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EXAME ESCRITO (13 de janeiro de 2020) 
 
 

TÓPICOS DE CORREÇÃO 
 

 
Grupo I (2 X 4 valores) 

 
Responda a APENAS 2 (DUAS) das seguintes questões: 
 
1) Distinga a política entendida como facto, como arte e como ciência. 

 
- A política como mero fenómeno social ou dado adquirido, que não se submete a 
uma análise científica 
 
- A política como um saber prático que é ensinado e aprendido pelos governantes 
 
- A política como objeto de experimentação científica e de análise objetiva e racional 
de casos concretos (“leading cases”) 
 
- MIGUEL PRATA ROQUE, Lições de Ciência Política, 2019, sebenta eletrónica (inédita – a 
distribuir pelos alunos até 2 de dezembro de 2019), pp. 14-18 
 

2) Relacione a forma de Estado adotada por cada Constituição com a existência de 
parlamentos unicamerais ou bicamerais. 
 
- Conceito de forma de Estado: unitário, federal, confederal e regionalizado 
 
- Noção de parlamento unicameral e bicameral 
 
- As segundas câmaras parlamentares como sede representativa dos Estados federados 
e das regiões 



 
 

 

 
- MIGUEL PRATA ROQUE, Lições de Ciência Política, 2019, sebenta eletrónica (inédita – a 
distribuir pelos alunos até 2 de dezembro de 2019), pp. 30-32 

 
3) Explique em que consiste o sistema presidencialista de primeira/o-ministra/o. 

 
- Noção de sistema presidencialista 
 
- A prevalência da/o primeira/o ministra/o nos sistemas parlamentares ou 
semipresidencialistas 
 
- A consonância entre o governo e o parlamento com maioria absoluta de um partido 
 
- O reforço do poder político da/o primeira/o ministra/a em caso de predomínio de 
um único partido 
 
- A personalização e a concentração do poder executivo na/o primeira/o ministra/o 
 

 
Grupo II (4 valores) 

 
A propósito do tema “O pluralismo interno nos partidos políticos e a sua 
compatibilização com os objetivos de conquista do poder político”, redija uma 
pergunta e apresente, pelo menos, 5 (cinco) tópicos de correção. 
 

- Valorização da clareza e da correspondência ao tema da pergunta formulada 
 
- Valorização da criatividade e rigor na formulação dos tópicos de correção 

 
 

Grupo III (8 valores) 
 
Desenvolva uma reflexão crítica e fundamentada sobre APENAS 1 (UM) dos seguintes 
temas: 
 
1) Num mundo globalizado e em que existe liberdade de iniciativa privada, o exercício de 

poder político não se cinge às instituições públicas formais. 
 

- A visão tradicional do poder político: exercício por entidades públicas 
 
- A visão heterodoxa do poder político: exercício por entidades privadas que detêm 
capacidade de impor condutas a terceiros (teorias de Robert Dahl e de Harold 
Lasswell) 



 
 

 

 
- Os centros informais de exercício de poder político 
 
- A importância da globalização na perda de importância e de capacidade de agir por 
parte dos Estados e das instituições públicas tradicionais 
 
- A necessidade (?) de sujeitar as entidades privadas a regras similares às que vinculam 
as entidades públicas que exercem poder político 
 
- MIGUEL PRATA ROQUE, Lições de Ciência Política, 2019, sebenta eletrónica (inédita – a 
distribuir pelos alunos até 2 de dezembro de 2019), pp. 19-22 

 
2) Os sistemas eleitorais de círculo uninominal maioritário promovem uma aproximação 

dos eleitores aos eleitos e, assim, reforçam a legitimação democrática. 
 
- Conceito de sistema eleitoral de distribuição de mandatos de natureza maioritária 
 
- Distinção entre eleição maioritária a uma ou a duas voltas 
 
- Noção de círculo uninominal 
 
- Enunciação das vantagens dos sistemas maioritários com círculo(s) uninominal(ais): 
  

(a) Maior proximidade aos eleitores; 
(b) Maior estabilidade governativa; 
(c) Maior simplicidade na distribuição de mandatos. 

 
- Crítica e enunciação das desvantagens dos sistemas maioritários com círculo(s) 
uninominal(ais): 
 

(a) Desconsideração de votos; 
(b) Afastamento dos eleitores; 
(c) Menor representatividade plural; 
(d) Risco de excessiva personalização; 
(e) Risco de plutocracia; 
(f) Risco de caciquismo; 
(g) Risco de favoritismo de circunscrição. 

 
- MIGUEL PRATA ROQUE, Lições de Ciência Política, 2019 (sebenta eletrónica), pp. 57-66 


