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SEGUNDA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Este caderno de prova contém 28 questões que deverão ser respondidas em suas respectivas folhas de
respostas.

1 - Não serão levados em consideração os rascunhos de questões ou da redação. Só será considerado o que for
escrito no espaço reservado à resolução da questão, nas folhas distribuídas especificamente para esse fim.

2 - As questões discursivas deverão ser resolvidas com objetividade; restrinja-se a responder o que lhe foi proposto.

Nada além disso será considerado. No espaço para Resolução, deve constar toda a resolução da questão,

explicitando-se o raciocínio que levou à resposta.

3 - Os rascunhos podem ser feitos nos espaços em branco existentes após os enunciados de cada questão. Além

das folhas de respostas e rascunhos já mencionados, nenhum outro papel poderá, em qualquer hipótese, ser

utilizado.

4 - Escreva com a máxima legibilidade. Durante a correção, em caso de dúvida quanto à grafia de qualquer palavra ou

sinal, o julgamento será feito de forma desfavorável ao candidato.

5 - O preenchimento correto das folhas de respostas é de responsabilidade do candidato. Não haverá substituição

dessas folhas.

6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal. Aquele que for flagrado

com esse tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho

eletrônico para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.

Provas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura, Matemática,
Química e Sociologia.
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13 de  julho de 2009

Início às 14h, com duração de 4h e 30 min



Processo Seletivo/UFU - 2009/2  -  2ª Prova Discursiva

SOCIOLOGIA

PRIMEIRA QUESTÃO

De acordo com Marx, um modo de produção é constituído pelas forças produtivas e pelas relações sociais de
produção. Explique a relação existente entre forças produtivas e relações sociais de produção.

SEGUNDA QUESTÃO

Segundo Durkheim, quando um fato põe em risco o consenso, a adaptação e a evolução da sociedade, estamos
diante de uma sociedade doente.

Considerando a informação acima, explique o que é fato normal e o que é fato patológico para Durkheim.

TERCEIRA QUESTÃO

De acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea), em 2007, “enquanto as mulheres brancas
ganhavam, em média, 62,3% do que ganhavam homens brancos, as mulheres negras ganhavam 67% do que recebiam os
homens do mesmo grupo racial e apenas 34% do rendimento médio de homens brancos” (Ipea, 2008, p. 33).

Analise de que modo estes dados apresentados se relacionam com a situação de desigualdade vivenciada por
negros e mulheres no Brasil.

QUARTA QUESTÃO

O novo feminismo, surgido no Ocidente a partir da década de 1960, representa, em muitos aspectos, paradoxos em
relação à cidadania liberal.

 Apresente as principais características deste novo movimento social explicando sua relação com o liberalismo.
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