
1 
 

 

 

DIREITO CIVIL - PESSOAS E BENS 

 

1. O Código Civil de 2002 dividiu as 

pessoas jurídicas de direito público em 

duas categorias: interno e externo. 

Quanto às pessoas de direito público 

assinale a ERRADA: 

A) Partidos políticos são pessoas de 

direito público interno previstos na 

Constituição Federal de 1988, no Código 

Civil de 2002 e recebem o fundo 

partidário, que se trata de dinheiro 

público. 

B) Os municípios são pessoas de direito 

público interno, tendo como domicílio o 

lugar onde funcione a administração 

municipal. 

C) As autarquias são pessoas de direito 

público interno, sendo criadas por lei 

específica. 

D) As associações públicas são pessoas 

jurídicas de direito interno por força de 

lei, bem como as demais entidades de 

caráter público criadas por lei. 

 

2. No que se refere aos Direitos de 

Personalidade, aponte a alternativa 

INCORRETA: 

A) Os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não 

podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária, exceção dos casos previstos 

em lei. 

B) Ninguém pode ser constrangido a 

submeter-se, com risco de vida, a 

tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica. 

C) O pseudônimo adotado para 

atividades lícitas ou ilícitas goza da 

proteção que se dá ao nome. 

D) O nome da pessoa não pode ser 

empregado por outrem em publicações 

ou representações que a exponham ao 

desprezo público, ainda que não haja 

intenção difamatória. 

 

3. Sobre o Bens e de acordo com o 

Código Civil de 2002, aponte a alternativa 

INCORRETA: 

A) O bem acessório segue o principal, 

exceto disposição especial em contrário, 

denomina-se princípio da gravitação 

jurídica. 

B) O princípio da gravitação jurídica no 

Código Civil de 2002 não tem mais 

previsão expressa, sendo subentendido 

pela disposição que o bem acessório é 

aquele cuja existência supõe a do 

principal.  

C) Os frutos são bens acessórios que 

têm sua origem no bem principal, 

mantendo sua integridade deste último, 
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sem diminuição da sua substância ou 

quantidade. 

D) As frutas produzidas por uma árvore 

são decorrentes de uma relação 

econômica produzida num quintal ou 

fazenda e são denominados de frutos 

civis. 

 

4. No que se refere aos Bens 

públicos, aponte a alternativa 

INCORRETA: 

A) No Código Civil de 2002 adotou-se o 

critério da titularidade do bem para sua 

definição de público, independentemente 

de sua finalidade. 

B) Os bens públicos no Brasil se dividem 

em três tipos: uso comum do povo, uso 

especial e dominicais, sendo os mesmos 

inusucapíveis.  

C) Os bens públicos de uso especial são 

aqueles que têm destinação específica 

de um serviço da administração pública, 

logo não podem ser usados pelos 

administrados em geral mesmo de forma 

gratuita ou onerosa. 

D) Os bens públicos dominicais podem 

ser alienados por ato administrativo, sem 

necessidade de lei conforme previsto no 

Código Civil de 2002. 

 

ECONOMIA POLÍTICA 

 

5. De acordo com Marx, o mais-valor 

existe porque: 

A) Os trabalhadores são pagos pela força 

de trabalho, e não pelo produto do 

trabalho em si. 

B) O proletariado vive em condições 

cada vez mais miseráveis. 

C) Os trabalhadores recebem salários 

maiores do que os necessários para sua 

subsistência. 

D) Os governos não intervinham 

suficientemente nos mercados. 

 

6. Tanto Schumpeter quanto ______ 

acreditavam que as crises são 

endógenas ao sistema capitalista.  

Qual economista abaixo completa 

corretamente a frase acima? 

A) Marshall. 

B) Say. 

C) Jevons. 

D) Marx. 

 

7. “O sucesso da política de 

repressão salarial depois de 1980 

permitiu que os ricos ficassem muito 

ricos. Dizem-nos que isso é bom porque 

os ricos vão investir em novas atividades 

(depois de satisfazer sua necessidade 
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competitiva de se deleitar com o 

consumo conspícuo, é claro). Bem, sim, 

eles investem, mas não necessariamente 

direto na produção. A maioria deles 

prefere investir em ações. Por exemplo, 

eles colocam dinheiro no mercado de 

ações e o valor das ações sobe, então 

colocam ainda mais dinheiro, 

independentemente de quão bem as 

empresas em que investem estão de 

fato”. (David Harvey. O Enigma do 

Capital e as Crises do Capitalismo. São 

Paulo: Boitempo, 2010, P. 25). 

A partir do excerto acima, que descreve a 

crise de 2008 nos EUA, é possível 

AFIRMAR que: 

A) A repressão salarial direciona os 

recursos para o financiamento das 

empresas. 

B) A repressão salarial autoriza a 

manutenção dos empregos. 

C) A repressão salarial não aumenta a 

possibilidade de consumo de bens de 

luxo pelos mais ricos. 

D) O investimento em ações equivale ao 

investimento direto na produção. 

 

TEORIA GERAL DO ESTADO 

 

8. Tendo em conta a necessária 

correlação entre o sistema de governo 

adotado por uma Constituição e a 

dinâmica de separação dos poderes, 

analise o trecho da notícia abaixo 

transcrito: 

A possibilidade de o presidente eleito 

estabelecer uma relação diferente com 

os partidos de sua base de apoio, 

desafiando o modelo de coalizão vigente, 

já ouriçou o Congresso e deixou 

pesquisadores da política no Brasil com 

olhos e ouvidos atentos. 

As mudanças em curso (...) incluem a 

indicação de ministros sem ligação com 

legendas e a anunciada vontade de 

negociar votações na Câmara com as 

bancadas temáticas em vez de passar 

pelos líderes das siglas. 

“Negociar não é feio. Desde que estejam 

em jogo políticas públicas, numa 

discussão legítima, honesta. Feio é 

negociar falcatrua”, diz o sociólogo e 

cientista político Sérgio Abranches, que 

cunhou em um artigo de 1988 a 

expressão presidencialismo de coalizão 

para descrever a forma como presidentes 

no país obtêm maioria para passar as 

propostas. (...) 

Formar alianças, dizem cientistas 

políticos, não é o problema —é até 

indispensável, já que nenhum presidente 

teria maioria no Legislativo se contasse 

só com seu partido. (in: Folha de S. 

Paulo, Poder, 24.11.2018). 
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O texto acima aborda o problema do 

chamado “presidencialismo de coalizão” 

dando ênfase ao modelo de negociação 

partidária que foi praticado pelos 

governos anteriores, de um modo mais 

ou menos regular desde a 

redemocratização, como meio de ganhar 

apoio de maiorias congressuais de modo 

a viabilizar condições de governabilidade. 

Todavia, há elementos sistêmicos, 

derivados de opções constitucionais, que 

acabam por gerar as condições materiais 

que estão implicadas nesse fenômeno 

político-constitucional. 

Com base nessas informações, assinale 

a alternativa que oferece a melhor 

descrição, sob a ótica do 

presidencialismo de coalizão, para as 

opções sistêmicas adotadas pela 

Constituição de 1988 e que refletem o 

problema proposto na questão: 

A) Trata-se da opção constitucional por 

um modelo semi-presidencialista de 

governo, combinado com um congresso 

unicameral, composto por representantes 

eleitos pelo voto proporcional. 

B) Cuida-se da opção por um sistema 

presidencialista para organização do 

poder executivo que se relaciona com um 

congresso bicameral, no qual uma de 

suas casas é composta por 

representantes eleitos por meio do voto 

proporcional. 

C) Trata-se, na verdade, de um modelo 

político-constitucional que permite o 

desenvolvimento de uma prática política 

ligada a uma espécie de 

“parlamentarismo de fato”, no interior do 

qual a existência de um grande número 

de siglas partidárias obriga o presidente a 

compor coalizões, tal qual ocorre em 

países da Europa continental. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

9. São características da forma 

federativa de Estado: 

A) A existência de um governo 

descentralizado, porém não autônomo 

com relação ao ente central e criado por 

uma Constituição não-escrita ou 

histórico-costumeira. 

B) A inexistência do direito de secessão 

para os entes parciais e a previsão de um 

tribunal da federação com competência 

para julgar dissídios federativos. 

C) A impossibilidade dos estados-

membros de promulgarem suas próprias 

constituições e a formação de um 

governo central sem a representação dos 

entes parciais. 

D) Distribuição de competências entre a 

união e os estados membros, mantendo, 

porém, a união o controle sobre os atos 

praticados pelos estados-membros. 
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10. Analise as assertivas sobre o 

sistema parlamentarista de governo: 

I - O chefe de estado participa 

efetivamente das decisões políticas 

exercendo, preponderantemente, uma 

função de controle da administração 

pública. 

II - O chefe de governo é a figura menos 

importante do parlamentarismo uma vez 

que é ele que exerce funções ligadas 

apenas à representação do Estado. 

III - No sistema parlamentarista não 

existe a possibilidade de dissolução do 

parlamento. 

É INCORRETO o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) III. 

C) I e III. 

D) I, II e III. 

 

11. Sobre o chamado poder de veto 

do Presidente da República, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Possui caráter absoluto. 

B) Recai sobre projetos de leis ordinárias 

e complementares. 

C) Não pode ser exercido no processo de 

reforma da Constituição. 

D) Possui como motivo jurídico a 

inconstitucionalidade e como motivo 

político a contrariedade ao interesse 

público. 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO 

DIREITO 

 

12. Assinale a resposta CORRETA: 

A) O direito é um ramo do conhecimento 

que se caracteriza pela criatividade e 

valorização do consenso jurídico. 

B) O direito moderno guarda um nexo 

histórico com a antiguidade clássica por 

priorizar o fato em detrimento da forma. 

C) Por se tratar de um fenômeno de 

impacto social, o Direito prioriza as 

epistemologias e metodologias voltadas à 

apreensão da realidade. 

D) A expressão reprodutiva e dogmática 

do Direito o diferencia das demais 

Ciências Sociais pelo seu alto nível de 

abstração da realidade. 

 

13. Assinale a resposta CORRETA: 

A) O direito é um fenômeno 

essencialmente local, não afeito à 

universalidade ontológica, como o 

trabalho, por exemplo. 

B) Os transplantes jurídicos ocorrem 

independentemente das relações de 

poder político e econômico. 
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C) O direito contemporâneo, como 

fenômeno universal e an-histórico, 

guarda nexo de continuidade com o 

direito romano clássico. 

D) As práticas sociais justificadas pela 

consciência de dever deixaram de existir 

desde que foram revogadas pelo direito 

positivo moderno. 

 

14. Assinale a resposta CORRETA: 

A) A permanência do direito romano na 

atualidade deve-se ao fato de que, 

diferentemente do direito na Antiguidade 

Clássica, ele já não possuía influências 

de preceitos religiosos. 

B) A jurisprudência romana procurava 

estabelecer critérios distintivos e 

definições duradouras para situações de 

conflito social recorrente. 

C) O direito romano era um exercício da 

prudência, ou seja, da virtude moral do 

pretor e da sua ponderação na arte de 

julgar. 

D) Os pretores romanos utilizavam o 

método dialético para desenvolver sua 

jurisprudência, contrapondo diversos 

resultados possíveis para um conflito. 

 

15. Assinale a resposta FALSA: 

A) A jurisprudência e o costume servem 

à técnica jurídica de integração do 

ordenamento normativo brasileiro. 

B) A legislação é fonte de inúmeras 

espécies normativas cuja edição é 

regulada por leis que estabelecem a 

autoridade competente e o procedimento 

para sua validade. 

C) A Constituição, para Kelsen, é a lei 

fundamental que estabelece como devem 

ser elaboradas todas as leis, conferindo-

lhes validade. 

D) As normas proferidas pela 

administração pública não compõem a 

legislação de um país, posto que esta 

fonte jurídica só admite normas 

proferidas pelo Poder Legislativo. 

 

16. Assinale a opção CORRETA: 

A) O jusnaturalismo moderno representa 

a permanência do direito medieval no 

sistema jurídico contemporâneo. 

B) O racionalismo jurídico da 

modernidade entende o direito como um 

agregado ordenado de verdades 

relacionadas entre si, ou seja, como um 

sistema coerente de normas jurídicas. 

C) O pensamento racional moderno é 

desvencilhado referências morais ou 

religiosas na identificação das normas de 

direito natural. 
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D) A partir dos pensadores modernos a 

ciência do direito adquire um caráter 

empírico-analítico, submetendo seu 

objeto, as relações jurídicas, ao rigor de 

uma análise pragmática. 

 

TEORIA DO DIREITO 

 

17. De acordo com Herbert L. A. Hart, 

em O Conceito de Direito, uma das três 

espécies de regras secundárias é a regra 

de reconhecimento, que se caracteriza 

por: 

A) Exigir que os cidadãos pratiquem ou 

se abstenham de praticar certos atos, 

quer queiram quer não. 

B) Estabelecer critérios de validade de 

uma regra de direito, a partir de uma 

convenção social. 

C) Impor deveres a aqueles considerados 

cidadãos sob a tutela do Estado. 

D) Reconhecer direitos de minorias 

sociais como detentores de direitos 

fundamentais. 

 

18. No livro Levando os Direitos a 

Sério, Ronald Dworkin cita o caso “Riggs 

contra Palmer” em que um jovem matou 

o próprio avô para ficar com a herança. O 

Tribunal de Nova Iorque (em 1889), ao 

julgar o caso, deparou-se com o fato de 

que a legislação local de então não 

previa o homicídio como causa de 

exclusão da sucessão.  

Na solução do caso, qual o argumento 

utilizado pelo referido Tribunal? 

A) A atribuição de um maior ou menor 

grau de justiça de um ordenamento 

jurídico é exclusiva do legislador, que 

deve sempre se esforçar por produzir leis 

justas. 

B) Tribunais não podem ser ativistas, 

mesmo quando decidem com base em 

princípios, uma vez que isso pode ferir o 

Estado de Direito. 

C) Regras e princípios, em síntese, são 

normas jurídicas que se equivalem, 

sendo, assim, aplicados de forma 

equivalente pelos Tribunais. 

D) Regras e princípios possuem 

características distintas, uma vez que as 

primeiras são aplicadas no estilo “tudo ou 

nada”, enquanto que os outros são uma 

questão de “peso”. 

 

19. No livro Teoria Pura do Direito, 

Hans Kelsen, ao tratar da interpretação 

jurídica, fala em ato de vontade e ato de 

conhecimento.  

De acordo com Kelsen: 

A) O ato de conhecimento equivale a 

uma interpretação científica do Direito 
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realizada por cultores de uma verdadeira 

ciência jurídica. 

B) O ato de conhecimento é aquele no 

qual o agente escolhe livremente a 

norma que entender mais justa para o 

caso concreto. 

C) O ato de conhecimento é uma 

combinação entre a vontade de um órgão 

aplicador e uma interpretação cognitiva 

da norma. 

D) Uma boa interpretação cognitiva é 

capaz de encontrar uma única resposta 

correta ao caso judicial. 

 

20. Conforme a teoria positivista de 

Hans Kelsen sobre a validade e a justiça 

de uma norma jurídica: 

A) O critério de validade de uma norma 

de direito positivo é independente de 

critérios de justiça dessa mesma norma. 

B) Decorrem do que Kelsen chamou de 

“textura aberta da linguagem”, que 

possibilita ao aplicador da norma decidir 

dentro de uma margem de 

discricionaridade. 

C) A justiça de uma norma jurídica é o 

que define sua validade formal, já que é 

impossível dissociar o valor moral de 

uma norma de sua validade jurídica. 

D) A validade de uma norma jurídica, 

para além de sua mera sua dimensão 

normativa, alcança também dimensões 

valorativas e fáticas (sociais). 

 

21. Segundo Herbert L. A. Hart, o 

direito admite um certo grau de 

indeterminação no Direito.  

A esse respeito, assinale a afirmativa 

CORRETA: 

A) Hart estava se referido à doutrina 

jurídica da “lacuna material”, que surge 

nas hipóteses em que o jurista não 

consegue dar uma resposta com base no 

próprio direito positivo para uma situação 

juridicamente relevante. 

B) Hart criou a expressão “textura aberta 

do direito” em razão das palavras da lei 

poderem ser vagas ou ambíguas à luz de 

um caso concreto. 

C) Trata-se da incompletude do 

ordenamento jurídico que, para sua 

solução, deve recorrer aos princípios 

gerais do direito para uma devida 

integração do direito positivo. 

D) Esse é o conhecido caso, de vácuo de 

normas jurídicas, conhecido como 

“anomia social” por sociólogos do direito, 

e que Hart adaptou para sua teoria do 

direito. 

 

FILOSOFIA GERAL 
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22. Segundo Aristóteles, o ideal de 

autossuficiência não pode ser atingido 

pelo ser humano sozinho, por essa 

razão, só pode realizar-se à medida que 

se integra na cidade. A necessidade é o 

fundamento da polis, lugar do encontro e 

da permuta em que o ser humano pode 

encontrar aquilo que sozinho não é capaz 

de obter para a satisfação de seus 

desejos. 

Assim, podemos afirmar que a alternativa 

INCORRETA é: 

A) A cidade como multidão marca-se 

pela diversidade. Os seres humanos não 

são todos iguais, e a função própria 

assumida por cada um, no amplo 

panorama das trocas entre os indivíduos, 

permite a realização de todos e a 

autossuficiência e a permanência da 

cidade. 

B) Há uma ligação externa entre a 

carência e a incompletude humanas, que 

fundamenta a natureza social do 

humano. Porém, é na família que se 

pode tornar autárquico e ético, que 

permite a autossuficiência e o necessário 

à existência humana. 

C) O ser humano é um animal político 

porque apenas na polis ele dá conta de 

alcançar a autarquia, pois a polis é a 

multidão de cidadãos capaz de bastar a 

si mesma, e de obter, em geral, tudo que 

é necessário à existência humana. 

D) A natureza social do humano não se 

esgota na busca da realização de suas 

necessidades e desejos. A vida em 

comunidade não se resume ao simples 

viver, mas se dirige ao viver bem. 

 

23. Leia atentamente: 

“Se em nossas ações, há algum fim que 

desejamos por ele mesmo e os outros 

são desejados somente por causa dele e, 

se não escolhemos indefinidamente 

alguma coisa em vista de outra, pois 

nesse caso iríamos ao infinito e nosso 

desejo seria fútil e vão, mostra-se 

evidente que tal fim só pode ser o bem, o 

Sumo Bem” (ARISTÓTELES. Ética a 

Nicómaco. Trad. Antonio C. Caeiro. 

Lisboa: Quetzal, 2004). 

Esta passagem indica que: 

A) Há um fim que aspiramos alcançar em 

nossas ações, esse fim não depende de 

nenhuma outra coisa e é chamado de 

Sumo Bem. 

B) Todas as ações humanas são 

orientadas por finalidades instrumentais, 

isto é, são desejadas apenas por serem 

meios para alcançar outras coisas. 

C) Todas as ações humanas devem ter 

em vista uma mesma finalidade. 

D) O Sumo Bem de Aristóteles depende 

da existência de bens materiais para 

alcançá-lo. 
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24. A maior contribuição de Tomás de 

Aquino para a vida intelectual foi a de 

valorizar a inteligência humana e sua 

capacidade de alcançar a verdade por 

meio da razão natural, inclusive a 

respeito de certas questões da religião. 

Discorrendo sobre a possibilidade de 

descobrir a verdade divina, Tomás diz 

que existem duas modalidades de 

verdade acerca de Deus. A primeira 

refere-se às verdades da revelação que a 

razão humana não consegue alcançar, 

por exemplo, entender como é possível 

Deus ser uno e trino. A segunda 

modalidade é composta de verdades que 

a razão pode atingir, por exemplo, que 

Deus existe.  

Dessa forma, podemos afirmar 

CORRETAMENTE que, de acordo com 

Tomás de Aquino: 

A) A fé é o único meio do ser humano 

chegar à verdade. 

B) O ser humano só alcança o 

conhecimento graças à revelação da 

verdade que Deus lhe concede. 

C) Mesmo limitada, a razão humana é 

capaz de alcançar certas verdades por 

seus meios naturais. 

D) A Filosofia é capaz de alcançar todas 

as verdades acerca de Deus. 

 

25. Leia atentamente: 

“Ora, em todas as coisas ordenadas a 

algum fim, é preciso haver algum 

dirigente, pelo qual se atinja diretamente 

o devido fim. Com efeito, um navio, que 

se move para diversos lados pelo 

impulso dos ventos contrários, não 

chegaria ao fim de destino, se por 

indústria do piloto não fosse dirigido ao 

porto. Ora, tem o homem um fim, para o 

qual se ordenam toda a sua vida e ação. 

Acontece, porém, agirem os homens de 

modos diversos em vista do fim, o que a 

própria diversidade dos esforços e ações 

humanas comprova. Portanto, precisa o 

homem de um dirigente para o fim.” 

(AQUINO, Santo Tomás. Do reino ou do 

governo dos homens: ao rei do Chipre. 

Escritos políticos de Santo Tomás de 

Aquino. Petrópolis: Vozes, 1995). 

Podemos compreender que Santo Tomás 

compreende: 

A) A monarquia como o regime de 

governo capaz de refrear os movimentos 

religiosos contestatórios. 

B) A monarquia como o regime de 

governo capaz de promover a atuação da 

sociedade civil na vida política. 

C) A monarquia como o regime de 

governo capaz de unir a sociedade tendo 

em vista a realização do bem comum. 
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D) A monarquia como o regime de 

governo capaz de reformar a religião por 

meio do retorno à tradição helenística. 

 

26. Leia atentamente: 

“O que é terrível na escrita é sua 

semelhança com a pintura. As produções 

da pintura apresentam-se como seres 

vivos, mas se lhes perguntarmos algo, 

mantêm o mais solene silêncio. O mesmo 

ocorre com os escritos: poderíamos 

imaginar que falam como se pensassem, 

mas se os interrogarmos sobre o que 

dizem (…) dão a entender somente uma 

coisa, sempre a mesma (…). E quando 

são maltratados e insultados, 

injustamente, têm sempre a necessidade 

do auxílio de seu autor porque são 

incapazes de se defenderem, de 

assistirem a si mesmos.” (PLATÃO. 

Fedro. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3ª ed. 

Belém: Ufpa, 2011). 

Podemos afirmar CORRETAMENTE 

como uma das características do 

platonismo: 

A) A forma de exposição da filosofia 

platônica é o diálogo, e o conhecimento 

funda-se no rigor interno das 

argumentações, produzido e comprovado 

pela confrontação dos discursos. 

B) O platonismo se vale da oratória 

política, sem compromisso filosófico com 

a busca da verdade, mas dirigida ao 

convencimento dos governantes das 

Cidades. 

C) Platão constrói o conhecimento 

filosófico por meio de pequenas 

sentenças com sentido completo, as 

quais, no seu entender, esgotam o 

conhecimento acerca do mundo. 

D) O discurso platônico tem a mesma 

natureza do discurso religioso, pois o 

conhecimento filosófico modifica-se 

segundo as habilidades e a argúcia dos 

filósofos. 

 

TEORIA POLÍTICA 

 

27. Leia atentamente: 

“A cidadania expressa um conjunto de 

direitos que dá à pessoa a possibilidade 

de participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo. Quem não tem 

cidadania está marginalizado ou excluído 

da vida social e da tomada de decisões, 

ficando numa posição de inferioridade 

dentro do grupo social.” (DALLARI, 

Direitos Humanos e Cidadania. São 

Paulo: Moderna, 1998). 

De que maneira uma pessoa pode ter 

impedido o seu direito à cidadania 

política? 

A) Exercendo seu direito à liberdade de 

expressão. 
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B) Não tendo garantido os direitos 

políticos ou os meios necessários para 

uma participação efetiva. 

C) Não estando filiada a um partido 

político. 

D) Através do voto ou da participação em 

sindicatos e movimentos sociais. 

 

28. Leia atentamente: 

“Não é sem razão que o homem (...) tem 

ideia de se unir para a preservação 

mútua de suas vidas, liberdades e bens, 

a que chamo pelo nome geral de 

propriedade (...) sempre que os 

legisladores tentam subtrair (...) a 

propriedade do povo, ou reduzi-lo à 

escravidão, ao poder arbitrário, o povo 

fica com isso liberado de qualquer outra 

obediência.” (LOCKE, J. Os Dois 

Tratados do Governo Civil. Coimbra: 

Edições 70, 2006). 

“É uma experiência eterna a de que todo 

homem que tem poder é levado a abusar 

do mesmo; ele vai até o ponto em que 

encontra limites (...) Para que seja 

impossível abusar do poder é preciso que 

pela disposição das coisas o poder freie 

o poder.” (MONTESQUIEU. Do espírito 

das leis. Coimbra: Edições 70, 2017). 

Leia as afirmações abaixo e, em seguida, 

marque a alternativa CORRETA. 

I - Segundo Locke, a preocupação com a 

conservação da vida, da liberdade e da 

propriedade levou os homens a se 

unirem em uma sociedade política. 

II - Para Locke, mesmo que as ações do 

governo não correspondam aos 

princípios que informaram sua 

constituição, o povo não tem o direito de 

insurgir-se. 

III - Para Montesquieu, o abuso de poder 

é uma tendência inerente aos indivíduos 

ou grupos que ocupam cargos no poder 

público. 

IV - Para Montesquieu, a separação de 

poderes é essencial no sentido de 

impedir que haja abuso de poder. 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I, III e IV estão corretas. 

D) Apenas II, III e IV estão corretas. 

 

29. A política é pensada por Kant 

como o processo de realização do direito 

pela relação entre racionalidade e 

inclinações naturais. Tal tensão entre o 

real e o ideal exige uma concordância 

com a filosofia da história elaborada por 

Kant, um desenvolvimento histórico com 

um sentido que reside na realização do 

direito. A filosofia da história possui um 

norteador a priori, entenda-se, redigir 

uma história segundo uma ideia de como 
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deveria ser o curso do mundo, se ele 

fosse adequado a certos fins racionais.  

Neste sentido, a alternativa INCORRETA 

é: 

A) A ideia de progresso contida em sua 

formulação exige a realização de 

disposições racionais contidas no gênero 

humano enquanto racional. 

B) Para Kant, o conceito de natureza 

apresenta duas dimensões: como ideal 

crítico, na medida em que serviria para 

denunciar as sociedades atuais; e como 

hipótese de trabalho, na medida em que 

justifica o advento do Estado civil. 

C) O axioma político kantiano por 

excelência é a identificação de Estado 

como estado de direito. É nesse aspecto 

que a dimensão jurídica atinge o seu 

ponto máximo, na medida em que a 

condição civil é pensada em termos 

jurídicos. 

D) A ideia de comunidade kantiana se 

reveste de um sentido de 

homogeneidade, que é condição de 

possibilidade para incluir a diversidade de 

pensamentos, opiniões e atitudes, 

formando uma mesma realidade, em que 

a liberdade individual constitua elemento 

essencial na unidade política, a fim de 

não chocar com a liberdade dos outros. 

 

30. Para Tocqueville o individualismo 

é um sentimento “refletido e pacífico, que 

dispõe cada cidadão a isolar-se da 

massa de seus semelhantes e a retirar-

se para esferas privadas da vida, 

decorrente de juízos errôneos e tem sua 

fonte nos defeitos do espírito. Além do 

que, o individualismo é um sentimento 

social que pode fazer secar a fonte das 

virtudes públicas.” (TOCQUEVILLE, 

Alexis de. A democracia na América. 

Belo Horizonte: Itatiaia, 1987).  

Nesta perspectiva, é INCORRETO 

afirmar que: 

A) O individualismo descrito por 

Tocqueville estaria associado à ideia de 

que o habitante dos Estados Unidos da 

América apegava-se aos bens desse 

mundo como se tivesse certeza de que 

jamais morreria e, os que dedicaram seu 

coração à procura exclusiva dos bens 

deste mundo são sempre apressados, 

pois tem o tempo apenas limitado para 

encontrá-los, apoderar-se deles e gozá-

lo. 

B) Uma das consequências do 

individualismo associa-se à crença na 

absoluta autossuficiência do espírito 

individual, pódio a partir do qual cada 

qual se ergue como juiz do mundo. 

C) Segundo Tocqueville, uma versão 

moderna do despotismo encontra-se a 

partir de quando os indivíduos abririam 
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mão espontaneamente de seu papel 

decisório nos conflitos comuns em troca 

de um Estado que garantisse a 

tranquilidade e a consecução dos 

negócios privados de cada um. 

D) Na percepção de Tocqueville, o 

associativismo político de caráter 

espontâneo seria um incremento ao 

individualismo, pois, exerceria a defesa 

contra a tirania das maiorias e funcionaria 

como trava contra a ação do novo 

Leviatã centralizador, o qual vinha se 

reerguendo no frontispício da nascente 

sociedade industrial americana. 


