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01. A transição do Estado Patrimonial para o Estado Gerencial, ou, usando um critério diferente de classificação, do Estado Autoritário 
para o Estado Democrático, foi, portanto, imensa, mas plena de contradições. A política deixou de ser uma mera política de elites para 
começar a ser uma democracia de sociedade civil, em que a opinião pública tem importância crescente, embora os traços elitistas e a 
baixa representatividade dos governantes continuassem presentes. A economia passou por intenso processo de industrialização, mas 
nem por isso se tornou desenvolvida, já que os países ricos cresceram a taxas por habitante maiores e aumentaram a sua distância 
econômica e tecnológica em relação ao Brasil. A sociedade não mais é uma Sociedade Senhorial, de senhores e escravos, mas não 
se transformou em uma Sociedade Capitalista clássica, de burgueses e trabalhadores; foi além e assume características crescentes de 
uma Sociedade Pós-Industrial, na medida em que o pequeno estamento burocrático estatal deu lugar a uma imensa nova classe média 
burocrática ou tecnoburocrática pública e privada, cujos estratos mais elevados passaram a dividir com a alta burguesia não apenas 
o poder mas também o excedente econômico. Isto ocorria principalmente porque a nova classe média profissional se definia pelo 
controle do novo fator estratégico de produção: o conhecimento técnico e organizacional. A burguesia capitalista e os trabalhadores 
organizados ampliaram suas bases e se diversificaram. Uma imensa camada de trabalhadores pobres senão miseráveis, entretanto, 
continuou mal absorvida pelo sistema capitalista e excluída dos benefícios do desenvolvimento econômico. Assim, vemos que o Estado 
neoliberal consolida-se nos anos 1990 em todo o mundo, e passa a assentar-se na substituição da primazia do estado pela do mercado 
na regulação social. O modelo neoliberal está centrado na predominância do capital financeiro (sobre o capital produtivo).

 Resposta: C

02. O pensamento libertário influenciou a forma de Foulcault pensar o Ocidente. Para ele, o poder não poderia ser compreendido como 
uma regra geral ou como lei, em outras palavras, o poder não é algo exclusivo de alguns grupos. Foulcault defende o pensamento de 
que, para se estudar o poder, se deve deixar de lado a soberania do Estado.

 Resposta: E

03. O texto expõe a trajetória da política ao longo do tempo e a alteração de suas formas de utilização pelos poderes institucionais 
constituídos. Se, numa primeira fase, o autoritarismo procurou limitar a inserção dos segmentos populares, num momento democrático, 
buscou evitar a plena consciência das massas, no sentido de manietá-las aos seus interesses particulares. Numa ou noutra condição, 
a relação de poder demonstra claramente uma preocupação em manter o controle do processo decisório nas mãos de uma minoria.

 Resposta: C

04. A questão aborda a influência do totalitarismo, fenômeno político do século XX, que mobilizou grandes segmentos da sociedade em 
vários países. Ao mesmo tempo em que mobilizou massas, o totalitarismo caracterizou-se pelo sectarismo, destruindo a autonomia 
dos indivíduos, ao arregimentá-los a partir de uma ideologia imposta pelo terror, a fim de evitar a dissidência.

 Resposta: A

05. O ideal de uma sociedade verdadeiramente democrática é que ela seja uma democracia formal e substancial. Embora haja variações 
nos graus de aproximação desse ideal, sabemos que pelo menos até agora nenhuma nação preencheu totalmente tais requisitos, 
o que não nos impede de elaborarmos projetos a serem perseguidos na construção de um mundo melhor. O aspecto formal da 
democracia consiste no conjunto das instituições características deste regime: o voto secreto e universal, a autonomia dos poderes, 
pluripartidarismo, representatividade, ordem jurídica constituída, liberdade de pensamento e expressão e assim por diante. Trata-se 
propriamente das “regras do jogo” democrático, do estabelecimento dos meios pelos quais a democracia se exerce. A democracia 
substancial diz respeito não aos meios, mas aos fins que são alcançados, aos resultados do processo. Dentre estes valores se destaca a 
efetiva — e não apenas ideal — igualdade jurídica, social e econômica. Portanto, a democracia substancial diz respeito aos conteúdos 
alcançados de fato.

 Resposta: D
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