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Área de concentração: Direito do Estado
Subárea: Teoria Geral do Estado
ESPELHO DE CORREÇÃO
Questão 1 (5,0 pontos)
A resposta esperada deve considerar os quesitos abaixo, indicando-se o peso de 20% para cada um:

a)

O domínio do conceito de soberania e seus fundamentos, no processo de formação do Estado moderno, segundo a

Teoria Geral do Estado;
b)

Noção, fatos e referências que demonstrem alguma familiaridade com a evolução mais recente do Estado

contemporâneo, em especial os nacionalismos, como vem ocorrendo no Brasil, nos EUA, Reino Unido, Hungria, Polônia,
Turquia etc.;
c)

Capacidade de desenvolver raciocínio crítico, apontando os limites da teoria estabelecida em vista dos novos

problemas;
d)

Boa expressão escrita, correção gramatical, concisão e organização do texto;

e)

Utilização da bibliografia indicada.

Questão 2 (5,0 pontos)

Na formação das instituições políticas e jurídicas brasileiras, o povo sempre ocupou um lugar subalterno. Discorra sobre
a evolução da cidadania no Brasil, à luz da Teoria Geral do Estado, considerando esse aspecto.
A resposta esperada deve considerar os quesitos abaixo, indicando-se o peso de 20% para cada um:

a)

O domínio dos conceitos de povo e cidadania, segundo a Teoria Geral do Estado;

b)

Noção de algumas das principais instituições políticas e jurídicas que caracterizam a formação do Estado brasileiro e

sua relação com o povo, tais como o Poder Moderador, a escravidão, a República Velha e as fraudes eleitorais, os períodos
autoritários do Estado Novo e do regime militar, enfim, fatos e referências que demonstrem conhecimento básico da
história do Brasil;
c)

Capacidade de desenvolver raciocínio crítico, considerando a permanência das oligarquias no Brasil;

d)

Boa expressão escrita, correção gramatical, concisão e organização do texto;

e)

Utilização da bibliografia indicada.
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