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SOCIOLOGIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

O processo de redemocratização do Brasil, na década de 1980, apresentou uma nova concepção de política, em que
a sociedade civil organizada em movimentos sociais questionava o Estado, apontado como a esfera da repressão e da
coerção. Evidenciava-se uma noção de cidadania ativa, em que os cidadãos não só deveriam ter apenas direitos, mas
também o dever de participar efetivamente das decisões políticas.

Com base no texto acima, responda a pergunta a seguir.

Qual o significado dos novos movimentos sociais para a redemocratização do Brasil, na década de 1980?

SEGUNDA  QUESTÃO

Weber, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, investiga as razões de o Capitalismo ter-se
desenvolvido de forma peculiar no ocidente.

De acordo com essa informação, explique qual a relação que Weber estabelece entre a ética protestante e o
desenvolvimento do capitalismo ocidental moderno.

TERCEIRA  QUESTÃO

Analisando os dados de uma pesquisa realizada em nível nacional e publicada pelo Jornal Folha de S. Paulo sobre
os jovens brasileiros com idade entre 16 e 25 anos, disse Contardo Galligaris:

“Eles se preocupam sobretudo com família, saúde, trabalho e estudo. Seu maior sonho é a
realização profissional – não empreendimentos fantasiosos, mas o devaneio de qualquer mãe
de classe média: ser médico, advogado ou encontrar um bom emprego que lhes garanta casa
própria e carro. [...] Cúmulo para quem imagina que os adolescentes sejam contestatórios: em
sua maioria, eles acham que o que aprendem na escola é de grande utilidade para o futuro.”

 Folha de S. Paulo. Cad. Especial. Edição de 27/07/2008. p. 3.

Relacione as informações acima com as idéias de Émile Durkheim e explique

A) a função social da educação.

B) o papel das gerações velhas e novas no processo educacional.

QUARTA  QUESTÃO

O capitalista não compra trabalho, mas, sim, força de trabalho. A utilização do trabalho ocorre, à medida que se
compra a força de trabalho.

A partir da afirmação acima, responda:

A) o que é força de trabalho?

B) qual o papel da força de trabalho na produção capitalista?



Processo Seletivo/UFU - dezembro 2008 - 2ª Prova Discursiva

14

R A
 S

 C
 U

 N
 H

 O


