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TEXTO 1 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. (Constituição Federativa do Brasil) 

 
TEXTO 2 
A soberania pode ser (...) interna ou externa. A soberania interna representa 
o poder que o Estado possui uma autoridade suprema, no sentido de que sua 
vontade predomina sobre todas as vontades dos indivíduos com que se 
relaciona dentro de seu território. É a mais alta autoridade que existe dentro 
do território do Estado. Já a soberania externa se manifesta nas relações 
internacionais dos Estados. Implica para o Estado soberano a exclusão de toda 
subordinação, de toda dependência a respeito dos Estados estrangeiros. Ambas 
as definições importam que o Estado é dono em seu território. (excerto) 
(Francisco Mafra. Âmbito Jurídico. Acesso em 25/05/2019) 
 
TEXTO 3  
Corte de verbas na educação compromete soberania nacional 
Universidade brasileira é patrimônio de conhecimento 
Entendemos que a educação ocupa papel de destaque e não pode ser negligenciada. As políticas nacionais para a 
educação têm que partir da premissa de que existe um patrimônio de conhecimento construído em pelo menos dois 
séculos de ensino e pesquisa, que é a própria universidade brasileira, que assegura a consolidação do Estado brasileiro, 
soberano e independente. 
Avançar na direção do estabelecimento de uma agenda para a educação é fundamental para atingir esses 
propósitos. Desse modo, o Crub sustenta que é preciso envidar todos os necessários esforços para que essa situação 
seja revertida o mais rápido possível; e, ao mesmo, tempo reitera a necessidade permanente de diálogo entre os 
poderes da República e a comunidade acadêmica na busca de 
soluções consensuais para os desafios presente e futuros. Benedito 
Guimarães Aguiar Neto Presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras (Crub) e reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (SP) (FOLHA UOL. 29/05/2019) 
 
Venezuela ameaça cortar fornecimento de energia a Roraima 
Governo brasileiro negocia como pagar dívida de US$ 33 milhões 
BRASÍLIA — A Venezuela ameaça interromper o fornecimento de 
energia ao estado de Roraima, o único que não está interligado ao 
sistema elétrico brasileiro, e que depende em grande parte das 
importações vindas do país vizinho. O motivo do corte seria uma 
resposta à falta de pagamento de uma dívida, de ao menos US$ 33 
milhões (R$ 135 milhões, na cotação de hoje), que 
a Eletrobras acumula com uma estatal venezuelana pela compra de 
energia usada para abastecer o estado. 
https://oglobo.globo.com/economia/venezuela-ameaca-cortar-fornecimento-de-
energia-roraima-23008824 

Tome os textos como motivadores temáticos e faça sua dissertação argumentativa. Selecione, organize e relacione 
ideias, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos quanto ao 
tema: A MANUTENÇÃO DA SOBERANIA NACIONAL: UM DESAFIO PARA A DEMOCRACIA 
 

Decálogo 

Ao pé do monte Sinai 

A voz do anjo gritou 

O solene momento do início 

Da soberania do Estado-Senhor 

A trombeta fatídica da lei 

Que o mundo inteiro escutou: 

Não te reunirás 

Não te imprimirás 

Não lerás 

Respeito aos que te representam 

Fiel vais pagar o orçamento 

Vais amar o teu governo 

Que é teu Deus e Senhor. 

[1984] Raul Seixas 
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