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 Estado e Governo 
 
1.  

 
 
O conceito de democracia apresentado acima se relaciona diretamente com a prática de: 

a) Unidade sindical 
b) Socialização da riqueza 
c) Estabilidade constitucional 
d) Autodeterminação das minorias 

 
 
2. 

 
 
“Os belgas não se entendem entre si e já se teriam separado em países diferentes não fossem o 
seu rei e, mais recentemente, a adoção de uma forma de governo federativa, em que a Valônia, 
Flandres e Bruxelas têm grande autonomia política e administrativa em relação ao governo 
nacional, além do surgimento e fortalecimento da União Européia, que faz com que os belgas se 
sintam cada vez mais membros de uma comunidade européia multicultural e multilíngüe, e menos 
belgas, o que ajuda a diluir seus antagonismos internos.” 

RICARDO C. COELHO Adaptado de Os franceses. São Paulo: Contexto, 2007. http://lvb.net 
 

A compreensão da situação relatada no texto e representada em termos espaciais no mapa 
somente é possível a partir da distinção entre os seguintes conceitos importantes para as 
Ciências Humanas: 

a) Território nacional e soberania política 
b) Regime de governo e autonomia cultural 
c) Estado territorial e identidade nacional 
d) Representação política e integração econômica 
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3. “Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido 
pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos 
nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções 
públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, 
sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes 
concomitantemente.” 

MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo Abril Cultural, 1979 (adaptado). 
 
 
A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver 
liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja 

a) Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. 
b) Consagração do poder político pela autoridade religiosa. 
c) Concentração do poder nas mãos de elites técnico-cientifícas. 
d) Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. 
e) Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. 

 
 
4. “A política foi, inicialmente, a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz 
respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de 
que nada entendem”  

VALÉRY, P. Cadernos. Apud BENEVIDES, M. V. M. A cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1996.  
 
Nessa definição o autor entende que entende que a história da política está dividida em dois 
momentos principais: um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, e um segundo, 
caracterizado por uma democracia incompleta. Considerando o texto, qual é o elemento comum a 
esses dois momentos da história política? 

a) A distribuição equilibrada do poder.  
b) O impedimento da participação popular. 
c) O controle das decisões por uma minoria.  
d) A valorização das opiniões mais competentes.  
e) A sistematização dos processos decisórios. 

 
 
5. “A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores; a lei 
nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus 
heróis de horror: a lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas; ela nasce com os 
famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo.”  

FOUCAULT, M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In: Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999.  

 
O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à 
organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das 
sociedades modernas é:  

a) Combater ações violentas na guerra entre as nações.  
b) Coagir e servir para refrear a agressividade humana.  
c) Criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. 
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d) Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos.  
e) Organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados. 

 
 
6. 

 
 
Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam 
sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada 
demonstra:  

a) A humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à 
vestimenta real.  

b) A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa 
o público e sem a vestimenta real, o privado.  

c) O vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um 
rei  despretensioso e distante do poder político. 

d) O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos 
de outros membros da corte. 

e) A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político 
adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. 
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 Gabarito 
 

1. C 
2. C 
3. D 
4. C 
5. E  
6. E 


