo de 

relações sociais que se desenvolve separadamente do poder do Estado. 

 

 

 

 

 

 


