
 
 

 

 
Ciência Política – Turma da Noite 

 
2020/2021 

 
Regente: Prof. Doutor Miguel Prata Roque 

 
Duração: 90 minutos 

 
 
 

EXAME 
 

 
Grupo I (2 X 4 valores) 

 
Responda a APENAS 2 (DUAS) das seguintes questões: 
 
1) Relacione o modelo bicameral com o federalismo. 

 
- Definição do conceito de modelo de parlamento bicameral 
- Definição da forma de Estado federalista 
- Compreensão da 2ª câmara (ou Senado) como representativa dos interesses dos Estados federados 
 

2) Distinga sistema maioritário de sistema proporcional. 
 

- Compreensão dos sistemas eleitorais como método de distribuição de mandatos em função dos votos 
- Conceito de sistema maioritário 
- Conceito do sistema proporcional 
- Distinção do sistema maioritário face ao sistema de círculos uninominais (ex: eleição presidencial 
norteamericana fundada em círculos plurinominais com eleição maioritária) 
- Identificação dos diversos tipos de métodos proporcionais 
- O sistema maioritário como promotor do bipartidarismo e o sistema proporcional como promotor do 
multipartidarismo 

 
3) Explicite três limitações constitucionais à criação de partidos políticos. 

 
- Proibição de partidos fascistas e racistas (artigo 46.º, n.º 4, da CRP) 
- Proibição de partidos regionalistas (artigo 51.º, n.º 4, da CRP) 
- Proibição de símbolos nacionais ou religiosos (artigo 51.º, n.º 3, da CRP) 
- Proibição de siglas com menções religiosas, nacionais ou regionalistas (artigo 51.º, n.ºs 3 e 4 da CRP) 

 
 



 
 

 

Grupo II (4 valores) 
 
A propósito do tema “O direito de oposição democrática e a liberdade de expressão”, 
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) Dependendo dos resultados eleitorais, o sistema de governo português tanto pode ser 

parlamentarista como presidencialista (de Primeira/o-Ministra/o). 
 

- Conceito de parlamentarismo 
- Conceito de presidencialismo 
- A especificidade do presidencialismo de Primeira/o-Ministra/o 
- Natureza do sistema de governo português  
- O pendor parlamentarista em caso de maiorias relativas sem coligação governamental pós-eleitoral 
- O pendor presidencialista (de Primeira/o-Ministra/o) em caso de maioria absoluta de um só partido 
- Exemplos históricos (ex: 1987-1995 vs 2015-2021) 

 
2) O surgimento de líderes carismáticos potencia o aumento de sistemas presidencialistas 

que, por serem autoritários, inviabilizam um controlo político efetivo. 
 

- Caraterização do tipo de líder carismático 
- Análise ao crescimento do populismo contemporâneo 
- A relação entre o populismo e a centralização da ação política na figura do líder (carismático) 
- Conceito de presidencialismo 
- Distinção entre presidencialismo e autoritarismo: o presidencialismo de tipo democrático 
- Os freios e contra-freios ao poder presidencial: análise dos mecanismos de limitação  


