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Tipos de Governo
1. 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.

2. "O soberano não é proprietário de seus súditos. Deve respeitar sua liberdade e seus bens em
conformidade com a lei divina e com a lei natural. Deve governar de acordo com os costumes,
verdadeira constituição consuetudinária. (...) O príncipe apresenta-se como árbitro supremo entre
as ordens e os corpos. Deve impor a sua vontade aos mais poderosos de seus súditos.
Consegue-o na medida em que esses necessitam dessa arbitragem."
(André Corvisier, HISTÓRIA MODERNA.)
Esta é uma das caracterizações possíveis
a) dos governos coloniais da América.
b) das relações entre fiéis e as Igrejas Protestantes.
c) do Império Carolíngio.
d) dos califados islâmicos.
e) das monarquias absolutistas.

3. O regime presidencialista diferencia-se do regime parlamentarista porque no presidencialismo o
Presidente da República é
a) chefe de Estado e os Ministros de Estado assumem a chefia de Governo, enquanto no
parlamentarismo o Primeiro-Ministro é chefe de Estado e de Governo, não tendo qualquer
responsabilidade política.
b) chefe de Estado e de Governo, enquanto no parlamentarismo há a distinção entre a chefia
de Estado e chefia de Governo, inexistindo qualquer forma de responsabilização política.
c) chefe de Governo e o Ministro das Relações Exteriores é chefe de Estado, enquanto no
parlamentarismo o Primeiro-Ministro é chefe de Estado e o seu Gabinete assume a chefia de
Governo, sendo que esta tem responsabilidade política condicionada à maioria parlamentar ou
ao voto de desconfiança.
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d) chefe de Estado e de Governo, enquanto no parlamentarismo há a distinção entre a chefia
de Estado e a chefia de Governo, sendo que esta tem responsabilidade política perante o
Parlamento.
4. “O presidencialismo é o regime da irresponsabilidade a prazo fixo. O parlamentarismo é o
regime da responsabilidade com prazo indeterminado”.
(Ulysses Guimarães).
Qual das alternativas traduz melhor o sentido da frase acima?
a) No presidencialismo, o Executivo e o Legislativo são Poderes completamente autônomos e
os mandatos de seus integrantes respondem a calendários eleitorais diferentes, o que acentua
o conflito governativo; no parlamentarismo, por sua vez, os partidos comandam o processo
legislativo de forma responsável e estão sujeitos ao mesmo calendário eleitoral da eleição
popular do primeiro-ministro.
b) No presidencialismo, há um forte poder concentrado na Presidência, e assim os
congressistas não possuem instrumentos para obstruir o Executivo; já no parlamentarismo,
todo o poder deriva da maioria parlamentar, de modo que os partidos, e não o primeiroministro, são os principais atores do sistema político.
c) No presidencialismo, o chefe de governo só responde à população e não ao Congresso,
tendo o presidente um mandato fixo; ao passo que no parlamentarismo todo o poder está no
Parlamento, cujos integrantes têm um tempo determinado de mandato.
d) No presidencialismo, os partidos são sempre fracos e irresponsáveis, mesmo quando é
dissolvido o gabinete; enquanto no parlamentarismo, como o poder do governo deriva do
parlamento, os partidos são fortes e responsáveis.

5. Em relação á definição de República, assinale a alternativa correta:
a) é o sistema que divide os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
b) república é a comissão que administra e representa o país.
c) república é a democratização da monarquia e busca sempre defender os interesses da
maioria.
d) é uma forma de governo orientada para o bem comum, em que as leis se aplicam
igualmente a todos, inclusive aos governantes.
e) é o sistema em que há eleições livres e que todo poder emana do povo.

.
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