
 

CONCURSO PÚBLICO – 01/2022 

 

QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 

Na sequência são apresentadas as questões dissertativas elaboradas pela banca, a serem respondidas 

pelo candidato (CPF) ___________________________ conforme a Área de Conhecimento Sociologia e 

Ciência Política. 

 

Questão 1 (2,5): A discriminação entre diferentes formas de governo constitui uma das mais longevas e 

importantes questões da teoria política ocidental. Descreva de que modo, respectivamente, Platão e 

Aristóteles definem cada uma das formas de governo e destaque como, neste contexto, eles apreciam as 

vantagens e desvantagens da democracia. 

 

Questão 2 (2,5): Nas obras de Karl Marx e Max Weber podemos encontrar duas concepções diferentes de 

sociologia política. Caracterize, conforme suas premissas epistemológicas e metodológicas e conforme seus 

conceitos centrais, as características dessas duas abordagens. Destaque como, a partir de seus enfoques, eles 

entendem o papel do Estado na configuração da ordem política. 

 

Questão 3 (2,5): Em “A Nova Ciência das Organizações”, Alberto Guerreiro Ramos delineia uma teoria da 

delimitação dos sistemas sociais baseada em dois eixos de análise que resultam em seis categorias de 

organização. Descreva, em linhas gerais, essa teoria, as categorias de organização, e discuta o papel da razão 

na sua construção. 

 

Questão 4 (2,5): Reinaldo Dias, no livro “Ciência Política”, afirma que o sistema eleitoral constitui um 

subsistema do sistema político, no entanto pode ser considerado uma variável independente. Como 

subsistema do sistema político influencia e é influenciado por este e por outros subsistemas como o 

partidário. Diante do exposto apresente, segundo o autor, as principais influências do sistema eleitoral sobre 

o sistema político. 

 

 

 

_____________________________________ 

Dr. Fernando Scheeffer 

Presidente da Banca Examinadora 

 



 

PADRÃO DE RESPOSTAS 

 

Questão 1:  

- Critérios de diferenciação dos autores: quem governa e como governa.  

- Seis formas de governo de Platão: Monarquia, Timocracia, Aristocracia, Oligarquia, Democracia, Tirania.  

- Seis formas de governo de Aristóteles: Monarquia, Aristocracia, Democracia, Tirania, Oligarquia e 
Democracia.  

- Democracia em Platão: profundamente negativa. Degeneração da oligarquia, leva à tirania.  

- Democracia em Aristóteles: ambivalente. Pode ser negativa (governo dos pobres) ou pode ser positiva 
(governo da classe média).  
 
Questão 2:  
a) KARL MARX 

- Premissas: Materialismo histórico: a esfera do político localiza-se na super-estrutura.  

- Conceitos centrais: classe social, luta de classes, Estado, ideologia, revolução, socialismo e comunismo.  

- Teoria classista do Estado: forma de dominação de uma classe sobre a outra.  
 
b) MAX WEBER 

- Premissas: sociologia compreensiva (compreensão do sentido da ação social  

- Conceitos centrais: política, tipos de dominação (legal, tradicional e carismática).  

- O Estado não se define pelos seus fins, mas pelos seus meios: monopólio do uso legítimo da força física.  
 

Questão 3:  

A teoria da delimitação dos sistemas sociais representa uma tentativa de romper com a razão 

instrumental que permeia a ciência das organizações. Guerreiro Ramos critica a predominância de uma 

racionalidade instrumental baseada no cálculo utilitário de consequências, sublinhando que existe uma razão 

substantiva que lida diretamente com valores e não focaliza nos resultados da ação. O predomínio da razão 

instrumental, para o autor, conduz a uma sociedade em que organizações de mercado se tornam 

preponderantes e, contra essa realidade, propõe-se um paradigma paraeconômico formado a partir de uma 

teoria da delimitação dos sistemas sociais, cujos eixos de análise são: 

a) Orientação: individual ou comunitária, diz respeito aos interesses que o agente busca atender; 

b) Normatização: pode-se reconhecer a prescrição de normas operacionais de ação ou sua ausência. A 

chamada atualização pessoal é prejudicada pela prescrição de normas. 

A teoria reconhece seis categorias de organização: 

a) Anomia: trata-se de uma situação em que há completa ausência de normas, e o indivíduo busca objetivos 

pessoais, sendo incapaz de construir tanto um sistema pessoal de crenças como adaptar-se ao que a 

sociedade adota; 



 

b) Motim (mob): também se caracteriza pela ausência de normas, mas a orientação é comunitária, embora 

não exista senso de ordem social; 

c) Economias: são as organizações de mercado, voltadas para a produção de bens e serviços para a 

coletividade e embasadas em forte prescrição de normas; 

d) Isonomia: contexto social igualitário, com baixa prescrição de normas e voltado para a atualização de 

seus membros. Guerreiro Ramos apresenta o ideal da polis grega como um exemplo; 

e) Fenonomia: contexto social esporádico que busca fornecer oportunidades de auto-atualização para os 

indivíduos, com normas que são prescritas para situações específicas, mas não para toda a vida; 

f) Isolado: o indivíduo isolado vive num sistema de prescrição absoluta de normas autoimpostas, o qual ele 

estabelece num momento ou contexto específico de sua vida. Guerreiro Ramos o compara com a pessoa 

que se abstém de expor suas convicções pessoais e de participar. 

A razão, entendida a partir da dicotomia acima apresentada, encontra seu lugar na teoria da 

delimitação dos sistemas sociais a partir do momento em que se percebe que um tipo de razão predomina 

em uma categoria, como, por exemplo, no caso da razão instrumental e as organizações do tipo economia. 

 

Questão 4:  

a) Na representação parlamentar: influencia a correlação de forças no parlamento, o grau de fragmentação 

da representação, a formação de coalizões, a produção de maioria parlamentar, a proporcionalidade 

entre votos e cadeiras no parlamento; 

b) Nos partidos políticos: o processo de escolha dos candidatos, o grau de coesão (por exemplo, ao proibir 

a mudança de partidos dos eleitos), a estratégia a ser seguida nas campanhas eleitorais; 

c) No comportamento eleitoral: o grau de participação, o nível de polarização política e ideológica, o tipo 

de voto sufragado (voto útil, de protesto, nulo, ou por convicção); 

d) Na sociedade política como um todo: legitimação do processo eleitoral, inte- gração da comunidade 

política, incorporação ou marginalização de determi-nados grupos sociais excluindo-os da cidadania 

(mulheres, etnias etc.). 

 

 

 


