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SOCIOLOGIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Considere a citação abaixo e explique quais são as contribuições da idéia de
superorgânico para se pensar o conceito de cultura, a partir da primeira metade
do século XX.

A preocupação de Kroeber é evitar a confusão, ainda tão
comum, entre o orgânico e o cultural.

LARAIA, Roque de Barros.  Cultura, um
conceito antropológico.  Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 1986, p. 38.



17

Processo Seletivo/UFU  -  julho 2006  -  2ª Prova Discursiva

SEGUNDA  QUESTÃO

Considere a citação abaixo e responda às perguntas apresentadas.

(...) na verdade, a palavra globalização mascara uma
ideologia (...). não é, portanto, um fenômeno, mas uma política
que impõe uma estrutura virtual, financeira e especulativa (...).

O Estado de S. Paulo, 02 abril
2006. Caderno Aliás. p. J3.

A) O que é globalização?

B) De que forma o Brasil está inserido neste contexto?

TERCEIRA  QUESTÃO

Max Weber cria uma tipologia da ação social, considerando as motivações
correlatas (tradicional, afetiva e racional). Com base na sociologia compreensiva
deste autor clássico, disserte sobre a ação social tradicional e a ação social
racional.
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QUARTA  QUESTÃO

O estudo Miséria em queda, de Marcelo Néri, da Fundação Getúlio Vargas, de
2005, apresenta o seguinte gráfico:

Fonte: http://www3.fgv.br/ibrecps/queda_da_miseria/inicio_q.htm.

Conforme estes dados, entre 2002 e 2004 (governo Lula), houve um aumento
da participação da renda dos 50% mais pobres (de 13,2% para 14,1%) e uma
diminuição em relação aos 10% mais ricos (de 46,4% para 44,7%).

Relativizando o significado destes dados, o economista Wilson Cano afirma
que, com relação à criação de postos de trabalho,

O grupo dos “sem remuneração” foi o campeão,
aumentando 166%, enquanto na vice-liderança ficou o de
“empregado doméstico”, com 36% e os “autônomos” (em que
predomina o trabalho precarizado e informal), aumentaram 19%.
Estamos vivendo uma situação francamente de descenso social,
dado que grande parte desses novos empregos está, na verdade,
substituindo outros tipos de trabalho (menos precário),
anteriormente exercidos por essas pessoas, nos quais seu
rendimento era maior. Assim, temos de novo mais um efeito
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estatístico de “melhora”: incha o número de pessoas que, embora
com qualificação superior à exigida pelo seu atual emprego,
sujeitam-se a receber menos do que ganhavam.

O Neo Brasil: será que o “futuro” chegou mesmo? 15/02/
2006, http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/
colunaMostrar.cfm?coluna_id=2935.

A partir das informações mencionadas no gráfico e no texto, responda:

A) O que se pode afirmar acerca da concentração de renda no Brasil?

B) É possível afirmar que tem havido uma ampliação dos direitos  trabalhistas
para a maioria da população brasileira? Justifique sua resposta.


