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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 introduziu alterações na forma de pensar no século XVII, criticando 

os princípios da dedução e do pensamento inato.  

2. O Conselho da Revolução foi um órgão de soberania criado em 25 de abril de 1974 

que se manteve em vigor até à revisão constitucional de 1982.  

3. O movimento do constitucionalismo no século XIX rejeitou a herança recebida da 

Revolução Francesa, defendendo um modelo centralizador de organização da sociedade.  

4. O Estado Novo não preservou os valores tradicionais da família, considerando os 

princípios da moral cristã e a defesa do nacionalismo como elementos secundários do seu 

pensamento.  

 

5. A participação de Portugal na I Guerra Mundial pode ser justificada por várias razões, 

designadamente pela questão colonial, argumento que foi sustentado por várias correntes 

republicanas.  

6. Na construção hobbesiana era afastada a existência de um governo e de uma sociedade 

forte, desvalorizando uma autoridade que assegurasse a paz interna e a defesa comum.  

7. Kant defendia que o conhecimento a priori ou puro não necessita da experiência sensorial 

para acontecer, além disso, o conhecimento a priori é essencial e aplicado a tudo e a todos.  

8. Para John Locke, no estado de natureza, o homem é um sujeito que vive em conflito, à 

semelhança de Hobbes.  

9. Dworkin desenvolveu o seu pensamento no sentido de combater o positivismo, 

defendendo que o Direito é baseado em princípios morais e em regras jurídicas.  



10. A União Europeia dispõe de um exército que, mediante a aprovação unânime dos 

Estados-Membros, lhe permite intervir em situações de guerra, tal como sucede na 

Ucrânia.  

 

II (15 valores) 

Responda a duas e apenas duas das seguintes questões: 

1. Comente a seguinte frase, atendendo às alterações sócio-culturais introduzidas pelo 

Estado Novo: 

“A verdade é que os homens e mulheres eram educados para finalidades diversas, desde 

tenra idade. Na escola, os manuais reproduziam a ideologia do Estado Novo, ocupando 

as raparigas com a aprendizagem de lavores domésticos e inculcando nos rapazes o 

espírito do trabalho, em ambos incutindo o amor à Pátria. Paralelamente, através de 

instituições como a Mocidade Portuguesa e a sua congénere feminina, a Mocidade 

Portuguesa Feminina, pretendia-se completar este trabalho de domesticar corpos e 

disciplinar mentes, preparando as bases da família, um dos três pilares do regime: Deus, 

Pátria e Família”. 

José Mattoso, História da Vida Privada em Portugal, Os Nossos Dias, págs. 94 e 95. 

 

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

Augusto Comte quer eliminar, através da sua construção teórica, os princípios do espírito 

teológico, procurando verdades definitivas e demonstráveis. 

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

“O homem renuncia à sua omnímoda liberdade em prol da segurança e da paz. É a razão 

que induz os homens a cederem os seus direitos a um superior, através de um contrato, 

atribuindo-lhe um poder sem limites”. 

Mário Reis Marques, História do Direito Português Medieval e Moderno, págs. 126 e 127 



4. Na sua opinião quais as consequências que a possível adesão da Ucrânia à União 

Europeia implicará nas políticas europeias e no modelo de funcionamento das instituições 

europeias? Justifique a sua resposta. 


