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 Tipos de Democracia 
 
1.    

 
 
A partir da charge acima e de seus conhecimentos sobre a democracia, responda: O nosso 
sistema político contemporâneo pode, de fato, ser considerado uma democracia? Justifique sua 
resposta.  
 
 
2. A questão da corrupção está em evidência e aumenta o desencanto com a política. 
Considerada como um dos maiores males da democracia, suas consequências são nefastas. 
Shakespeare, em “Medida por medida”, destacou essa problemática, conforme o fragmento 
abaixo: Uma coisa é ser tentado e outra coisa é cair em tentação. Não posso negar que não se 
encontre num júri, examinando a vida de um prisioneiro, um ou dois ladrões, entre os jurados, 
mais culpados do que o próprio homem que estão julgando. A Justiça só se apodera daquilo que 
descobre. Que importa as leis que ladrões condenem ladrões? 
 

SHAKESPEARE, W. Comédias e sonetos. São Paulo: Círculo do Livro, 1994. 
 
Assinale a alternativa que expressa o sentido da corrupção política.  

a) Uso do poder público para proveito, promoção ou prestígio particular, ou em benefício de 
um grupo ou classe, constituindo violação da lei ou de padrões de elevada conduta moral.    

b) Utilização da violência nua para impor autoridade e auferir benefícios particulares. As 
vantagens obtidas se apoiam no poder dos dominantes e no uso da arbitrariedade.    

c) Fenômeno político baseado na capacidade simbólica de exercer ascendência sobre os 
outros, utilizando expressivamente a coação.    

d) Fenômeno que coloca todos em nível de igualdade – vendedores e compradores – com a 
finalidade de promover a troca de bens serve de elemento regulador das relações entre os 
indivíduos.    

e) Fenômeno político que induz a um benefício ou direito desfrutado por indivíduos, partilhado 
pela generalidade das pessoas.    
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3. Leia: 
Capitão Nascimento – Eu fui pra CPI do Fraga pra detonar o sistema. Eu fui lá pra falar a verdade, 
pra dizer o que eu estava sentindo. Contei tudo que eu sabia, reconheci meus erros e falei por 
mais de três horas. [...] Foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. E mesmo 
assim o sistema continuava de pé. O sistema entrega a mão pra salvar o braço. O sistema se 
reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Enquanto as condições de existência 
do sistema estiverem aí, ele vai resistir.  
 

PADILHA, José. Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. [Filme] Produção de Marcos Prado e 
José Padilha. Zazen Produções, 2010, 118 min. Trecho disponível em: 

<http://picadinhoderoteiro.wordpress.com...elite-2/>. Acesso em 06 set. 2012. 
 
A frase do Capitão Nascimento, retirada do filme Tropa de Elite 2, sintetiza a articulação entre as 
diversas esferas sociais que acabam por sustentar um sistema de corrupção. Tendo isso em 
consideração, analise as proposições abaixo e assinale a mais correta a respeito da corrupção.  

a) A corrupção, no fundo, beneficia a todos: polícia, traficantes e população. A solução é 
prender todos os corruptos.    

b) A corrupção é causada pelo “jeitinho brasileiro”.    
c) Sabe-se que a ocasião faz o ladrão. Para que se acabe com a corrupção, é necessário 

fazer com que todas as pessoas tenham acesso aos bens de consumo.    
d) A corrupção está relacionada ao sistema capitalista, às suas desigualdades, aos poderes 

que surgem a partir dele e à apropriação privada do espaço público.    
e) A corrupção só existe porque os impostos são extremamente altos. Sendo assim, é o 

próprio governo o responsável por permitir um sistema de corrupção.    
 
 
4. A democracia é o principal sistema político contemporâneo. Ela está presente em países de 
culturas muito diferentes (como Brasil, Japão e África do Sul) e pode assumir diversos modelos e 
aspectos, dependendo do contexto. Assinale a alternativa incorreta a respeito da democracia:  

a) Com relação à forma de participação, a democracia pode ser direta ou representativa.    
b) Uma democracia pode existir tanto em um regime parlamentarista quanto em um regime 

presidencialista.    
c) A democracia contemporânea ocorre nos mesmos moldes da democracia clássica grega.    
d) Muitas ações arbitrárias podem ser tomadas em nome de “ideais democráticos”.    
e) A democracia parte do pressuposto de que o poder emana do povo.    
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 Gabarito 
 

1. A presente questão não apresenta uma única resposta correta. Ela depende do enfoque do 
professor e da argumentação do aluno. Se a democracia for considerada como a 
participação dos cidadãos no processo de escolha dos governantes, podemos considerar 
que vivemos em uma democracia, dado que o voto é universal e obrigatório. Entretanto, se 
considerarmos a democracia a partir da capacidade de influência nas decisões políticas, o 
sistema em que vivemos pode não ser considerado uma democracia de fato.   

 
2. A 

 
3. D 

 
4. C 


