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Ciência Política – Turma da Noite 

2020/2021 

Regente: Prof. Doutor Miguel Prata Roque 

Critérios de correção do Exame de Coincidência – época de recurso (13 de abril de 2021) 

 

1)  

— Conceito de sistema eleitoral maioritário 

— Conceito de sistema bipartidário 

— Enquadramento dos dois sistemas e estabelecimento de pontos de contacto, 

designadamente no que respeita à tendência dos sistemas de conversão maioritária, de criar 

“sistemas bipartidários”, ao passo que os sistemas assentes nos vários métodos de 

distribuição proporcional de mandatos promovem “sistemas multipartidários” 

 

2)  

— O estudo analítico da política como ciência 

— As teses empíricas (a política como arte), de acordo com as quais a abordagem do estudo da 

política é marcadamente assente na observância direta do fenómeno e na dedução de 

máximas generalizadoras, a partir das experiências pessoais dos autores 

— As teses científicas (a política como objeto de análise experimentalista) que assentam no 

estudo de casos reais 

— Os instrumentos metodológicos das referidas teses  

— A evolução histórica da metodologia da Ciência Política 

 

3)  

— Conceito de atividade governativa 

— Necessidade de meios de controlo da atividade governativa 

— Exemplos de mecanismos de autocontrolo e de heterocontrolo da atividade governativa (e.g. 

os mecanismos de controlo político, tais como mecanismos de destituição/exoneração, 

apresentação de moções de censura, recurso a tribunais para controlo de atividade política, 

designadamente ao Tribunal Constitucional 

 

Grupo II  

— Valorização da clareza e da correspondência ao tema da pergunta formulada 

— Valorização da criatividade e rigor na formulação dos tópicos de correção 
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Grupo III  

1)  

— A função do direito de oposição 

— O estatuto do direito de oposição (fundamento constitucional e consagração legal) 

— Os titulares do direito de oposição 

— O direito de oposição exercido por cidadãos (o direito geral de oposição) 

— Exceções motivadas pelo “estado de emergência” 

 

2)  

— Ideologia/movimentos populistas 

— Os traços gerais do populismo 

— O populismo baseado no culto de personalidade 

— Exemplos de populismo 

— Populismos em regimes políticos monocráticos e democráticos 

 


