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Orientações
Todas as questões devem ser respondidas de maneira autoral;

1)

Qual o sentido da distinção entre maioria absoluta e maioria relativa? Onde podemos

observá-las no sistema eleitoral brasileiro?
2)

Diferencie presidencialismo de parlamentarismo.

3)

Leia o trecho da notícia a seguir para responder às questões:
‘Se João for preso, a cidade vai chorar', diz braço direito do médium João de Deus

Pelo menos 300 frequentadores da casa Dom Inácio de Loyola saíram em passeata pelas ruas de Abadiânia, onde
fica o centro espiritual.

A pacata cidade do interior de Goiás amanheceu em
estado de apreensão. Moradores estão nas janelas das
casas, nas esquinas e nos poucos espaços públicos do
município à espera do que vai acontecer com o médium
mais conhecido do país. No final da tarde de quartafeira, o Ministério Público de Goiás pediu a prisão dele,
solicitação que foi minutos depois protocolada no fórum
de Abadiânia. Agora, a qualquer momento, a Justiça
pode expedir a decisão sobre o pedido.”
ABADIÂNIA (GO) - Vestidos de branco e portando
cartazes com frases sobre amor e fé, pelo menos 300
frequentadores da casa Dom Inácio de Loyola saíram
em passeata pelas ruas de Abadiânia, às 14 horas.
desta quinta-feira, em defesa do centro espiritual
comandado pelo médium João de Deus. Os
manifestantes foram aplaudidos por comerciantes.
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João de Deus, chefe de um centro religioso no interior de Goiás, foi condenado por diversos crimes
envolvendo abuso e violência durante atendimentos espirituais. À época da notícia, ele havia sido
denunciado, fato que provocou uma comoção de pessoas da cidade na qual recebia seus fiéis.
Como Weber caracteriza os três tipos puros de dominação legítima?
a)
Utilizando o conceito de dominação weberiano, comente a reação das pessoas de Abadiânia
b)
à denúncia de João de Deus.

