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 Exercícios de Tipos de Democracia 

 
1. A democracia ateniense antiga (dos séculos V e IV a. C.) possui algumas características que a 
torna diferente das democracias modernas, ainda que estas se inspirem nela para se 
constituírem. São características da democracia ateniense, referentes ao período acima 
relacionado, as seguintes assertivas: 
 
I. Na democracia ateniense, nem todos são cidadãos. Mulheres, criança, escravos e estrangeiros 
são excluídos da cidadania. 
II. É uma democracia representativa, como as modernas. Um cidadão? Mais sábio? É escolhido 
para representar o povo, garantindo, portanto, o poder de um sobre os outros. 
III. É uma democracia direta ou participativa, e não uma democracia representativa, como as 
modernas. Na democracia ateniense, os cidadãos participam diretamente das discussões e da 
tomada de decisões, pelo voto. 
IV. A democracia ateniense não exclui da política a ideia de competência ou de tecnocracia: em 
política uns são mais sábios e competentes que outros (os cidadãos comuns), aqueles devendo 
exercer o poder sobres estes. 
 
Assinale a alternativa correta. 

a) As assertivas III e IV são corretas. 
b) As assertivas I e III são corretas. 
c) As assertivas I, II e IV são corretas. 
d) Apenas a assertiva I está correta. 
e) As assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
 
2.  

 
 
O conceito de democracia apresentado acima se relaciona diretamente com a prática de: 

a) Unidade sindical 
b) Socialização da riqueza 
c) Estabilidade constitucional 
d) Autodeterminação das minorias 

 
 
3. São muitos os significados dados para a democracia. Observando o conceito percebemos uma 
diferença entre democracia formal e substancial. O aspecto formal:  

a) Consiste na existência de instituições como voto secreto e universal, pluripartidarismo 
político, autonomia dos poderes Executivos etc.  

b) Diz respeito à democratização de educação de qualidade, do trabalho digno, das condições 
de saúde pública etc.  
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c) Envolve apenas o aspecto político com escolha própria dos cargos políticos através dos 

votos secretos.  
d) Dá o direito a todos a escolha livre dos candidatos políticos sem a existência de um voto 

secreto.  
e) Criação de leis iguais para todos, homens e mulheres, sem a distinção de raça, religião 

etc.  
 
4. Há, na prática democrática e nas idéias democráticas, uma profundidade e uma verdade muito 
maior e superior ao que a ideologia democrática percebe e deixa perceber. Dizemos que uma 
sociedade - e não um simples regime de governo - é democrática, quando, além de eleições, 
partidos políticos, divisão dos três poderes da república, respeito à vontade da maioria e das 
minorias, institui algo mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, quando 
institui direitos. 

(Marilena Chauí. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, p. 430 - com adaptações).  
 
Tendo em vista os assuntos abordados no texto, bem como as noções de democracia, assinale a 
opção correta.  

a) Timocracia, na Grécia antiga, é o mesmo que Monocracia, pois ambos os termos se 
referem ao governo unificado.  

b) Na democracia grega antiga, mulheres, escravos, estrangeiros, pessoas de classe social 
inferior, simples soldados e camponeses pobres não participavam dos benefícios da 
cidadania.  

c) Oligarquia é a forma de governo que reúne os melhores cidadãos para o exercício do 
governo.  

d) Na ética a Nicômaco, Aristóteles entende que a melhor constituição de governo é a 
democracia e a pior é a monarquia. 

 
 
5. Nesse tipo de democracia o povo participa diretamente, propondo, aprovando ou autorizando a 
elaboração de uma lei ou a tomada de uma decisão relevante pelo Estado. A atuação do povo 
não é exclusiva, pois age em conjunto com os representantes eleitos, que vão discutir, elaborar 
ou aprovar a lei. O texto faz referências a:v 

a) Democracia Direta. 
b) Democracia Representativa. 
c) Democracia Semidireta. 
d) Democracia Moderna. 
e) Democracia Pura. 

 
 
6. "A Democracia é dar aos piolhos o poder de comer o leão" (Barão de Itararé). Sobre a citação 
lida podemos concluir que a democracia: 

a) Restringe a participação popular e privilegia apenas uma minoria, relegando à periferia a 
grande maioria dos cidadãos. 

b) Pode ser considerado uma ferramenta eficaz para a garantia dos direitos das minorias 
sociais. 

c) Não existe de fato, apenas de direito. 
d) É uma regra do jogo político, que deve ser restrita apenas ao ato de votar. 
e) De uma certa forma, diminui o poder e a legitimação do Estado em relação aos cidadãos. 
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7. Atenas foi considerada o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime 
democrático ateniense, é CORRETO afirmar que: 

a) Era baseado na eleição de representantes para as Assembleias Legislativas, que se 
reuniam uma vez por ano na Ágora e deliberavam sobre os mais variados assuntos. 

b) Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das 
decisões tomadas na Cidade-Estado. 

c) Os estrangeiros e mulheres maiores de 21 anos podiam participar livremente das decisões 
tomadas nas assembleias da Cidade-Estado. 

d) Era erroneamente chamado de democrático pois negava a existência de representantes 
eleitos pelo povo. 

e) A inexistência de escravos em Atenas levava a uma participação quase total da população 
da Cidade-Estado na política. 
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 Gabarito 

 
1. B 
2. C 
3. A  
4. B 
5. B 
6. B 
7. B 
 
 


