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I Identifique e explicite o que entende acerca de 2 (duas) das seguintes questões:   

 

1. Teorização do direito de resistência à lei injusta na Segunda Escolástica  

  

Contextualização histórica e influências (Escolástica, Humanismo e Expansão 

Ultramarina); principais autores (Vitória, Soto, Molina, Suárez…); origem 

democrática do poder; poder in habitu e poder in actu; tirania e tipos de tirania 

(tirania quod titulum e tirania quod dominium); direito de resistência e tiranicídio. 

Os monarcómacos. 

 

2. A expressão política do Liberalismo 

 

Contextualização histórica e influências; o pensamento político do século das luzes; 

a Revolução Francesa e as revoluções liberais; liberalismo ou liberalismos; 

principais autores; concepção do poder; soberania e formas de governo: soberania 

popular e soberania nacional; a instituição do poder limitado: divisão de poderes, 

obediência à lei, supremacia do poder legislativo; a liberdade; representação política; 

Constituições escritas.   

 

3. Socialismo Utópico e Socialismo Científico 

 

A resposta deve problematizar o tema, referindo, nomeadamente, os seguintes 

aspectos:  contextualização histórica; “questão social”; principais correntes 

socialistas e principais autores. Especial referência e caracterização do “socialismo 

utópico” (Saint-Simon, Owen, Fourier, Sismondi) e do “socialismo científico” 

(Marx e Engels), bem como o baptismo e a crítica do primeiro pelo segundo 

 

 



 
Grupo II 

 

Comente dois dos seguintes excertos:    

 

1. Todos os Estados, todos os domínios, que tiveram ou têm império sobre os homens 

foram ou são repúblicas ou principados.”  NICOLAU MAQUIAVEL, O Príncipe, I  

  

A frase deve ser analisada e comentada criticamente, tendo em conta, nomeadamente, os 

seguintes tópicos: 1. Contextualização histórica da obra de Maquiavel (em especial O 

Príncipe); 2. O pensamento político do Humanismo e Renascimento, com especial 

referência ao nascimento de Estado e ao contexto político da Península Itálica; 3. Formas 

de governo na obra de Maquiavel em relação com a tripartição clássica, autonomia do 

poder político, pragmatismo e amoralismo político, acção política e virtú, exemplos 

históricos; 4. Pensamento de Maquiavel e maquiavelismo: identidades e desvios; razão de 

Estado.  

  

2. “A lei, em geral, é a razão humana, na medida em que governa todos os povos da terra; e 

as leis políticas e civis de cada nação devem ser apenas os casos particulares a que essa 

razão humana é aplicada.” MONTESQUIEU, Do espírito das leis, I, III  

  

A frase deve ser analisada e comentada criticamente, tendo em conta, nomeadamente, os 

seguintes tópicos: 1. Contextualização histórica do autor e da obra (em especial Do 

Espírito das Leis);  2. O pensamento político do século das luzes, com especial referência 

ao liberalismo aristocrático francês; 3. A universalidade e a particularidade das leis, a sua 

adequação a cada comunidade política e a importância das leis para a regulação política e 

social; 4. A concepção do poder político; a soberania e as formas de governo; a instituição 

do poder limitado: divisão de poderes, obediência à lei, supremacia do poder legislativo, 

hierarquia social e corpos intermédios.  

  

3. “Compete, sobretudo, aos patrões e aos operários a sublime tarefa de procurar a solução 

para o problema social, recorrendo a todas as obras capazes de aliviar eficazmente a 

indigência e de operar uma aproximação entre as duas classes”. Leão XIII, Rerum Novarum, 

1891  



 
A frase deve ser analisada e comentada criticamente, tendo em conta, nomeadamente, a 

Doutrina Social da Igreja no contexto da questão social; identificação dos principais textos 

(em especial, as encíclicas Rerum Novarum e Quadragesimo Anno); fundamento natural do 

direito de propriedade (influência do pensamento tomista); a injustiça da solução socialista 

– “o comunismo, princípio de empobrecimento”: a colectivização da propriedade e a 

precarização do operariado (efeitos da privação da livre disposição do salário) 

 

Cotação: I – 4 valores/questão; II – 6 valores/questão 


