
 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Aula ao Vivo 

Filosofia 
Larissa Rocha 

27.03.2015 

 

Surgimento da Política 
 
1. Sobre o moderno conceito de cidadania, assinale o que for incorreto.  

a) Cidadania é a condição daquele que possui e exerce três ordens de direitos: civis, políticos 
e sociais.    

b) Em termos históricos, os direitos sociais antecederam os direitos políticos na composição 
da cidadania.    

c) As grandes revoluções políticas europeias dos séculos XVII e XVIII marcaram o início da 
expansão dos direitos políticos para camadas populacionais antes excluídas da condição 
de cidadãos.    

d) Os direitos sociais, parte fundamental da cidadania, dizem respeito ao usufruto da herança 
material produzida pela coletividade, ou seja, se referem à distribuição da riqueza entre os 
membros de uma sociedade.    

e) A emergência dos Estados de Bem-estar Social no século XX foi importante impulsionador 
dos direitos sociais, e, portanto, um fenômeno relevante para a consolidação da cidadania 
moderna.    

 
 
2. A Idade Moderna (século XV à primeira metade do século XVIII), que foi marcado pela 
formação dos Estados Nacionais, teve como característica(s):  

a) o surgimento da burguesia e a consolidação do seu poder político e econômico.  
b) a substituição do poder dos Reis pelos camponeses.  
c) a consolidação dos regimes absolutistas, apoiados pela burguesia que desejava o poder 

econômico.  
d) o enfraquecimento do sistema colonial, a partir do surgimento dos novos Estados 

americanos. 
 
 
3. A democracia é o principal sistema político contemporâneo. Ela está presente em países de 
culturas muito diferentes (como Brasil, Japão e África do Sul) e pode assumir diversos modelos e 
aspectos, dependendo do contexto. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da democracia:  

a) Com relação à forma de participação, a democracia pode ser direta ou representativa.    
b) Uma democracia pode existir tanto em um regime parlamentarista quanto em um regime 

presidencialista.    
c) A democracia contemporânea ocorre nos mesmos moldes da democracia clássica grega.    
d) Muitas ações arbitrárias podem ser tomadas em nome de “ideais democráticos”.    
e) A democracia parte do pressuposto de que o poder emana do povo.    

   
 
4. 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.    
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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. 

 
 
5. Os impostos são quantia em dinheiro para o Estado pagos por pessoas físicas e jurídicas. É um 
tributo usado para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do governo 
em obras de infraestrutura e serviços essenciais à população, como saúde, segurança e 
educação. Mas há um descompasso entre arrecadação e qualidade dos serviços públicos, pois o 
custo Brasil é alto, bem observado no texto abaixo. A carga tributária bruta brasileira em 2010 
subiu para 33,56% do PIB (Produto Interno Bruto), informou há pouco a Receita Federal. No ano 
retrasado, o percentual havia sido de 33,14%. Em valores, isso representa R$ 3,6 trilhões ao 
longo do ano passado. O aumento decorreu do crescimento de 7,5% do PIB e de 8,9% da 
arrecadação tributária nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Em 2010, a arrecadação 
tributária bruta totalizou R$ 1,2 trilhão. 
 

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso: 23 set. 2011. 
 
A partir dessas informações, é correto afirmar que o Estado é um(a)  

a) instituição política, com poder institucionalizado e, por extensão, agente de controle social, 
com poder de regular as relações entre todos os membros da sociedade.    

b) instituição sociopolítica que regula as relações humanas com finalidade de padronizar 
comportamento conforme preceitos ideológicos definidos eticamente.    

c) organização político-econômica que regula o processo de socialização primária e a 
reprodução dos saberes informais inerentes a uma cultura.    

d) empreendimento político, por excelência, reprodutor do sistema que legitima relações de 
dominação e subordinação ao capital internacional.    

e) instituição sociopolítica que prescreve códigos éticos destinados à orientação da conduta 
dos indivíduos em prol de um mundo ideal.    

   
 
6. Observe a charge a seguir. 
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Notamos nela a presença de um processo social importante para a compreensão das mudanças 
e/ou transformações que ocorrem de forma contínua e que refletem determinados tipos de 
relações sociais entre os indivíduos e os grupos. Sobre isso, assinale a alternativa correta.  

a) O processo social nela apresentado é denominado conflito, pois destaca um grupo em 
rivalidade, buscando uma educação mais justa.    

b) A cidadania produzida pela educação é um processo dissociativo e se encontra em 
constante transformação.    

c) A cooperação na construção de uma educação cidadã permite que dois ou mais indivíduos 
atuem em conjunto para tornar o seu grupo mais atuante na formação de uma sociedade 
mais justa.    

d) A diversidade ideológica no grupo social permite uma maior coesão dos seus membros na 
cooperação por uma educação de qualidade e cidadã.    

e) Numa competição como a da charge, notamos uma necessidade de formar subgrupos que 
permitem uma cidadania igual para todos.    
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