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Exercícios 

 

1. Sobre o conceito de Estado, é correto afirmar: 

a) É uma organização civil para administrar dado território e a sua população. 

b) Refere-se à não existência da divisão territorial determinada pelos limites geográficos. 

c) Trata-se da eleição realizada pelo povo que garante a legitimidade para pessoas governarem. 

d) É a estrutura organizacional e política, fruto de um contrato social ou de um pacto político, que 

garante legitimidade ao governo. 

e) Consiste em uma estrutura organizacional e política, independente de um pacto político com 

autoridade. 

 

 

2. Sobre o conceito de Estado Moderno defendido pelo sociólogo alemão Max Weber, assinale o que for 

incorreto. 

a) Sobre o conceito de Estado Moderno defendido pelo sociólogo alemão Max Weber, assinale o que 

for incorreto. 

b) A manutenção da autoridade estatal ocorre pela necessária combinação entre o emprego da força 

física e a busca pela legitimidade junto aos cidadãos. 

c) Como dimensão superestrutural da sociedade capitalista, o Estado é um instrumento de 

dominação da classe dos proprietários. 

d) A legitimidade do Estado Moderno deriva, principalmente, do reconhecimento da validade legal e 

da competência funcional, baseadas em normas racionalmente estabelecidas. 

 

 

3. “O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o 

povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros 

que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo.” 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 

 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do governante. A 

manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na: 

a) Inércia do julgamento de crimes polêmicos. 

b) Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. 

c) Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. 

d) Neutralidade diante da condenação dos servos. 

e) Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. 
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4. “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. 

d) Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. 

e) Organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados. 

 

 

5. “A questão da corrupção está em evidência e aumenta o desencanto com a política. Considerada como 

um dos maiores males da democracia, suas consequências são nefastas. Shakespeare, em “Medida 

por medida”, destacou essa problemática, conforme o fragmento abaixo: Uma coisa é ser tentado e 

outra coisa é cair em tentação. Não posso negar que não se encontre num júri, examinando a vida de 

um prisioneiro, um ou dois ladrões, entre os jurados, mais culpados do que o próprio homem que estão 

julgando. A Justiça só se apodera daquilo que descobre. Que importa as leis que ladrões condenem 

ladrões?” 

SHAKESPEARE, W. Comédias e sonetos. São Paulo: Círculo do Livro, 1994. 

 

Assinale a alternativa que expressa o sentido da corrupção política. 

a) Uso do poder público para proveito, promoção ou prestígio particular, ou em benefício de um grupo 

ou classe, constituindo violação da lei ou de padrões de elevada conduta moral. 

b) Utilização da violência nua para impor autoridade e auferir benefícios particulares. As vantagens 

obtidas se apoiam no poder dos dominantes e no uso da arbitrariedade. 

c) Fenômeno político baseado na capacidade simbólica de exercer ascendência sobre os outros, 

utilizando expressivamente a coação. 

d) Fenômeno que coloca todos em nível de igualdade – vendedores e compradores – com a 

finalidade de promover a troca de bens serve de elemento regulador das relações entre os 

indivíduos. 

e) Fenômeno político que induz a um benefício ou direito desfrutado por indivíduos, partilhado pela 

generalidade das pessoas. 
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6. “Capitão Nascimento – Eu fui pra CPI do Fraga pra detonar o sistema. Eu fui lá pra falar a verdade, pra 

dizer o que eu estava sentindo. Contei tudo que eu sabia, reconheci meus erros e falei por mais de três 

horas. [...] Foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. E mesmo assim o sistema 

continuava de pé. O sistema entrega a mão pra salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos 

interesses, cria novas lideranças. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai 

resistir.” 

PADILHA, José. Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. [Filme] Produção de Marcos Prado e José Padilha. Zazen 

Produções, 2010, 118 min. Trecho disponível em: 

<http://picadinhoderoteiro.wordpress.com...elite-2/>. Acesso em 06 set. 2012. 

 

A frase do Capitão Nascimento, retirada do filme Tropa de Elite 2, sintetiza a articulação entre as 

diversas esferas sociais que acabam por sustentar um sistema de corrupção. Tendo isso em 

consideração, analise as proposições abaixo e assinale a mais correta a respeito da corrupção. 

a) A corrupção, no fundo, beneficia a todos: polícia, traficantes e população. A solução é prender 

todos os corruptos. 

b) A corrupção é causada pelo “jeitinho brasileiro”. 

c) Sabe-se que a ocasião faz o ladrão. Para que se acabe com a corrupção, é necessário fazer com 

que todas as pessoas tenham acesso aos bens de consumo. 

d) A corrupção está relacionada ao sistema capitalista, às suas desigualdades, aos poderes que 

surgem a partir dele e à apropriação privada do espaço público. 

e) A corrupção só existe porque os impostos são extremamente altos. Sendo assim, é o próprio 

governo o responsável por permitir um sistema de corrupção. 
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Gabarito 
 

1. D 

O Estado é fruto de um contrato de concessão de liberdade para favorecer a paz. Segundo as teorias 

contratualistas, o indivíduo cede a sua liberdade, submetendo-se às leis, em troca da garantia de segurança 

por parte do Estado. Note-se que, embora seja uma de suas atribuições, o papel do Estado não se limita a 

administrar um dado território e a sua população.   

 

2. C 

A alternativa C está incorreta. Em Weber, o Estado não é um instrumento de dominação da classe dos 

proprietários. Note-se que a ideia do Estado como instrumento de dominação e os conceitos de “classe” 

e de “proprietários” (burguesia) estão presentes no pensamento de Marx, e não de Weber. Para Weber, o 

Estado é o único que pode usar a violência com legitimidade para manter a ordem pública. Ou seja, ele 

deve dispor de orgãos responsáveis por promover a ordem social e conter possíveis conflitos, como as 

Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica). 

 

3. E 

O príncipe deveria ter o equilíbrio entre a bondade e a tirania, buscando sempre aquilo que é mais 

conveniente para a conservação e manutenção do poder. Note-se que as noções de bondade, compaixão 

e neutralidade, bem como a submissão aos dogmas religiosos, se tomados como virtudes morais 

invioláveis, podem ser obstáculos para o exercício do poder. Segundo Maquiavel, o príncipe deve ser 

temido e amado, mas se tiver que escolher, que seja temido. 

 

4. E 

Para Foucault, as leis surgem do conflito, da anormalidade, e têm a finalidade de organizar e de mediar as 

mais diversas relações de poder. As alternativas A, C e D limitam a finalidade das leis às situações de 

guerra e, por isso, estão incorretas. Embora a existência das leis produza certa coerção nos indivíduos, a 

sua finalidade não é conter a agressividade humana, o que exclui também a alternativa B. Portanto, a 

alternativa E é o gabarito da questão. 

 

5. A 

“Uso do poder público para proveito, promoção ou prestígio particular, ou em benefício de um grupo ou 

classe, constituindo violação da lei ou de padrões de elevada conduta moral”, é a definição exata do que 

se entende por corrupção política. Note-se que a corrupção não está, necessariamente, relacionada ao uso 

da violência, à coação ou à imposição de autoridade. 

 

6. D 

A alternativa D apresenta algumas das motivações para a corrupção, dentre as quais estão as 

desigualdades, a concentração de poder nas mãos de poucos e a apropriação privada do espaço público, 

isto é, a utilização dos bens públicos para a interesses particulares. Note-se que a alternativa B, apesar de 

reproduzir uma ideia amplamente difundida pelo senso comum, está incorreta. Embora o “jeitinho 

brasileiro” possa ocasionar a corrupção, esse não é um nexo necessário.  


