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PROVA DISCURSIVA
INSTRUÇÕES GERAIS
1. A prova discursiva consistirá em dissertação a ser elaborada pelo candidato, sobre o
tema proposto. Deve a resposta ser manuscrita com letra legível, em tinta azul.
2. O texto deverá conter o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 30 (trinta) linhas.
3. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de celulares ou
qualquer outro equipamento eletrônico durante a realização da prova.
4. Verifique se este caderno contém uma Folha de Rascunho e uma Folha de Resposta
Discursiva, que deverão ser devolvidas ao término da prova.
5. Será corrigido, unicamente, o texto contido na Folha de Resposta Discursiva.

Ainda que outros pensadores, antes e depois dele, tenham refletido
sobre a Mesma questão, não há como negar a relevância do pensamento de
Montesquieu para a história da separação dos poderes. A advertência feita em
sua obra mais célebre, Do espírito das leis, publicada em 1748, mantém ainda
hoje a sua pregnância: “Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo
corpo dos Principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três
poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os
crimes ou as Divergências dos indivíduos.” A grande distância que nos separa
do filósofo francês no tempo e no espaço não deve constituir obstáculo para
que reconheçamos a dívida que temos para com suas ideias.

Considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativoargumentativo sobre o seguinte tema:

A separação dos Poderes no Brasil e sua importância para a democracia
brasileira
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