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01. A única alternativa condizente com o texto é a “A”, uma vez que as demais referem-se a sistemas de obediência fora da racionalidade 
capitalista.

 Resposta: A

02. 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

03. A obra O príncipe, de Maquiavel, notabilizou-se pela relação que estabeleceu entre a ética e a moral, e o exercício do poder político. 
Desta forma, o autor colocou algumas características que devem ser seguidas pelo governante no exercício do poder político, sendo 
indispensável a manutenção do respeito da população ao soberano, seja pelo amor ou pelo temor. Ainda segundo Maquiavel na 
referida obra, a principal função do soberano é manter a ordem interna, não importando se sua atitude é pacífica ou violenta. Daí, a 
concepção “os fins justificam os meios” como lógica fundamental ou pensamento político de Maquiavel.

 Resposta: E

04. O importante filósofo, político e escritor francês, Montesquieu é considerado um dos principais filósofos do Iluminismo. Montesquieu 
era contra o absolutismo monárquico, entre as suas principais críticas estava a concentração do poder nas mãos do rei. Nesse sentido, 
defendia a tripartição dos poderes políticos baseado na independência e harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário.

 Resposta: D

05. Todos os itens estão corretos e tratam da maneira como o Estado foi concebido ao longo da história por aqueles que se debruçaram 
à compreende-lo.

 Resposta: E

06. As alternativas [A] e [E] dizem respeito a atribuições do Poder Executivo, que no caso da Federação Brasileira é exercido pela Presidência 
da República. As alternativas [B] e [C] dizem respeito ao Poder Judiciário, que é exercido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério 
Público. A única alternativa que apresenta atribuições próprias do Poder Legislativo e do Congresso Nacional é a [D].

 Resposta: D

07. A separação de poderes na nossa democracia contemporânea tem origem na filosofia política de Montesquieu, segundo seu sistema 
de freios e contrapesos. Para o filósofo, os poderes deveriam ser autônomos entre si, gerando um sistema de controle mútuo entre 
eles. Desta forma, seriam evitadas arbitrariedades e formas tirânicas de governo. Ao mesmo tempo, encontramos na constituição 
contemporânea fortes elementos do Liberalismo de John Locke, que enxerga o Estado como o garante dos direitos naturais do homem, 
tais como o direito à vida e à propriedade. Mas graças ao princípio de cidadania, percebemos que os cidadãos não possuem somente 
direitos, mas também deveres para com a comunidade política na qual ele é inserido. Portanto, somente as afirmativas I, II e IV são 
verdadeiras.

 Resposta: D

08. O poder Legislativo no Brasil é bicameral, ou seja, possui duas câmaras (deputados e senadores), o que faz com que os projetos de lei 
sejam apreciados e votados pelo menos duas vezes.

 Resposta: C
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09. O único item incorreto é o (D). O Estado seja no ocidente ou no oriente, é um órgão especial encarregado de elaborar certas representações 
que valem para a coletividade. É o Estado que legitima e garante o individualismo, que afirma e faz respeitar os direitos do indivíduo. O 
Estado, na administração dos negócios de interesse coletivo, assume a educação, saúde, segurança, economia, ele tem de ser o único 
responsável naquele território por três atividades essenciais: a administração dos negócios de interesse coletivo, com os indivíduos e 
com outros Estados; a elaboração das leis que regem a sociedade e o próprio funcionamento do Estado; e a aplicação dessas leis de 
maneira homogênea a todos os homens, garantindo a justiça. Logo, o Estado se faz presente em todas as sociedades, excetuando as 
sociedades primitivas.

 Resposta: D

10. Marx entendia o Estado como uma instituição a serviço da classe dominante, ou seja, da burguesia. O Estado gerado pelo modo de 
produção capitalista visa, na teoria de Marx, validar a exploração da mais-valia “legalmente” e manter a lei de propriedade privada. 
Para isso, conta com aparatos de diversos tipos, como a política, os tribunais e as forças da repressão, como o exército e as polícias. 
Portanto, Marx afirma que o Estado é uma instituição a serviço da burguesia, para manter, validar e proteger seus interesses, que nada 
mais são que o lucro, a propriedade e a exploração do trabalho assalariado.

 Resposta: C


