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I (5 valores) 

Assinale se as frases constantes dos n.ºs seguintes são verdadeiras ou falsas (Inscreva na 

sua folha de prova os n.ºs e escreva à frente de cada um deles “verdadeiro” ou “falso”, 

consoante o caso): 

1.A difusão das ideias humanistas em Portugal é contemporânea do Renascimento. 

2.A entrada em vigor da Constituição de 1822 inaugura o Liberalismo em Portugal, 

pondo um ponto final no absolutismo, que vigorara no período anterior. 

3.A entrada de Portugal na I Guerra Mundial deveu-se a pressões nesse sentido dos 

Aliados, em particular da Grã-Bretanha. 

4.As ideias corporativas tiveram um papel muito importante na estruturação em 

concreto do Estado Novo e das suas instituições. 

5. A última década do Estado Novo foi o período de maior crescimento económico em 

Portugal durante todo o século XX. 

6. No pensamento de Hobbes o estado da natureza é visto como um estado inicial de 

harmonia, que permitia a convivência pacífica dos homens. 

7. Para Kant, a apreensão do conhecimento efectua-se pela indução proveniente da 

experiência. 

8. Para os utilitaristas, uma acção é moralmente correcta de acordo com os seus 

resultados: quando os benefícios que provoca são superiores às desvantagens que dela 

advêm. 

9. Para Marx é o pensamento que deve determinar e modelar a realidade material, e não 

o contrário. 

10. Se o pensamento de Rawls pode ser visto como uma justificação do Estado social, 

apostado na distribuição equitativa da riqueza, já o de Nozick se orienta para uma 

defesa do Estado mínimo, sem contemplar a redução das desigualdades. 

 

II 

Responda a três e apenas três das seguintes questões: 

1. No período subsequente à Revolução de 25 de Abril de 1974 desenvolveram-se e 

confrontaram-se na sociedade portuguesa concepções e propostas políticas e ideológicas 

muito diversas, numa pluralidade que, não obstante a aprovação de uma Constituição 



em 1976, só ficou resolvida, em grande parte, com a Revisão Constitucional de 1982. 

Caracterize a evolução política da sociedade portuguesa no período referido, 

identificando as correntes em confronto e o desfecho ocorrido. 

2. O processo de construção europeia resultará necessariamente, a médio ou longo 

prazo, na perda irreversível e total da soberania dos Estados? Indique as consequências 

que já teve, nesse aspecto, a evolução ocorrida até hoje, e os momentos fundamentais 

dessa evolução. 

3. Como justificam Hobbes, Locke e Rosseau a transferência de poderes dos indivíduos 

para o poder político? 

4. Caracterize e contextualize os conceitos de biopolítica e biopoder. 

 

Duração: 2 horas 

 

 


