
PORTUGUÊS

Um desafio cotidiano

Recentemente me pediram para discutir os desafios políticos que o Brasil tem pela frente. 
Minha primeira dúvida foi se eles seriam diferentes dos de ontem. Os problemas talvez sejam os 
mesmos, o país é que mudou e reúne hoje mais condições para enfrentá-los que no passado. A 
síntese de minhas conclusões é que precisamos prosseguir no processo de democratização do 
país.

Kant dizia que a busca do conhecimento não tem fim. Na prática, democracia, como um 
ponto final que uma vez atingido nos deixa satisfeitos e por isso decretamos o fim da política, não 
existe.  Existe  é  democratização,  o avanço rumo a um regime cada vez mais  inclusivo,  mais 
representativo, mais justo e mais legítimo. E quais as condições objetivas para tornar sustentável 
esse movimento de democratização crescente? 

Embora exista forte correlação entre desenvolvimento e democracia, as condições gerais 
para sua sustentação vão além dela. O grau de legitimidade histórica, de mobilidade social, o tipo 
de conflitos existentes na sociedade, a capacidade institucional para incorporar gradualmente as 
forças emergentes e o desempenho efetivo dos governos são elementos cruciais na sustentação 
da democratização no longo prazo.

Nossa democracia emergente não tem legitimidade histórica. Esse requisito nos falta e só 
o alcançaremos no decorrer do processo de aprofundamento da democracia, que também é de 
legitimação dela.

Uma parte importante desse processo tem a ver com as relações rotineiras entre o poder 
público e os cidadãos. Qualquer flagrante da rotina desse relacionamento arrisca capturar cenas 
explícitas de desrespeito e pequenas ou grandes tiranias.  As regras dessa relação não estão 
claras. Não existem mecanismos acessíveis de reclamação e desagravo.

(Sérgio Abranches. Veja 23/8/2000, com adaptações.)

01. Das afirmações com relação as ideias do texto:
I - Um regime democrático caracteriza-se pela existência de um processo contínuo de busca pela 
legitimidade, justiça, representatividade e inclusão.
II - O autor considera que o modelo de democracia do Brasil não resolverá os problemas políticos 
do país.
III - Democracia é uma das condições de sustentação do desenvolvimento, mas não a única.

a) Estão corretas afirmações II e III.
b) Estão corretas afirmações I e III.
c) Está correta apenas afirmação I.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

02. No  período:  “Embora  exista  forte  correlação  entre  desenvolvimento  e  democracia,  as 
condições  gerais  para  sua  sustentação  vão  além  dela.”,  o  termo  em  destaque  poderia  ser 
substituído, sem alteração de sentido, por:
e) desde que.       
b) ainda que.        
d) caso.
d) visto que.
e) para que.



03. Das afirmações com relação ao texto:
I - A idéia de “democracia” está para um produto acabado assim como “democratização” está para 
um processo.
II  -  Relações  entre  poder  público  e  cidadãos  incluem-se  no  processo  de  aprofundamento  e 
legitimação da democracia.
III - A decretação do “fim da política” traria, como conseqüência, a satisfação dos praticantes da 
democracia – representantes e representados.

a) Apenas II e III estão corretas.
b) Apenas III está correta.
c) Todas estão corretas.
d) Todas estão incorretas.
e) Apenas I e II estão corretas.

04. Decreto é ato administrativo de competência exclusiva de autoridades, tais como:
a) chefes de gabinete.
b) desembargadores.
c) governadores.
d) juízes.
e) deputados.

05. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase abaixo:
V. Excelência ......... fazer o que ......... for possível, para que .......... prestígio se mantenha.
a) deveis - vos - vosso 
b) deveis - lhe - seu 
c) deveis - lhe - vosso
d) deve - vos - seu
e) deve - lhe - seu

GABARITO

01. B
Comentário: A segunda assertiva está incorreta, pois no primeiro parágrafo há uma comprovação 
“Os problemas talvez sejam os mesmos, o país é que mudou e reúne hoje mais condições para 
enfrentá-los que no passado.”

02. B
Comentário: O conectivo “embora” denota concessão, assim como “ainda que”.
Demais valores:
a) condição;
c) condição;
d) causa;
e) finalidade.

03. E
Comentário: A terceira assertiva está errada, pois no início do segundo parágrafo o autor indica 
que a satisfação dos praticantes da democracia não existe.

04. C
O decreto é  uma ordem oriunda de uma autoridade superior  ou órgão (civil,  militar,  leigo ou 
eclesiástico) que determina o cumprimento de uma resolução. No sistema jurídico brasileiro, os 
decretos são atos administrativos da competência dos chefes dos poderes executivos (presidente, 



governadores e prefeitos). 

05. E
Comentário: Os pronomes de tratamento são conjugados sempre na terceira pessoa, e não na 
segunda do plural.  Quando nos dirigimos diretamente à pessoa,  usamos  VOSSA seguido do 
pronome de tratamento;  quando  nos referimos  a  ela  indiretamente  usamos  SUA,  seguido  do 
pronome de tratamento. 


