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De acordo com o comando de cada uma das questões de 41 a 80, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha

de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA 1 – OBJETIVA – 2.a PARTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41

Até a década de 60 do século XX, enquanto no cenário britânico a ciência política configurava-se como uma disciplina que,
juntamente com a história e a economia política, defendia a idéia de que a política estava a serviço da reforma social, na comunidade
ibero-americana, a ciência política tendia a ser dominada pelo direito público e tentava apresentar-se como disciplina que reforçava
os valores cívicos. Com o desenvolvimento da ciência política nas últimas décadas, pode-se distinguir cinco estilos teóricos. Julgue
os itens abaixo, com referência a esses estilos.

Ø O estilo contextual aborda a política como parte integrante da sociedade.
Ù O estilo utilitário considera os fenômenos políticos conseqüências agregadas do comportamento individual e está menos inclinado

a atribuir os resultados das políticas às estruturas organizacionais e às regras de comportamento adequado.
Ú O estilo reducionista tende a considerar a ação como produto de um interesse próprio calculado, estando menos interessado nas

reações dos atores políticos quanto a suas obrigações e deveres.
Û O estilo funcionalista tende a considerar a história um mecanismo eficiente apenas para alcançar um equilíbrio apropriado, estando

menos preocupado com as possibilidades de inadaptação e não-singularidade do desenvolvimento histórico.
Ü O estilo instrumentalista define o processo de tomada de decisão e de alocação de recursos como sujeito central da vida política,

dando menos ênfase à importância que símbolos, rituais e cerimônias têm sobre a organização dessa vida política.

QUESTÃO 42

Karl Popper aborda as noções de determinação e
indeterminismo para referir-se ao conhecimento científico
mediante a notória metáfora sobre o comportamento dos relógios
e das nuvens. Enquanto estas simbolizam o irregular, o vago, o
imprevisível, aqueles representam o inverso. Newton propôs a
idéia de que a natureza era governada por leis determinísticas.
Mais tarde, Max Planck substituiu a idéia newtoniana ao
propugnar teorias em que a indeterminação e a mudança são
elementos fundamentais em todos os processos naturais.
Finalmente, o ponto central da argumentação de Popper é que
nem mesmo indeterminismo é suficiente para explicar a
autonomia aparente das idéias do homem no mundo físico.

Manuel Alcantara Saez. (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens relativos à
ciência política.

Ø Existe a crença generalizada de que a ciência política é um campo
acerca do qual todos opinam. A respeito dela existiriam poucas
teorias com fundamento científico, com dados insuficientes e
poucos estímulos ao conhecimento, na qual os desejos superariam
a razão e as evidências.

Ù A argumentação relativa de Popper, aplicada à ciência política,
permite concluir que a questão essencial dessa ciência não
consiste no controle do comportamento e de outros aspectos da
natureza pelas abstrações mentais.

Ú A solução popperiana é capaz de explicar a liberdade e o fato de
que ela é apenas uma oportunidade e não o resultado de um jogo
entre processos desordenados e processos de controle seletivo ou
restritivo.

Û Não é possível conceituar a realidade social utilizando apenas um
dos elementos metafóricos citados no texto — relógio e nuvem
—, nem como um sistema de equilíbrio entre a liberdade e o
controle.

Ü Por consistir em idéias em constante e intensa interação com o
comportamento humano e com a natureza, a ciência política é
capaz de explicar a realidade política como um jogo entre a
liberdade (nuvem) e o controle (relógio).

QUESTÃO 43

A ciência política parece conter um paradoxo fundamental:

ao mesmo tempo em que existe um grande acordo a respeito

dos métodos e objetivos de análise, existe também uma forte

divergência em relação aos resultados das análises. A esse

respeito, julgue os itens que se seguem.

Ø O mundo político contemporâneo ainda não se organizou

concretamente, de tal modo que falta compatibilizar

diferentes opções e escolhas individuais com as restrições

e oportunidades que se apresentam. Assim, os modelos

explicativos das ciências duras aplicam-se apenas

parcialmente às ciências sociais, uma vez que as

regularidades políticas diferem das regularidades do

mundo físico.

Ù Cientistas políticos enfrentam conflitos oriundos das

pressuposições apropriadas, do escopo e dos métodos de

análise, fato que se reflete em teorias que, muitas vezes,

são contraditórias.

Ú A teoria política é o nexo entre a história e a filosofia. Ela

privilegia a análise de estruturas complexas das

instituições sociais e está ligada à ética e à política dos

atores envolvidos.

Û O foco da discussão contemporânea em teoria política

está nas relações entre o Estado e a justiça, a eqüidade, a

liberdade e o bem-estar social.

Ü Os politólogos raramente compartilham a mesma

linguagem de análise, na qual sobressaem conceitos,

variáveis, indicadores, hipóteses, teorias e uma visão de

mundo que se centra na explicação dos fenômenos

políticos.
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QUESTÃO 44

O propósito da teoria política é diagnosticar as situações
práticas problemáticas e nos mostrar como melhor confrontá-las.
Para tanto, é necessário primeiramente conhecer o ambiente social,
político e econômico que nos rodeia e compreender porque as
coisas são do jeito que são; em segundo lugar, a partir desse
conhecimento, definir, coerente e justificadamente, como essas
coisas deveriam ser; e, em terceiro lugar, julgar até que ponto, por
meio de quais ações e com qual risco é possível realisticamente
mudar o mundo atual para que ele se aproxime do mundo desejado.

John Dunn. Interpreting political responsibility (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens seguintes.

Ø Atualmente, não é relevante para os teóricos políticos
compreenderem situações que envolvam problemas relativos à
participação e à racionalidade dos cidadãos.

Ù Ao contrário dos estudos políticos, que levam em conta a opinião
pública apenas, o jornalismo político e as eleições como uma
competição de elites políticas por votos e por influência, a visão da
política como participação ativa na vida pública é uma expressão
nobre da vida humana.

Ú Os elementos procedimentais típicos de uma democracia não são
suficientes para promoverem a liberdade e a relativa igualdade
econômica e social que caracterizam a denominada justiça social.
Para tanto, faz-se necessário o emprego dos instrumentos estatais.

Û É possível promover igualdade e liberdade, ao mesmo tempo, uma
vez que a liberdade consiste no crescimento e no exercício de
capacidades e, conseqüentemente, na redistribuição de recursos para
que aqueles desprovidos de oportunidade possam desenvolver e
exercitar suas capacidades.

Ü A teoria da boa sociedade é aquela que promove a sociedade plural,
na qual raças e etnias convivem em paz. Paradoxalmente, ao
implementar-se e ampliar-se o multiculturalismo, promovem-se
também as diferenças étnicas e culturais que levam ao dissenso
entre nacionais e estrangeiros.

QUESTÃO 45

Democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo.

Abraham Lincoln. Discurso de Gettysburg, 1861.

Julgue os itens abaixo, relativos à teoria da democracia, levando em
conta a frase histórica de Lincoln, apresentada acima.

Ø A consolidação democrática em países com desigualdades abissais
é altamente provável.

Ù Em teoria da democracia, minorias são aqueles grupos que têm
convicções corretas, enquanto os membros da maioria sustentam
suas crenças incorretas a respeito da vontade geral.

Ú Com respeito ao dilema coerção ou consentimento, a teoria
marxista argumenta que é a construção do consentimento que ajuda
alcançar a dominação hegemônica, base da dominação capitalista.

Û A expressão “governo do povo” possibilita duas interpretações:
uma com significado de povo autogovernado, uma espécie de
democracia direta; e outra, na qual o povo é o objeto do governo,
um governo sobre o povo, que nada tem em comum com a
democracia.

Ü A expressão “governo para o povo” significa governo para o
interesse e benefício do povo.

QUESTÃO 46

Com relação às diferentes teorias da democracia, julgue os

itens seguintes.

Ø O comportamento das elites quando em confronto com

a sociedade é homogêneo, pluralista, e gera uma

situação de alta instabilidade política.

Ù A democracia radical foi proposta por ativistas

políticos e desenvolvida nos denominados anos de

chumbo da década de 60 do século XX.

Ú Uma teoria decisional da democracia baseia-se na

determinação de quando é necessário ou conveniente

coletivizar decisões que dizem respeito a uma

comunidade e em como proceder a coletivização de

decisões, levando em conta os custos para os

recipientes das decisões e os riscos para os tomadores

de decisão.

Û Em uma democracia social busca-se a igualdade de

status e de oportunidades e a liberdade.

Ü A democracia econômica complementa a democracia

política e tem como objetivo a redistribuição da

riqueza, a eqüidade econômica, a igualdade de

oportunidades e o controle dos trabalhadores sobre a

economia.

QUESTÃO 47

Acerca de regimes políticos, julgue os itens a seguir.

Ø Não é possível que sociedades altamente desiguais

alcancem a democracia política, uma vez que existem

limitações reais ao tipo de democracia que se pode

implantar.

Ù No debate atual acerca da crise dos regimes políticos e

dos mercados, a maioria das análises atribui uma

pesada carga de responsabilidade à presença marcante

do Estado nos diversos setores da sociedade. 

Ú Nas mudanças de regime político no Leste Europeu, a

influência da economia na política foi um fator de

instabilidade no período democrático.

Û A institucionalização não deve ser considerada na

análise do processo de estabilização de regimes

político-econômicos.

Ü Regimes ditatoriais que ocorrem em sociedades

pequenas e com pouco destaque no cenário econômico

mundial têm, normalmente, longa duração.
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QUESTÃO 48

Um regime democrático parlamentarista puro é um sistema
em que:
< o Poder Executivo é necessariamente oriundo de uma maioria

no Legislativo, e pode cair se receber voto de não-confiança;
< o Poder Executivo tem autoridade para dissolver o Legislativo

e convocar novas eleições.
Um regime democrático presidencialista puro é um sistema

em que:
< o Poder Legislativo tem mandato fixo, ponto de sua

legitimidade;
< o principal Poder Executivo também tem mandato fixo, fonte

igualmente de sua legitimidade.

Considerando as informações acima, julgue os itens subseqüentes, com
relação a sistemas e formas de governo.

Ø Os países da Ásia, da América Latina e da ex-URSS, durante o
processo de transição para as novas democracias, a partir do fim da
Guerra Fria, têm majoritariamente optado pelo sistema
presidencialista.

Ù Todos os países da Europa Central e Oriental adotam o sistema
parlamentarista puro.

Ú É correto afirmar que o Brasil tem um sistema híbrido, que combina
o presidencialismo puro com um sistema parlamentarista garantido
por uma prática negociadora.

Û O desafio mais sério que enfrenta a forma de governo adotada no
Brasil não é decidir pelo presidencialismo ou pelo parlamentarismo,
mas lidar com as conseqüências do sistema federativo adotado no
país.

Ü Sistemas eleitorais majoritários regem-se pela alocação
proporcional dos votos dos eleitores a partidos políticos, em
assentos nos parlamentos, sejam esses locais ou nacionais.

QUESTÃO 49

Ainda acerca de sistemas e formas de governo, julgue os itens que se
seguem.

Ø Nas democracias contemporâneas, a estabilidade política e a
governabilidade só podem ser garantidas com o parlamentarismo
clássico.

Ù Os partidos dominantes nos sistemas presidencialistas da América
Latina produzem, geralmente, grande instabilidade, pois, nessas
sociedades, os líderes tendem a ser autoritários e as populações,
articuladas, manifestam-se continuamente contra os líderes
ditadores.

Ú As democracias pequenas e divididas, com acentuadas clivagens
étnicas, culturais ou religiosas, tendem a produzir governos
representativos e legislativos que enfatizam os grandes problemas
nacionais.

Û O orçamento participativo é uma das experiências bem-sucedidas
utilizadas por governos nacionais.

Ü Os governos brasileiros da era democrática, do período de 1946 a
1964, contavam com maiorias sólidas no Congresso Nacional, o
que facilitava as relações entre Executivo e Legislativo.

QUESTÃO 50

Considerando a afirmação de Claude Leffort de que
representação política não adquire sua plena significação
se não for sustentada por uma rede de associações na qual
se manifestam as iniciativas coletivas, julgue os itens a
seguir, relativos à representação política.

Ø A representação política é imune à presença dominante
cotidiana dos meios de comunicação de massa.

Ù O exercício pleno da cidadania e a participação
eleitoral são elementos altamente positivos da
representação política no Brasil.

Ú Os países com eleitorado reduzido e poucos membros
por distrito são aqueles com menor proporcionalidade
de representação política.

Û O partido, o candidato e os temas tratados em
campanhas eleitorais, permitindo a identificação do
eleitor com o partido, constituem fatores determinantes
na representação política de uma sociedade como a
brasileira.

Ü Na fase de pós-industrialização atual, a representação
da sociedade nos partidos políticos brasileiros está cada
vez menos definida, uma vez que a exclusão de alguns
setores da sociedade vem trazendo desintegração
social.

QUESTÃO 51

Ainda acerca de representação política, julgue os itens
abaixo.

Ø Na América Latina, o processo de escolha de
representantes para o Poder Legislativo está
essencialmente vinculado a partidos fortes e bem
estruturados, representados nacionalmente e com
ideologia bastante clara para o eleitorado.

Ù Candidatos independentes de partidos políticos surgem
somente em novas democracias, como o Brasil e os
países centro-europeus.

Ú Na medida em que governos subnacionais (estaduais
ou provinciais, municipais ou locais) nos países
latino-americanos tendem a ser semelhantes ao poder
federal ou central, a representação institucional da
vontade da maioria não é conseqüência de uma
articulação das maiorias dos distintos distritos eleitorais
e da distribuição de funções entre os governos
nacionais e subnacionais.

Û Apesar da aparente sintonia que os partidos políticos
argentinos tinham com os processos de globalização, a
crise que avassala a Argentina fez que a participação e
a representação política nesse país se deslocassem no
sentido contrário à globalização, causando protestos
por um estado nacional, considerando superado por
muitos políticos na década de 90 do século XX.

Ü Na América Latina, o controle realizado por líderes
regionais fortes sobre as carreiras de jovens políticos
promissores é um fator que compromete a
profissionalização dos políticos legislativos, fato que
torna a representação política débil.
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QUESTÃO 52

Acerca dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das

relações entre eles, julgue os seguintes itens.

Ø O presidencialismo brasileiro não permite a coalizão de

partidos para garantir a governabilidade, sendo este um

argumento utilizado para impedir a eleição de candidatos à

presidência que tenham tido dificuldades em conseguir maioria

no Congresso Nacional.

Ù A separação de poderes cria incentivos díspares ao

comportamento político, uma vez que existe a legitimação

congressual e a legitimação presidencial.

Ú No Brasil, o impeachment do presidente da República consiste

na sua destituição pelo Congresso Nacional juntamente com o

Poder Judiciário.

Û A conquista do posto máximo do Poder Executivo no Brasil

está condicionada a um bom desempenho na obtenção de

cadeiras no Legislativo.

Ü Geralmente, em sistemas parlamentaristas, os governos obtêm

maiorias legislativas em proporção muito superior ao que

conseguem nos sistemas presidencialistas, nos quais o partido

a que o presidente é afiliado — ou, quando couber, sua

coalizão governante — tem dificuldade para obter a maioria.

QUESTÃO 53

Com relação aos sistemas eleitorais, julgue os itens seguintes.

Ø No sistema proporcional, os partidos pequenos dificilmente

conseguem representação política quando a quantidade de

representados por distrito for pequena, mas as chances

aumentam enormemente quando essa quantidade cresce.

Ù Entre as variáveis utilizadas para explicar os sistemas eleitorais

no mundo, a proporcionalidade — ou a desproporcionalidade

— é a menos robusta.

Ú Sistemas multipartidários com representação proporcional não

são adequados para o bom funcionamento das democracias

parlamentaristas.

Û Sistemas proporcionais que aplicam o método D’Hondt da

maior média para a transformação de votos em representação

política favorecem claramente os partidos pequenos.

Ü O índice de Rae estabelece uma medida dos desvios entre a

proporção dos assentos nos parlamentos e a proporção de votos

obtidos por cada partido. O índice funciona adequadamente

quando aplicado a sistemas bipartidários ou multipartidários,

compostos apenas por grandes partidos. O problema está no

seu emprego em sistemas multipartidários com muitos partidos

pequenos e apenas um ou dois partidos mais fortes, pois o

índice tende, nesse caso, a subestimar grosseiramente a

desproporcionalidade.

QUESTÃO 54

Ainda acerca dos sistemas eleitorais, julgue os itens

subseqüentes.

Ø No sistema eleitoral alemão, instituído logo após a derrota

nazista e a divisão da Alemanha, em 1945, o eleitor

manifesta sua preferência por escrito em apenas um

candidato por distrito, em todo país, à exceção dos Bunders

na ex-República Democrática Alemã e em Berlim.

Ù Na Irlanda e na Austrália, a utilização do sistema Hare —

voto singular transferível (VST) —, cujo objetivo é

enfraquecer os partidos, leva o eleitor a listar os candidatos

de sua preferência, sem indicar partidos ou legendas.

Ú O tamanho do distrito eleitoral e a exigência de votação

mínima em nível nacional, regional ou local não constituem

barreiras para a representação de pequenos partidos.

Û Os especialistas concordam que mudanças fundamentais

nos sistemas eleitorais ocorrem apenas em situações

históricas extraordinárias.

Ü No período de 1945 a 1990, muitas democracias estáveis

migraram do sistema de pluralidade ou distrital para o

sistema de representação proporcional, adequando-se aos

novos tempos do pós-guerra, da Guerra Fria e da queda do

muro de Berlim.

QUESTÃO 55

A respeito da teoria dos partidos políticos, julgue os itens

abaixo.

Ø A existência de partidos é  necessária para canalizar

interesses e facções da sociedade; sem eles, não haveria

possibilidade de organizar a democracia.

Ù Por provocar disputas ideológicas, a presença ou a ausência

de partidos anti-sistêmicos dificulta o voto dos eleitores.

Ú Em caso de sistema tripartidário, a preferência por partidos

não é simplesmente uma extrapolação do caso bipartidário,

pois a escolha do partido e a preferência podem se dar pelo

voto mais racional no segundo partido em preferência,

quando se espera que o partido preferido venha a perder.

Û Pesquisas indicam que, em geral, o eleitor não se

fundamenta na retrospectiva dos partidos políticos para

definir seu voto, ou seja, não avalia se a sociedade

melhorou no período referente à gestão do atual partido

governamental.

Ü Na teoria espacial da ideologia de Hinich-Munger, a

identificação coerente das mensagens dos partidos políticos

no espectro ideológico direita-esquerda somente é possível

se a análise não se restringir à dimensão política, mas

também considerar o espaço n-dimensional das políticas

públicas que irão afetar os eleitores.
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QUESTÃO 56

A respeito dos sistemas partidários, julgue os itens a

seguir.

Ø Ao longo do século XX, mesmo tendo representação

de mais de dois partidos na Câmara dos Comuns, o

sistema britânico de partidos foi considerado por

muitos um sistema bipartidário, o que reforça a

hipótese de que terceiros partidos foram sempre

desprezados na política britânica.

Ù Laakso e Taagera construíram o índice de partidos

efetivos a partir do fracionamento do sistema

partidário, seja pelos assentos ocupados, seja pelos

votos recebidos por um determinado partido.

Ú A freqüência das eleições no Brasil, no período

pós-democratização, teve o efeito de produzir um

sistema partidário pouco fragmentado, com alguns

fortes partidos sempre presentes na vida política

nacional, estadual e municipal.

Û Quanto maior a fragmentação partidária em sistemas

parlamentaristas e semi-presidencialistas, maior a

dificuldade de se obter governabilidade.

Ü O bipartidarismo norte-americano gera conflitos para

o congressista, causados pelas pressões que recebe do

Executivo, do partido no Congresso e de sua base

eleitoral.

QUESTÃO 57

Com relação à legislação eleitoral e partidária vigente no

Brasil, julgue os itens que se seguem.

Ø É notória a eficácia das últimas mudanças introduzidas

no sistema eleitoral brasileiro, no que tange ao vínculo

entre eleitor e eleito e à minimização da distorção da

representação proporcional na câmara baixa do

Legislativo federal.

Ù O instrumento de coligação partidária para eleições

legislativas, previsto pela legislação vigente, vem

sendo utilizado para atender a interesses eleitorais

imediatos dos candidatos e tem efeito deletério nos

programas partidários.

Ú No que tange à eleição presidencial, a legislação

eleitoral permite debates televisivos ou radiofônicos

em período de campanha eleitoral apenas se todos os

candidatos estiverem presentes.

Û A fidelidade partidária foi assegurada pelas reformas

políticas recentemente aprovadas pelo Congresso

Nacional.

Ü O sistema de controle de financiamento de campanhas

eleitorais, atualmente vigente, é ineficiente no combate

e na prevenção da corrupção eleitoral.

QUESTÃO 58

Diferentes formas de intervenção estatal, fundamentadas em
diferentes ideologias, foram experimentadas nesses últimos tempos.
Uma dessas formas é concernente ao papel do Estado de assegurar
a lei e a ordem, proteger o território nacional e manter valores
morais tradicionais. Outra forma refere-se à função estatal de
intervir no sistema econômico para regular ou gerenciar a produção,
os direitos econômicos, a redistribuição da renda ou para prover
bens e serviços, por via que não o mercado. 

Patrick Dunleavy e Brandon O’Leary. Theories of the state (com adaptações).

Com relação ao assunto tratado no texto, julgue os itens seguintes.

Ø Nos países europeus e nos Estados Unidos da América (EUA),
movimentos político-ideológicos da nova direita conservadora são
pouco favoráveis a gastos relativos à segunda forma de intervenção
estatal citada no texto.

Ù Alguns países nórdicos adotam posições ideológicas de pouca
intervenção do Estado na organização da produção, na
redistribuição de riquezas e no bem-estar social, enquanto
favorecem alta intervenção na esfera da lei e da ordem.

Ú Mesmo sendo conservadores, os países que adotaram a ideologia
comunista procuraram intervir em alta escala na defesa, na lei e na
ordem, porém demonstraram pouco interesse na organização da
produção, na redistribuição de riquezas e no bem-estar.

Û Para a ideologia marxista, a moralidade pode ser reduzida à
articulação consciente de interesses de classes e à aceitação das
estruturas do poder dominante ou da aceitação do poder
hegemônico.

Ü Para alguns pluralistas, o estado do bem-estar, iniciado na década de
60 do século XX, apressou o fim da ideologia, acarretando conflitos
administráveis nas sociedades.

QUESTÃO 59

A teoria das relações internacionais caracteriza-se por
divisões fundamentais que deram origem a acalorados debates. O
primeiro e clássico foi entre idealismo e realismo. O segundo,
pretensiosamente chamado de segundo grande debate, foi conduzido
entre os adeptos do método científico e os que apoiavam a
abordagem tradicional das relações internacionais. Em seguida, um
terceiro embate ocorreu.

Um dos participantes, sempre presente nesse terceiro embate,
foi o neo-realismo. Mas não há clareza quanto aos seus adversários.
Podem ter sido globalistas, pluralistas e estruturalistas, mas há quem
diga que foram os globalistas e os neo-marxistas, acompanhados
dos pós-positivistas; ou mesmo uma combinação entre o paradigma
transnacional e o paradigma globalista; ou até a abordagem da
sociedade mundial e a abordagem estruturalista; ou
interdependência e globalismo, ou, talvez, a teoria crítica das
relações internacionais.

Kdjell Goldmann. Political science (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os itens subseqüentes, quanto à
teoria das relações internacionais.

Ø O contratualismo trabalha na construção da teoria do governo
legítimo, sendo-lhe intrínsecos os conceitos de soberania e de
Estado.

Ù Os estudos de relações internacionais carecem de uma base teórica
consistente para realizar análises e projeções.

Ú A teoria das relações internacionais não está sujeita a conjunturas e
modificações casuísticas no cenário mundial.

Û Os neo-realistas sofreram ataques constantes de teóricos das
relações internacionais de diversas correntes, principalmente por
não terem epistemologia própria e por serem potencialmente
conservadores.

Ü Os interesses das relações internacionais estão mais dirigidos às
interpretações das preferências e percepções dos atores que às
razões delas.



UnB / CESPE – Câmara dos Deputados  Prova 1 – Objetiva – 2.a Parte Concurso Público – Aplicação: 29/9/2002

Cargo: Analista Legislativo / Assistente Técnico – FC de Consultor Legislativo – Área XIX – 6 / 10 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.

QUESTÃO 60

A respeito das relações internacionais contemporâneas, julgue os
itens abaixo.

Ø As transições que mudaram os sistemas políticos e econômicos
dos países da antiga Cortina de Ferro foram consideradas, por
muitos autores, uma proliferação de anocracias, entendidas
como mistos de anarquia com autoritarismo.

Ù Na década de 70 do século XX, os assuntos geoestratégicos
foram alçados ao topo da agenda das relações internacionais por
força das mudanças no sistema internacional, responsáveis pelo
fortalecimento do Cartel OPEC, pela guerra de Yom Kippur,
pelos choques no Sistema Monetário Internacional e pela
diminuição das tensões entre os EUA e a URSS.

Ú As críticas à prática da interdependência liberal propiciaram o
reaparecimento de visões neo-realistas e neo-nacionalistas na
economia política internacional atual.

Û Com o fim da Guerra Fria, as teorias do conflito bélico mundial
foram substituídas por considerações estratégicas que
possibilitaram a criação de instituições internacionais ou de
regimes internacionais.

Ü As desigualdades entre centro e periferia, criadas e mantidas por
condições estruturais de desenvolvimento econômico e político
altamente desequilibrado, são responsáveis pelas turbulências na
economia global da nova ordem econômica internacional,
ocorridas durante a década de 90 do século XX.

QUESTÃO 61

Ainda que existam grandes divergências conceituais a
respeito da integração regional, a opinião da maioria dos
estudiosos converge em torno de quatro pontos:
< é fundamentalmente um fenômeno econômico;
< refere-se, no seu aspecto econômico, à divisão internacional

do trabalho;
< trata da movimentação, através de fronteiras, de bens e de

fatores de produção;
< preocupa-se com a maneira como bens e fatores de produção

são ou não aceitos pelos países envolvidos.

Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens.

Ø A base fundamental das integrações regionais na última metade
do século XX foi a possibilidade de legitimar a livre circulação
de mão-de-obra qualificada entre países.

Ù A formação da Comunidade Econômica Européia pelo Tratado
de Roma, em 1957, obedeceu muito mais a fatores que davam
primazia à contenção da presença americana e soviética na
Europa que propriamente ao avanço de interesses econômicos
dos países envolvidos.

Ú A principal vantagem dos processos de integração em países em
desenvolvimento tem sido o fato de esses processos propiciarem
significativo crescimento do mercado interno em função de um
grande aumento de renda.

Û O foco das análises convencionais de políticas de integração foi
o exame da adequabilidade das políticas externas e a
compreensão dos motivos pelos quais os Estados se realinharam.

Ü Zonas de livre comércio adotam preferencialmente critérios
regionais que permitem a livre circulação de capitais de
empresas oriundos de outros países e não consideram esse tipo
de capital investimento estrangeiro na entrada, nem remessa de
lucro na saída.

QUESTÃO 62

Acerca dos blocos econômicos, julgue os itens abaixo.

Ø O Tratado de Maastricht, de 1992, estabeleceu as bases

definitivas para a transformação da Europa unificada em

uma união econômica e monetária.

Ù A relação entre políticas e idéias institucionalizadas na

União Européia ocorre da seguinte forma: as decisões são

racionalizadas, avaliadas e transformadas passo-a-passo

por todos os membros em conjunto.

Ú Para terem força de lei, as regulações propostas pelo

Banco Central Europeu devem ser aprovadas pelos

parlamentos dos estados-membros da União Européia.

Û As teorias mais atuais de Rawls acerca da justiça

internacional procuram valorizar a autonomia conferida

aos Estados nacionais pelos poderes de soberania, não

permitindo interferência de organizações supranacionais e

multilaterais em assuntos internos dos Estados,

especialmente no que se refere à economia.

Ü Poder e segurança estratégica entre Estados nunca foram

objeto de análise nas relações internacionais dos blocos

econômicos.

QUESTÃO 63

A respeito da política externa brasileira, julgue os itens que se

seguem.

Ø O Brasil sempre se preocupou em ter uma política para o

continente americano, desde a diplomacia do império e a

fase de consolidação territorial, sob o comando do Barão

do Rio Branco, até os avanços e recuos com relação aos

países do Prata e as relações amistosas com os EUA.

Ù O Brasil tem longa e forte tradição de política

internacional no que se refere às questões internacionais de

paz e desenvolvimento, ao comércio e ao investimento, ao

desarmamento nuclear e, principalmente, ao congelamento

do poder mundial no Conselho de Segurança da

Organização das Nações Unidas (ONU).

Ú Com o colapso do domínio português na África, o Brasil

lançou, na década de 70 do século XX, uma poderosa

ofensiva diplomática de cooperação com os países

africanos e com os países árabes produtores de petróleo.

Û A democratização do Brasil, na década de 80 do século

XX, produziu mudanças profundas em sua política

externa, uma vez que o Itamaraty manteve sua autonomia

em relação aos novos chefes civis do executivo.

Ü A cooperação Brasil–EUA em segurança hemisférica,

tradicionalmente complementar, inclusive como uma longa

cooperação militar, foi interrompida com os esforços

brasileiros de desenvolver sua capacidade nuclear e a

tentativa do governo Jimmy Carter de interferir em

assuntos internos de direitos humanos no governo Geisel.
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QUESTÃO 64

Com relação à geopolítica mundial, julgue os itens a seguir.

Ø Durante a última década, as grandes potências nucleares

trataram de despolitizar as Nações Unidas, concentrando

esforços na administração de problemas relacionados à

não-proliferação nuclear, ao crescimento populacional, ao

narcotráfico e à preservação ambiental.

Ù Um dos problemas mais sérios com relação à cooperação

econômica e política da América do Sul é que tal cooperação só

se desenvolveu frente a uma ameaça externa ou a uma crise

internacional, como resposta a determinadas ações de atores

externos.

Ú Uma das conseqüências da política de poder Leste-Oeste das

grandes potências nucleares durante a Guerra Fria foi o

desenvolvimento, no Brasil, do pensamento sobre geopolítica

regional na Bacia do Prata.

Û Atualmente, as controvérsias comerciais constituem verdadeira

guerra entre nações e Estados, uma vez que existe um crescente

protecionismo por parte de países e regiões desenvolvidas em

relação aos países emergentes.

Ü Promover o interesse pelas análises da política externa e das

negociações internacionais é um dos propósitos mais objetivos

da geopolítica mundial.

QUESTÃO 65

No que se refere à sociedade e à ação coletiva, a participação e as

organizações civis criam capital social e permitem que a interação

entre cidadãos seja construída com base na confiança. Com respeito

a esse tema, julgue os seguintes itens.

Ø Com a crescente participação dos indivíduos nas diversas redes

sociais e associações, soma-se capital social, o que resolve o

problema da ação coletiva.

Ù A realidade social brasileira induz ao equilíbrio estável e à

criação de capital social.

Ú O processo político de escolha coletiva, que privilegia a regra de

decisão por unanimidade, implica em decisões, emendas e

barganhas contínuas, até que a formulação final contenha a

eficiência de Pareto.

Û A transição de governo ocorre de forma mais suave e no rumo

certo se os grandes interesses possuírem informação completa

acerca dos candidatos e não houver problemas de ação coletiva

acerca das dívidas interna e externa.

Ü A ação coletiva perde força quando ocorrem conflitos de

interesses pessoais ou grupais. Cada indivíduo, então, receberá

maior recompensa se abandonar conscientemente suas

obrigações e deveres.

QUESTÃO 66

Acerca de padrões de conflito e negociação de interesses,

julgue os itens seguintes.

Ø Em uma sociedade que enfatiza o interesse dos mais

favorecidos, deve-se atentar para os problemas que

decorrem das desigualdades criadas, como a deterioração

do sistema público de saúde, o aumento da violência e a

degradação ambiental, que afetam sobremaneira os menos

favorecidos, mas têm reflexos na sociedade como um todo.

Ù Os conflitos entre o Executivo e o Legislativo, que

resultam em imobilismo, podem ser resolvidos com a

proliferação de partidos políticos com assentos nos

parlamentos.

Ú Os movimentos sociais são manifestações espontâneas de

setores sociais alijados do jogo institucional, destacando-se

notadamente o caráter de exclusão e de contestação desses

interesses às instituições de Estado.

Û Uma das objeções mais comuns ao pensamento de Hobbes

é a de que se seres humanos eram tão destrutivos ao ponto

de precisar de um Estado para conter suas tendências mais

predatórias, então eles mal poderiam ser contidos por um

soberano que sentasse à mesa para negociar interesses.

Ü Para análise da questão da tolerância e do conflito a

respeito de assuntos controversos, é necessário o

conhecimento profundo de informação a respeito dos

grupos sociais, dos princípios democráticos e da atitude

dos cidadãos com relação a esses assuntos. 

QUESTÃO 67

Com relação à ordem social, julgue os itens abaixo.

Ø Ao relacionar democracia e justiça, pode-se atender a

todos os processos e critérios de legitimação e, ainda

assim, as decisões de governos legitimamente eleitos

podem ser profundamente injustas.

Ù A democracia igualitária relaciona-se com os princípios de

igualdade, de oportunidade e de comunidade idealizados

para o Novo Mundo.

Ú A classificação da vadiagem como delito grave pelo

Código Penal brasileiro de 1890 teve como principal

conseqüência estabelecer a regulação da cidadania por

meio de ocupações profissionais.

Û Para se acabar com a prática política do clientelismo no

Brasil, é preciso primeiramente transformar a grande

maioria de excluídos em clientes verdadeiros do Estado,

modificando substancialmente os padrões de

relacionamento entre cidadãos e Estado, trazendo os

direitos civis e políticos para o centro do debate.

Ü A ordem social, a solidariedade e as formas valorizadas de

coesão e de associação são geradas espontaneamente pelo

mercado.
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QUESTÃO 68

A respeito de sociedade e Estado, julgue os itens que se seguem.

Ø A presença de cultura cívica e de tradições comunitárias em uma
sociedade enfatizam a civilidade, variável-chave das relações
entre Estado e sociedade.

Ù O elemento crucial para a sobrevivência de regimes
democráticos na América do Sul reside na capacidade de isolar
os grupos políticos derrotados nas transições, de modo que estes
não participem na competição por recursos nos novos sistemas
democráticos.

Ú A teoria estrutural weberiana sustenta que fenômenos sociais são
aqueles que se comprometem a dar um significado à ação social,
procurando entender os motivos, as percepções e os objetivos
dos atores.

Û A cidadania resultante do processo de relacionamento entre
Estado e sociedade somente pode ser entendida como tal se
forem incluídos os direitos civis, políticos e sociais.

Ü No Brasil, a capacidade de expansão do binômio
Estado-sociedade civil é impedida pelos mecanismos estatais de
controle — que tendem a reduzir o espaço da reestruturação
autônoma da sociedade — e pela atitude das elites, no sentido de
desencorajar formas de participação do tipo liberal-democrático.

QUESTÃO 69

Acerca de políticas públicas, burocracia e clientelas, julgue os itens
a seguir.

Ø A respeito de déficits orçamentários e da teoria da escolha
pública, é comum que os eleitores superestimem os benefícios
das despesas correntes e subestimem o peso de futuros impostos
para cobrir déficits.

Ù Em 1974, o Conselho de Desenvolvimento Econômico foi
criado pelo então presidente Ernesto Geisel, para funcionar
como um colegiado. No entanto, as decisões do Conselho nunca
foram votadas por seus membros, todos assessores diretos do
presidente da República.

Ú Segundo a concepção pluralista clássica, alguns grupos
sócio-políticos são capazes de concentrar poder político
exclusivamente pela sua capacidade de acesso às instâncias de
decisão.

Û Na sociedade verdadeiramente democrática do Brasil, as
políticas de proteção social são fundamentadas no tratamento
igualitário dado aos cidadãos quanto à qualidade dos benefícios
e serviços recebidos e às opções de escolha dos beneficiários.

Ü A resolução de conflitos é favorecida pela atuação fragmentada
de um número elevado de agentes burocráticos.

QUESTÃO 70

A respeito de mobilidade social, processo migratório, educação e
mercado de trabalho, julgue os itens seguintes.

Ø O tipo de capitalismo posterior ao Estado do bem-estar que
transformou o sistema representativo em uma democracia de
interesses subordina totalmente o Estado ao capital.

Ù No caso latino-americano, as cidades que receberam influxo
populacional das regiões mais pobres dos respectivos países
assistiram a uma grande mobilidade social gerada pela contínua
industrialização das últimas décadas.

Ú Na década de 90 do século XX, a mão-de-obra industrial
migrou, em boa parte, para postos de trabalho no comércio de
bens e serviços, apesar de existirem, neste setor, maiores
dificuldades para encontrar instrumentos de proteção legal e
para regulamentar o trabalho.

Û O vínculo entre educação e rendimentos dos indivíduos é um
dos alicerces do capital social.

Ü No final da Segunda Guerra Mundial, viu-se no Brasil a
introdução de uma nova organização do trabalho, o que
desencadeou o processo que gerou a grande massa de
desempregados e de excluídos atualmente observada.

QUESTÃO 71

Com relação à cultura de massa e às identidades minoritárias,
julgue os seguintes itens.

Ø No Brasil, estudos apontam uma contradição entre a
adesão a valores democráticos e a desconfiança quanto a
instituições concretas, como o Legislativo e o Executivo.

Ù O pluralismo cultural envolve reconsideração de conceitos
tradicionais como igualdade, justiça, eqüidade, coesão
social, unidade política e liberdade.

Ú Uma das causas da profunda crise pela qual passam os
partidos políticos brasileiros pode ser a falta de unidade
política cívica da maioria dos cidadãos brasileiros que
vivem abaixo da linha de pobreza.

Û No Brasil, onde há um ambiente de alta insatisfação com
a política, associada à desigualdade e à exclusão de
consideráveis porções da população, é contraditória a
coexistência de democracia e pluralismo partidário.

Ü A participação na vida cívica não ajuda a formar cidadãos
integrados na comunidade, somente ativistas políticos.

QUESTÃO 72

Quanto a políticas afirmativas, raça e gênero, julgue os itens
subseqüentes.

Ø Atualmente, os emigrantes africanos, asiáticos e
latino-americanos vêm recebendo direitos civis plenos na
maioria dos países receptores.

Ù O pluralismo e o multiculturalismo são, de certa forma,
antitéticos e contraditórios, pois, na medida em que o
pluralismo trata de permitir acesso às instituições de poder
a raças e etnias diversas, o outro forçosamente traz a
dissensão social pela exacerbação da diferença.

Ú As políticas adotadas recentemente no Brasil têm
contribuído para a redução das disparidades educacionais
entre brancos e negros.

Û A crescente igualdade entre homens e mulheres no mundo
contemporâneo é concomitante ao aumento das
desigualdades econômicas, sociais e políticas que se
manifestam desde o início da denominada era da
globalização.

Ü Capital social, na esfera de gênero e raça, tende a criar
confiança e cidadania em comunidades com significativas
desigualdades.

QUESTÃO 73

Quanto à organização de interesses minoritários e à
representatividade, julgue os seguintes itens.

Ø Em geral, na maioria dos relatórios e estudos sobre o
comportamento eleitoral, negligenciam-se, quase
totalmente, as minorias étnicas, lingüísticas e religiosas e
as preocupações políticas ou sociais.

Ù Os melhores exemplos de inclusão de direitos culturais que
traduzem os interesses das minorias culturais oprimidas ou
em perigo de extinção vêm do Canadá.

Ú No Brasil, a eleição de parlamentares de origem indígena
serviu para, finalmente, organizar a representação das
minorias indígenas na Câmara Federal.

Û O liberalismo, como teoria política contemporânea que
procura explicar fenômenos sociais, apresenta claras
distinções entre grupos sociais e indivíduos, mas não
aborda a questão das minorias culturais e da representação
dos interesses dessas minorias no Estado liberal.

Ü Os movimentos separatistas são uma forma ilegítima de
manifestação e organização dos interesses de minorias,
uma vez que, geralmente, utilizam métodos radicais, como
o terrorismo, para obter direitos.
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QUESTÃO 74

Acerca de violência, criminalidade, organizações criminosas, família e
delinqüência, julgue os itens abaixo.

Ø Nas décadas de 70 e 80 do século XX, os importantes movimentos de
extrema esquerda e de terrorismo político deram lugar a um novo tipo
de violência política marxista-leninista, com base em exércitos
populares revolucionários.

Ù No Brasil, a ausência de um controle legítimo da violência é
conseqüência, entre outros fatores, da grande disparidade entre lei e
realidade.

Ú No passado, a violência podia ser relacionada com disfunções sociais
e econômicas. Atualmente, a violência está muito mais ligada ao caos,
à fragmentação e à decomposição das sociedades.

Û A impunidade com respeito a crimes perpetrados por pessoas de posse
— como a corrupção, a exploração do trabalho infantil e a evasão
fiscal — e a atividades do crime organizado — como o narcotráfico
e a lavagem de dinheiro — são as principais causas da instabilidade
política dos novos Estados democráticos da América Latina, do Leste
Europeu e da Rússia.

Ü A violência urbana é conseqüência, entre outros fatores, da luta pela
sobrevivência do jovem nos bairros pobres, que precisa manter sua
reputação e status social.

QUESTÃO 75

Em relação aos sistemas legal, judiciário e policial e ao controle social,
julgue os itens que se seguem.

Ø O pensamento marxista utiliza a técnica dos tipos ideais das estruturas
de autoridade na análise das instituições políticas, definindo um
arranjo legítimo de poder entre pessoas e admitindo a autoridade
como conceito chave.

Ù Ao combater os crimes que ocorrem nas grandes cidades brasileiras,
a polícia exerce seu papel de controle social.

Ú O princípio constitucional “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza” assegura a qualquer brasileiro o
direito de buscar junto aos Poderes Públicos a defesa contra
ilegalidades ou abuso de poder.

Û Os esforços das organizações internacionais e dos governos federal e
estaduais no Brasil têm diminuído sensivelmente as violações aos
direitos humanos.

Ü As situações existentes nas periferias das cidades brasileiras, que
alguns comparam a um estado paralelo, são decorrentes da omissão
do Estado, de interesses comerciais e do crime organizado.

QUESTÃO 76

Acerca de desigualdades, dimensões sociais, espaciais e políticas da
concentração de renda no Brasil, julgue os itens a seguir.

Ø Os esforços para redistribuir a renda e a riqueza no Brasil esbarram
sempre na ausência de excedentes a distribuir.

Ù Para reduzir as desigualdades no Brasil, é necessário o crescimento
econômico, independentemente da adoção de políticas de assistência
social compensatórias.

Ú Com base nas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), é correto concluir que a renda média do
trabalhador nordestino é a mais baixa do Brasil.

Û Interpretações de dados recentes do IBGE associam uma renda
esperada substancialmente maior para todas as pessoas de cor amarela
— asiáticos ou seus descendentes — em relação aos brancos e aos
negros e pardos.

Ü Uma das maiores dificuldades para o conhecimento científico pleno
acerca de pobreza e desigualdade é a ausência de informações
relativas a despesas com alimentação e preços para unidades espaciais
fora das regiões metropolitanas.

QUESTÃO 77

A respeito de pobreza e cidadania, julgue os itens
seguintes.

Ø Cidadania regulada é um termo técnico utilizado para
definir apenas quem pode receber os benefícios da
previdência social.

Ù Uma das características da sociedade brasileira é que
a forte imigração européia do final do século XIX
conseguiu trazer a cidadania plena, tal qual ocorreu
nos outros países de imigração recente.

Ú Com a consolidação industrial e a contínua expansão
dos setores de serviços, as sociedades avançadas
passaram a encarar a pobreza como resíduo de
desigualdades e atrasos passados, ou até mesmo
como resultado de deficiências individuais.

Û Desordens populares e protestos urbanos em cidades,
como Los Angeles (abril/1992), Bristol (julho/1992)
e Lyon (outubro/1990), são vistos como reações de
jovens pobres e segregados e foram considerados
pela mídia como distúrbios raciais.

Ü Duas das causas principais do aumento da
desigualdade e da pobreza com exclusão social são o
crescente desemprego formal e a conseqüente
diminuição no financiamento do sistema de
proteção social.

QUESTÃO 78

Acerca de pobreza e cidadania no Brasil, julgue os itens
subseqüentes.

Ø O estudo histórico da pobreza no Brasil na década de
90 do século XX mostra um crescimento da renda
real dos mais pobres apenas nos últimos anos dessa
década.

Ù Nos anos de crises econômicas sérias com recessão
profunda, a percentagem de pobres e indigentes,
segundo o IBGE, ultrapassava a barreira dos 70% da
população brasileira. Ao contrário, nos Planos
Cruzado e Real, a proporção de pobres e indigentes
caiu para menos de 20% da população, com
repercussões imediatas na participação
político-eleitoral dos mais pobres.

Ú No Brasil, cidadania é o resultado de um processo
histórico, econômico e cultural que estabeleceu as
condições para a formação da sociedade civil
mediante o reconhecimento de direitos formais.

Û O controle social das políticas públicas de combate
à pobreza no Brasil é feito por meio de conselhos
comunitários que alocam recursos públicos recebidos
do poder central, sob o comando de líderes políticos
locais.

Ü No Brasil, sempre houve uma relação bem
estruturada entre as organizações políticas e os
pobres, haja vista o grande contigente de
despossuídos que exercitam seu direito de voto.
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QUESTÃO 79

A Constituição de determinado estado-membro da

Federação, promulgada em 1990, estabeleceu, entre outras, as

seguintes disposições: (a) atribuiu competência ao governador

do estado para firmar tratados e acordos com outros países;

(b) atribuiu competência à Assembléia Legislativa para a

iniciativa do projeto de lei atinente ao orçamento anual do

Poder Legislativo estadual; (c) dispôs que, nas eleições

proporcionais, contar-se-iam como válidos os votos em

branco para a determinação do quociente eleitoral; (d) fixou

que os vencimentos dos magistrados observariam uma

diferença de 3% de uma categoria para outra.

Em face dessa situação hipotética e considerando o sistema

constitucional vigente, julgue os itens abaixo.

Ø Por se tratar de norma constitucional secundária, a

Constituição Estadual é passível de controle concentrado de

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal

(STF), podendo este controle ser exercido por meio de ação

direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de

constitucionalidade, não se configurando esse controle

nenhuma afronta ao princípio da autonomia dos

estados-membros.

Ù A norma constante da letra “(a)”, acima, padece de

inconstitucionalidade material, pois conflita com disposição

da Constituição da República que atribui competência

exclusiva à União para manter relações com Estados

estrangeiros, situação em que a União atua como

representante de toda a República Federativa do Brasil.

Ú A norma inserida na letra “(b)”, acima, é inconstitucional,

uma vez que, não obstante a ausência de regra explícita na

Constituição de 1988, consolidou-se no STF o entendimento

de que o processo legislativo dos estados-membros deve

absorver compulsoriamente as linhas básicas do modelo

constitucional federal, entre elas, as decorrentes das normas

de reserva de iniciativa das leis, dada a implicação com o

princípio fundamental da separação e independência dos

Poderes.

Û A contagem como válidos dos votos em branco para a

determinação do quociente eleitoral não é incompatível com

a Constituição da República vigente; todavia, ao inserir o

dispositivo na Constituição Estadual, o estado-membro

invadiu esfera de competência da União, pois que a

Constituição de 1988 atribuiu à União competência privativa

para legislar sobre direito eleitoral.

Ü O dispositivo mencionado na letra “(d)”, acima, está

incompatível com a norma constitucional federal vigente por

ocasião da promulgação da Constituição Estadual referida,

visto que a Constituição da República já fixava, à época da

promulgação da Constituição Estadual, limite mínimo de 5%

para a diferença entre os vencimentos de uma para outra das

categorias da carreira dos magistrados.

QUESTÃO 80

Julgue os itens seguintes.

Ø Os direitos à saúde e à previdência social estão inseridos

entre os denominados direitos fundamentais de primeira

geração, que têm como origem o chamado Estado Liberal,

sendo conhecidos como direitos civis, porquanto visam a

ações do Estado com o objetivo de garantir melhores

condições de vida para a população.

Ù O reconhecimento, pela Constituição da República, da união

estável como entidade familiar, possibilita ao legislador

ordinário pátrio a inclusão, mediante a edição de lei ordinária

federal, dos casais homossexuais nessa categoria, uma vez

que compete privativamente à União legislar sobre

direito civil.

Ú As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se

no domínio constitucional da União, sendo que as áreas por

elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e

insusceptíveis de prescrição aquisitiva; a Constituição da

República, com a outorga dominial atribuída à União, criou,

para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se

destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes

foram reconhecidos constitucionalmente, visando, desse

modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar

e condições necessárias a sua reprodução física e cultural,

segundo seus usos, costumes e tradições.

Û O dispositivo constitucional que estabelece que o Poder

Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina em

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da

justiça desportiva, regulada em lei, não constitui exceção ao

sistema da jurisdição única, adotado no Brasil; assim,

consubstanciados no princípio constitucional de que a lei não

afastará da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou

ameaça a direito, os juizes e tribunais brasileiros estão livres

para conhecer e decidir ações propostas pelos clubes de

futebol, atinentes às competições esportivas, mesmo sem

estarem esgotadas as instâncias da justiça desportiva.

Ü O direito constitucional de livre manifestação do pensamento

não exclui a punição penal, nem a repressão administrativa

de material impresso, fotografado, irradiado ou divulgado

por qualquer meio, para divulgação pornográfica ou obscena,

mormente quando envolve exploração sexual de crianças e

adolescentes.


