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Eixo Temático 3: Questões Sociais 
 
Parte 1: Conceitos fundamentais 
 
1. Após o período do regime militar pelo qual nosso país passou, é comum nos depararmos com 
brasileiros orgulhosos de viver em uma real democracia.  
a) Quais são os pilares fundamentais de um regime democrático? 
b) Estabeleça os problemas ou limites inerentes à visão do Brasil como um país verdadeiramente 
democrático.  
 
 
2. O princípio da igualdade perante a lei, evocado por muitos em questões polêmicas como as 
cotas raciais, carece de um entendimento mais aprofundado pelo público “leigo”. Aprofunde a 
visão comum acerca desse princípio, fundamentando-a a partir da noção Aristotélica de 
igualdade. 
 
 
3. É comum, hoje, atribuirmos aos governantes a responsabilidade por diversos problemas 
enraizados na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, é possível perceber, por parte do governo, 
tentativas de combater esses vícios por meio de ações afirmativas. Nesse sentido, faça o que se 
pede.  
a) Conceitue as chamadas ações afirmativas. 
b) Estabeleça as qualidades e os limites desse tipo de medida. 
 
 
4. Explique em que consistem os seguintes indicadores: 
a) Índice de Desenvolvimento Humano 
b) Índice de Gini 
 
 
5. Em que consiste o modelo neoliberal de Boa Governança, apregoado pelo chamado 
Consenso de Washington? Até que ponto, hoje, esse modelo parece ter se mostrado eficaz no 
que diz respeito à prosperidade dos países menos desenvolvidos? 
 
 
6. Nos últimos tempos, as empresas privadas não raro passaram a incluir em seus objetivos 
institucionais aquilo que se convencionou chamar de responsabilidade social, conceito que se 
originou da distinção entre empresa e negócio.  
a) Caracterize essa distinção. 
b) Em que medida as empresas brasileiras parecem se adequar a essa nova realidade? 
 

 
 
 
 


