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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca do estudo das instituições políticas e de seus fundamentos,
julgue os itens a seguir.
51

A contestação da legitimidade do Estado se dá por meio da

Com base na classificação dos grupos políticos e no conceito de
Estado, julgue os próximos itens.
59

Toda atividade política se corporifica na luta entre grupos que,
por sua vez, são onicompreensíveis e identificáveis por meio
da atividade por eles exercidas, o que se constitui como uma
espécie de tautologia.

60

O Estado moderno, cuja origem europeia remonta ao período
do século XIII até fins do século XVIII ou início do XIX, tem
como principal característica o fim do monopólio da força
legítima.

61

Conforme a teoria dos grupos, proposta por Bentley, a luta
entre grupos determina o tipo de decisões a serem tomadas, o
que corresponde dizer que a política pressupõe valores sociais
indicados imperativamente pela luta entre grupos.

oposição à própria concepção originária do Estado, em relação
à estrutura e aos seus fins, utilizando-se, como princípio dessa
contradição, a modificação parcial dos fundamentos do Estado,
o que culmina na existência de uma política de cunho
reformista.
52

Os diferentes Estados engendram formas diferentes de
legitimidade, sendo que cada forma de lutar pelo poder
corresponde a uma diferente ideologia.

53

A existência do Estado, como mecanismo político de governo,
pressupõe o controle sobre o território, a sustentação da
autoridade por meio de um sistema legal e a capacidade de

A respeito da evolução histórica do Estado, julgue os itens
subsecutivos.
62

O absolutismo monárquico corresponde a um regime político
institucionalizado, não arbitrário e fundado em tradições
seculares e profanas, tendo como marco, para o seu declínio,
a Revolução Francesa.

63

O Estado feudal criou o germe de sua própria destruição,
quando permitiu a substituição integral de todos os velhos
grupos dirigentes locais e provinciais por vassi de origem
régia, funcionando contra a centralização do poder.

64

O Estado moderno, entendido com fundamento em sua
estrutura administrativa, burocrática, racional e legal, sucumbe
a visão de Estado soberano presente no Estado absolutista,
à medida que separa, no plano formal, as esferas pública e
privada.

utilizar a força militar, quando esta for necessária.
54

A legitimidade é, em sua acepção específica, um atributo do
Estado, que consiste na existência de consenso em parcela
significativa da população, capaz de garantir a obediência, sem
a necessidade de uso da força, requerida apenas em casos
excepcionais.

55

A ficção jurídica da ideologia democrática consiste na
compreensão de que o povo não é constituído apenas pelo
somatório abstrato de indivíduos, em que cada um deles
participa diretamente e em igual proporção do poder no
controle do Governo e no processo de elaboração das decisões
políticas.

Com referência ao Estado contemporâneo, julgue os itens
subsequentes.
65

A teoria das vias nacionais para o socialismo, que foi
posteriormente corrigida pela tese da soberania limitada da
União Soviética, apresenta como lacuna o problema do
internacionalismo e dos modos de uma ação comum sobre
socialismos fortemente divergentes, como os casos chinês e
cubano.

66

Frente à crise do capitalismo contemporâneo, o Estado deve
buscar a defesa dos interesses da classe dominante por meio de
políticas fiscais que privilegiem seus interesses.

67

Os modelos corporativistas do capitalismo revelam a presença
uniforme do Estado e do setor público nos processos
econômicos, promovendo o equilíbrio entre a ação econômica
e a ação política.

68

Segundo a teoria de Maurice Duverger, há ditaduras
sociológicas, cuja origem está situada na crise conjuntural da
sociedade; e há ditaduras técnicas, que nascem de uma crise
estrutural da sociedade, decorrente da crise de legitimidade do
poder político.

69

A alegação manejada para justificar a ascensão dos regimes
totalitários, como, por exemplo, o fascismo totalitarista, está
posta no declínio do sistema liberal burguês.

Com relação ao Estado e sua evolução histórica, julgue os itens
seguintes.
56

Segundo a perspectiva do contratualismo clássico, o contrato
é a base da relação jurídica facultada aos membros que dele
pactuam e por meio do qual se institui o Estado de natureza.

57

A visão de Estado, no pensamento político de Locke, consiste
na tríade que se estrutura, conforme o estado de natureza,
passando pela constituição de sociedade civil, fundada no
pacto ou contrato social e desemboca no Estado Absolutista.

58

A estrutura do Estado de direito é formal, por preconizar as
liberdades fundamentais com a aplicação da lei geral-abstrata;
material, por pressupor a livre concorrência do mercado;
social, por atender às demandas sociais e às políticas
reformistas da classe trabalhadora; e política, por pressupor a
separação e distribuição do poder.
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Julgue os itens a seguir,

considerando as concepções
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Com relação aos sistemas eleitorais majoritários e proporcionais,

contemporâneas acerca do Estado.

julgue os itens subsequentes.

70

76

A não governabilidade é, segundo Habermas, o resultado de

Os sistemas eleitorais proporcionais, com listas fechadas,

uma crise de gestão administrativa, decorrente das crises de

caracterizam-se pelo aumento da disciplina partidária e por

output e crises de input, que consistem, respectivamente, na

orientar a escolha do eleitor mais pelo partido do que pelo

incapacidade administrativa de compatibilizar eficientemente

candidato.

os imperativos de controle que chegam do sistema econômico
77

Uma estratégia que os partidos que estão no poder empregam

(crise de apoio político) e a incapacidade de preservar o nível
é a modificação da divisão dos distritos eleitorais, de forma a
necessário de lealdade da massa (crise de gestão
garantir que o distrito formado possua uma maioria que vote no
administrativa).
seu partido.
71

O princípio da descentralização dá consistência ao pluralismo
e depende de sua efetividade, contudo a descentralização pode

78

É teoricamente possível, em um sistema eleitoral distrital, que
o partido que tenha a maioria dos votos eleja seus candidatos

existir mesmo em um Estado unitário.

em todos os distritos, conquistando 100% dos assentos.
72

O princípio político que fundamenta a confederação é o da
insubordinação do órgão central ao poder do Estado. O

79

bipartidários e criar dificuldades para partidos minoritários,

critério-guia da conduta dos membros de uma confederação é

uma vez que, nesse sistema, o número de assentos não é

a defesa de seus interesses, tendo em vista que o caráter das

proporcional ao número de votos.

decisões emanadas da confederação engendram, em relação às
pessoas, leis.
73

O sistema eleitoral majoritário pode favorecer os sistemas

80

Nos sistemas eleitorais proporcionais, com lista aberta, os

Na atual conjuntura, o princípio de defesa do governo

candidatos são eleitos por ordem decrescente do número de

supranacional, neste particular, o reconhecimento do papel

votos que cada candidato obteve, independentemente do

fundamental da Organização das Nações Unidas (ONU),

partido ao qual pertençam.

deve-se ao fato de que há uma estrutura anárquica no contexto
internacional, que se desenvolve por meio de processos

Considerando as ideias de Weber sobre partidos políticos, julgue os
itens seguintes.

conflitivos entre estados, uma vez que há a ausência de
autoridade constituída em cada Estado, que ameaça à sua

81

soberania.
74

exclusivamente para obtenção do poder pelos seus dirigentes
e para a ocupação dos cargos do quadro administrativo pelos

O fenômeno das nações sem Estado ocorre por meio da

seus membros.

permanência de etnias bem definidas dentro de nações
anárquicas, servindo, como, exemplos, a Chechênia e o País

75

Quanto aos fins objetivamente visados, os partidos se orientam

82

O partido é uma associação política, cujo objetivo é

Basco.

proporcionar poder aos seus dirigentes e a seus membros

O pós-colonialismo produz a manutenção do sentido de

ativos, além de oportunidades materiais ou ideais de obter

unidade nacional.

vantagens pessoais ou realizar fins objetivos.
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Com base nas ideias de Gramsci, julgue os próximos itens.
83

Um partido se torna necessário historicamente quando já
existem, pelo menos em vias de formação, as condições de sua
transformação em Estado.

84
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Com relação à democracia e suas condições substantivas, julgue os
itens a seguir.
94

O desafio colocado hoje à democracia brasileira é a superação
da desigualdade social.

95

As ideias da democracia grega já são integralmente aplicadas
na sociedade contemporânea.

96

A liberdade que interessava ao homem na democracia grega
era a divisão do poder social e do político entre todos os
cidadãos. Tratava-se, portanto, de uma liberdade coletiva.
Privadamente, o homem se sujeitava a um controle severo e
pouco espaço havia à independência individual.

97

O problema da democracia na sociedade do século XIX seria,
para Benjamin Constant, recuperar a liberdade dos gregos em
uma sociedade na qual o indivíduo estava mais interessado no
gozo dos prazeres da vida privada.

O partido político é formado por dois elementos fundamentais,
quais sejam: um elemento difuso de homens comuns que
oferecem participação, disciplina e fidelidade ao partido; e um
elemento coesivo principal que centraliza, organiza, torne
eficiente um conjunto de forças que, deixadas em si mesmas,
não seriam coesas nem capazes de exercer seu papel histórico.

85

Os partidos políticos são alianças entre classes sociais.

Acerca de cidadania e de direitos humanos, julgue os itens que se
seguem.
86

Os elementos caracterizadores da cidadania são, atualmente, os
direitos políticos, os sociais e os civis.

87

Acerca da relação entre democracia e desenvolvimento social e
econômico, julgue os itens subsequentes.
98

A efetividade na distribuição dos direitos políticos e civis não
é afetada pela desigualdade econômica.

99

Historicamente o desenvolvimento de convicções e cultura
democráticas está estreitamente associado à economia de
mercado.

100

A economia capitalista inevitavelmente gera desigualdades nos
recursos políticos aos quais os cidadãos têm acesso.

O conceito de cidadania enfatiza a utilização dos direitos dos
indivíduos como mecanismo de luta não revolucionária contra
os excessos dos capitalismos. Embora presente neste conceito,
os deveres não ganham a mesma ênfase.

88

Da perspectiva liberal, a legitimidade do Estado depende de
sua capacidade de defender a prioridade dos direitos humanos,
os quais estabelecem limites à vontade soberana do legislador
político.

89

No processo de colonização do Brasil, considerações
políticas levaram a Coroa Portuguesa à convicção de que era
necessário colonizar a nova terra, sendo que a expedição de Martin
Afonso de Souza foi um marco dessa nova diretriz.

Para Habemas, a forma gramatical das normas jurídicas é

Boris Fausto. Histórica Concisa do Brasil. São Paulo: Editora Edusp, 2012, p.18.

capaz de garantir a conexão interna entre a soberania e os
direitos humanos.
90

A respeito desse período e da referida política, julgue os itens
seguintes.

Direitos fundamentais são os direitos humanos positivados no
ordenamento jurídico de um país.

101

A união Ibérica, união das Coroas Portuguesa e Espanhola,
provocou a não observância do tratado de Tordesilhas, o que
permitiu a penetração de desbravadores portugueses no Brasil
Central e na Amazônia Ocidental.

102

A revolução Pernambucana de 1817 se explica, em parte, como
uma reação ao centralismo da Coroa, não mais em Lisboa, mas
no Rio De Janeiro. Isso ampliou desigualdades regionais e
aumentou o descontentamento da elite e de parte da população
nordestina com os privilégios dados aos portugueses.

103

Uma ameaça ao domínio português sobre o novo território
vinha de piratas da França, país que contestava o tratado de
Tordesilhas.

104

A Coroa Portuguesa dividiu o Brasil em 23 quinhões, por
linhas paralelas ao equador, que se estendiam do litoral ao
Meridiano de Tordesilhas. Assim, foram formadas as
capitanias hereditárias.

105

A atribuição dos donatários de doar sesmarias dentro de suas
capitanias deu origem a imensos latifúndios no país.

Em relação aos partidos políticos no Brasil, julgue os itens
subsecutivos.
91

O AI 2 estabeleceu o fim do pluripartidarismo em vigência
desde 1945. Ainda que fosse teoricamente possível compor até
três partidos, só se conseguiu montar dois, graças à filiação
provisória de dois senadores ao MDB.

92

Durante o período imperial não houve alternância no poder
entre os partidos conservador e liberal.

93

O sistema coronelista consistia, do lado do partido do governo,
carta branca para o chefe político local governista em todos os
assuntos do município; do lado dos chefes locais, apoio
incondicional aos candidatos do oficialismo nas eleições
estaduais e federais.
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Na historiografia brasileira é tradicional contrastar a
facilidade relativa da consolidação da independência do Brasil com
o processo complicado de emancipação da América espanhola.
Acentua-se ainda que, enquanto o Brasil permaneceu unificado, a
América espanhola se fragmentou em diversas nações.
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Em 1930 chegou ao fim o período chamado de primeira república.
Apesar da superação pacífica do antigo regime, teve início um
período conturbado da história política brasileira. Em relação a esse
tema, julgue os itens que se seguem.

Boris Fausto. Histórica Concisa do Brasil. São Paulo: Editora Edusp, 2012, p. 78.

A propósito da independência do Brasil e do período monárquico,
julgue os itens a seguir.
106

107

108

Em agosto de 1934, o Ato Adicional criou as Assembleias
Provinciais e lhes concedeu poder de aprovar despesas
municipais e das províncias, bem como de lançar os impostos
necessários para cobrir tais despesas, sem ônus às rendas a
serem arrecadadas pelo governo central.
A guerra dos cabanos, que eclodiu no Rio Grande do Sul,
entre 1832 e 1835, foi realizada em defesa da monarquia e
da religião.

110

Um grande fator de influência política de Minas Gerais na
República foi o tamanho de sua bancada na Câmara dos
Deputados, que sobrepujava a bancada de São Paulo, estado
mais poderoso do ponto de vista econômico.
A Coluna Prestes representou a força do nascente movimento
comunista no país.

111

A primeira constituição republicana do Brasil teve cunho
liberal, inspirada na constituição alemã.

112

Prudente de Moraes construiu um arranjo político que ficou
conhecido como a “política dos governadores”.

113

A revolução de 1930 expressou uma nova conformação de
classes sociais, impulsionada pela ascensão da burguesia
industrial.

Durante o período militar, o governo Médici foi marcado por
uma liberalização da política de forma lenta e gradual, bem
como pelo fim da repressão aos dissidentes.

115

Em 1979 foram editadas novas leis que afetaram a organização
partidária, extinguiram a antiga Arena e o MDB e
possibilitaram a criação de um sistema pluripartidário.

116

O primeiro governo Vargas, ocorrido no período de 1930
a1945, ficou conhecido como Estado Novo.

A constituição de 1824 estabeleceu o voto direto e universal.

A passagem do Império para a República no Brasil foi
relativamente tranquila, ao contrário dos primeiros anos sob o novo
regime, quando diversos grupos disputavam o poder e divergiam
sobre o projeto da República nascente. Com relação a esse tema,
julgue os itens subsecutivos.
109

114

117

A revolução de 1932 expressou o descontentamento de setores
liberais, particularmente do estado de São Paulo, com a
demora de Getúlio Vargas em convocar eleições para a escolha
de uma assembleia constitucionalista.

118

As eleições livres e democráticas de 1945 redundaram em
um crescimento expressivo do PCB, que, no entanto foi banido
em 1947.

119

O sistema parlamentarista, implementado em 1961, foi uma
maneira dos militares limitarem o poder de Jango Goulart.

120

A Constituição de 1988 garantiu direitos civis de minorias e
criou condições necessárias para o desenvolvimento por meio
de medidas de liberalização econômica, particularmente nas
áreas de petróleo e energia, portos e telecomunicações.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).
A partir da Era Vargas (1930-1945) e no contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Brasil
entrou em franco processo de modernização. Na economia, foram lançadas as bases da indústria pesada,
cujo símbolo seria a Companhia Siderúrgica Nacional. Na sociedade, milhares de migrantes deixaram o
campo em direção às cidades, alterando-se, rápida e profundamente, a fisionomia do país. Na política, uma
nova visão de Estado ganhava corpo: um Estado poderoso, capaz de conduzir o desenvolvimento e de
absorver uma burocracia mais estável e mais preparada para agir. A criação do Departamento Administrativo
do Serviço Público (DASP) integrou esse esforço de modernização da administração pública, assinalada pela
tentativa pioneira de estruturação da máquina administrativa do Brasil. Neste início de século XXI, o Estado
brasileiro tem sido desafiado a responder às novas e diversificadas demandas da sociedade.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS PÚBLICOS: O DESAFIO DO TEMPO PRESENTE

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

as demandas da sociedade; [valor: 6,00 pontos]

<

as funções essenciais da administração pública; [valor: 7,00 pontos]

<

o papel da administração pública no fortalecimento da cidadania. [valor: 6,00 pontos]
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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