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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 Racionalismo é uma corrente filosófica que procura a valorização da razão 

humana, rejeitando o empirismo como fonte principal do conhecimento humano.   

2. Das várias causas identificadas para justificar a participação de Portugal na I Guerra 

Mundial podemos referir a questão das colónias e a necessidade de afirmar o prestígio e 

a influência diplomática do Estado republicano, recentemente implementado em 

Portugal. 

3. A Carta Constitucional de 1826 foi um importante documento constitucional, 

instituindo a figura do poder moderador. 

4. O corporativismo é uma forma de organização das sociedades, que se distancia das 

outras pelo facto de implicar a existência das denominadas corporações, atendendo a 

interesses de ordem económica e política. 

 
5. No Estado Novo, as relações entre os progenitores e os filhos eram pautadas pelo 

princípio da igualdade, não havendo um poder patriarcal dos pais, exercido em matéria 

de administração de bens destes. 

6. John Locke é um dos pais do Liberalismo, valorizando o empirismo, o princípio da 

liberdade e a tolerância religiosa. 

7. De acordo com o pensamento de Foucault, a modernidade evidencia o poder 

disciplinar, sendo através deste que se analisam as relações de poder entre os sujeitos.  

8. Dworkin entende que o sistema jurídico não deve ser discricionário, observando 

princípios morais que são elementos fundamentais das regras jurídicas.  

9. Para Hobbes, os homens não necessitam de um poder absoluto e centralizado, 

podendo a sociedade organizar-se de acordo com a autonomia privada de cada um. 



10. A União Europeia dispõe de competências exclusivas em alguns domínios e de 

competências partilhadas com os Estados-membros noutros domínios, devendo exercer 

estas últimas de harmonia com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

II (15 valores) 

Responda a duas e apenas duas das seguintes questões: 

1. Comente a seguinte frase, atendendo às principais características do Liberalismo: 

“Numa primeira concepção - a, mais propriamente, denominada liberal – encontra-se o 

acento tónico da defesa da liberdade do indivíduo, frente ao Poder, e são dela 

sustentáculo a doutrina dos direitos individuais e da separação de poderes. É o momento 

da construção de limites ao poder executivo, da exaltação das assembleias 

representativas como barreiras, destinadas à preservação dos direitos individuais”. 

Nuno Espinosa Gomes da Silva, História do Direito Português, págs. 495 e 496. 

 

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

“Para saber se a metafísica é possível, é preciso examinar primeiro até onde vai o poder 

de conhecer do espírito humano. Tal exame constitui num sentido, para a razão, a mais 

difícil de todas as suas tarefas, a do conhecimento, de si própria.” 

Raymond Vancourt, Kant, pág. 17. 

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

“A justiça, considerada como um meio e não como um fim, confunde-se com a 

felicidade e a utilidade, duas palavras sinónimas. Partindo destas premissas, Bentham 

defende a distribuição da legislação por três códigos: o penal, o civil e o constitucional. 

Todos eles deveriam ser orientados pelo bem geral, o qual mais não é do que a 

aplicação dos princípios teóricos do utilitarismo”. 

Mário Reis Marques, História do direito português medieval e moderno, pág. 193. 

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

Justifique a sua resposta. 


