CONCEITO: MONARQUIA
Monarquia é um sistema político que tem um monarca como líder do Estado. A
monarquia (ou realesa) é também o rei e a família real de um determinado país,
sendo assim o sistema mais comum de escolha de um monarca é através da
hereditariedade.
A monarquia é a forma política em que o poder supremo do estado se
concentra na vontade de uma só pessoa e o poder é legitimado por uma
providência divina: O mito do "direito divino" dos reis assentava na ideia de que
Deus escolhia o rei para estar no poder, e este só era responsável perante Ele.
Outras formas de Monarquia:
Na Monarquia Constitucional ou Monarquia Parlamentar existe um Parlamento
(eleito pelo povo) que exerce o Poder Legislativo. Não tendo papel legislativo, o
rei tem a função de garantir o normal funcionamento das instituições. Como
chefe do Governo é eleito um primeiro-ministro cujas ações são fiscalizadas por
um parlamento. O Japão é a monarquia mais antiga do mundo e possui o
sistema de governo parlamentarista.
Na Monarquia Eletiva o chefe de governo é eleito por votação e tem cargo
vitalício. A Cidade do Vaticano é exemplo de uma Monarquia Eletiva, sendo o
Papa o líder supremo.
CONCEITO: REPÚBLICA
República é a forma de governo em que o Chefe de Estado é eleito pelos
representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos, e exerce a sua função
durante um tempo limitado.
Em uma República, o poder tem origem em um grupo de cidadãos, que delega
esse poder a um elemento designado Chefe de Estado ou Presidente da
República.

A eleição de um Presidente da República é feita através do voto direto dos
cidadãos ou por uma assembleia restrita.
Outro aspecto muito importantes de uma república é a subordinação de todos
a leis fundamentais e à constituição (aprovada diretamente pelos cidadãos ou
pelos seus representantes eleitos), que servem para regrar a vida política do
determinado país.
Principais características
Monarquia
● O cargo do monarca é vitalício (ou enquanto tiver condições de governar).
● O Rei que está no poder não responde pelos atos políticos perante o povo
que é governado
● A sucessão monárquica é hereditária, ou seja, é um dos descendentes do
monarca que vai assumir o trono.

República

● O presidente da República exerce a sua função durante um mandato que
tem a duração estipulada na constituição do país em questão (em muitos
casos são 4 anos);
● O governo é estabelecido através de eleições, é escolhido através da
votação do povo;
● Em circunstâncias irregulares, o governo pode ser dissociado. No caso do
presidente, pode ocorrer o i mpeachment.
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