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I (5 valores) 

Assinale se as frases constantes dos números seguintes são verdadeiras ou falsas 

(escreva na sua folha de prova os números e, à frente de cada um deles, “verdadeiro” ou 

“falso”, consoante o caso): 

1. O Humanismo é uma corrente filosófica que desvaloriza a razão humana, rejeitando o 

empirismo como fonte principal do conhecimento humano.   

2. A Constituição da República Portuguesa, na sua versão originária, previa a existência 

de um Conselho da Revolução com funções, nomeadamente, de aconselhamento do 

Presidente da República e de fiscalização da constitucionalidade.  

3. A Constituição de 1838 manteve a figura do poder moderador, que tinha sido 

instituído pela Carta Constitucional. 

4. De entre os princípios adotados no Estado Novo, em matéria de política económica e 

orçamental, importa considerar a disciplina no exercício da função pública, as reformas 

administrativas e o apelo ao trabalho e ao sacrifício por parte dos contribuintes. 

 
5. No Estado Novo, as relações entre os progenitores eram pautadas pelo princípio da 

igualdade, não havendo um exercício diferenciado dos papéis assumidos na vida 

familiar pelos cônjuges. 

6. John Locke defendia que o conhecimento é inato, sendo irrelevantes as experiências 

que cada sujeito vai percepcionando ao longo da vida. 

7. De acordo com o pensamento de Foucault, a definição de poder não está dependente 

de nenhuma instituição nem de um rei. 

8. Rousseau é um autor contratualista, que defende o princípio da liberdade natural do 

homem, que seria salvaguardada através da celebração, pela comunidade, de um 

contrato social.  

9. Robert Nozick questiona a função do Estado, entendendo que este devia ser limitado 

à proteção dos direitos inalienáveis dos indivíduos.  



10. A União Europeia apenas dispõe das competências que lhe são atribuídas pelos 

Estados-Membros nos tratados da integração europeia, para alcançar os objetivos aí 

fixados, pertencendo as restantes competências aos Estados-Membros. 

II (15 valores) 

Responda a duas e apenas duas das seguintes questões: 

1. Comente a seguinte frase, atendendo ao confronto existente entre Absolutismo e 

Liberalismo, em Portugal: 

“Deste modo, a filosofia liberal é, na sua premissa, uma filosofia de desconfiança 

relativamente ao poder político, poder que, no plano histórico, se achava identificado com a 

monarquia absoluta: pretende-se defender o Homem da Sociedade Política. Esta necessidade 

de reacção frente à prepotência estadual levará, consoante resume Moncada, à afirmação da 

existência de direitos individuais, anteriores à sociedade política e insusceptíveis de 

modificação, à declaração da liberdade e igualdade de todos os homens perante as leis, de 

soberania popular e nacional, de governo representativo, de separação dos poderes, de 

monarquia constitucional e parlamentar, e à afirmação de necessidade de constituições 

escritas”. 

Nuno Espinosa Gomes da Silva, História do Direito Português, pág. 495. 

2. Comente a seguinte frase, considerando o pensamento de Foucault: 

    O poder resulta de uma prática social, construída historicamente. 

3. Comente a seguinte frase, atendendo ao pensamento de Marx: 

“Todas as críticas apontadas à forma comunista de apropriação e de produção dos produtos 

materiais foram também estendidas à apropriação e à produção dos produtos intelectuais. Tal 

como, para o burguês, o desaparecimento da propriedade de classe é o desaparecimento da 

própria produção, também para ele o desaparecimento da cultura de classe corresponde ao 

desaparecimento da cultura em geral. A cultura cuja perda ele lastima, representa, para a 

grande maioria, a formação para agir como máquina”. 

Karl Marx e Friedrich Engels, O Manifesto Comunista, pág. 31. 

4. Na sua opinião, a União Europeia sairá mais forte depois da crise do Covid-19? 

Justifique a sua resposta. 


