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SOCIOLOGIA 
 

 

Gabarito Final - Questão 1 

 

a) Exige-se que o candidato apresente 3 (três) dentre as características abaixo:  

São entendidas como possíveis características: 

Redefinição da relação tempo-espaço; 

Maior agilidade da informação; 

Ampliação do contato, novas relações e interações entre indivíduos de diferentes 

culturas, segmentos sociais, realidades e contextos; 

Maior alcance e visibilidade das formas sociais e eventos locais; 

Fragilização das relações presenciais, Possibilidade do isolamento ou auto-

isolamento do indivíduo; Maior propensão ao estabelecimento de contatos mais 

efêmeros e fortuitos; 

Elaboração de uma forma de escrita particular – grafia mais fonética, 

potencialidade fonética da comunicação oral manifestada na comunicação escrita; 

Formulação de formas de comunicação com lógica própria como os chats, o MSN 

entre outros; Uso intensivo de interface visual;  

Composição de textos coletivos e abertos (Wikipédia, por exemplo) 

O computador como um mediador dos contatos e do estabelecimento de 

interações.  

Ampliação do espaço de imaginação, de criatividade, de anonimato e de 

identidades; 

Sociabilidade: Ênfase na criação de redes sociais; Desterritorialização da 

sociabilidade 

Novas formas de lazer e de trabalho 
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b) Neste item deverão ser explicadas duas dimensões fundamentais em que se 

registram tais impactos, a saber: a dimensão espaço-temporal e a dimensão 

dos valores e comportamentos. Desse modo, a resposta deve conter a reflexão 

de que com a abolição parcial das fronteiras físicas em termos de comunicação 

– levando-se em consideração  o impacto da diferença lingüística e das 

possibilidades de acesso à rede de forma diferenciada para os distintos 

segmentos sociais – são percebidas as transformações na esfera das relações 

face a face com o significativo aumento da interação à distância, virtual e da 

possibilidade de múltiplos pertencimentos sociais e identitários. Na mesma 

medida, valores tradicionais são solapados, substituídos por novos e 

acompanhados pela emergência de um tipo exacerbado de individualismo, 

assim como a possibilidade de uma nova forma de exclusão social: a digital/ 

“analfabetismo digital’. 
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Gabarito Final - Questão 2 

 

a) Exigir-se-á a compreensão de que o suicídio egoísta é aquele que resulta de 

um processo de individuação excessiva (em que o “eu individual” se sobrepõe 

ao “eu social”); assim como a de que o suicídio anômico é aquele decorrente 

de perturbações sociais, crises ou transformações súbitas; e, por fim, a de que 

o suicídio altruísta é aquele que ocorre em razão de uma causa social 

considerada maior que a vida do indivíduo tomado individualmente.  

 

b)  Entende-se que para discorrer a respeito da relação estabelecida por 

Durkheim entre os tipos de suicídio e os de solidariedade, faz-se  necessário 

definir os tipos de solidariedade. Com efeito, demandar-se-á o entendimento de 

que a solidariedade orgânica é aquela que caracteriza as sociedades 

industriais, isto é, com maior grau de individuação e em que a integração social 

se dá por meio da divisão do trabalho social. Por outro lado, a solidariedade 

mecânica possuiu um grau de individuação rudimentar em que a integração 

social se dá através de forte presença da consciência coletiva. 

É exigido, sobretudo, que a relação seja estabelecida entre os três tipos de 

suicídio e os tipos de solidariedade correspondentes. Desse modo, a resposta 

deve vincular o suicídio altruísta à solidariedade mecânica, bem como o 

egoísta e o anômico à solidariedade orgânica. 
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Gabarito Final - Questão 3 

 

a)  O candidato deverá apresentar 4 (quatro) dentre as características abaixo: 

As principais características do modo de acumulação flexível são: 

Ampla utilização de novas tecnologias, especialmente voltadas para a automação 

e robótica; 

Flexibilização (mercado, produção, consumo, direitos) 

Polivalência 

Contratação de empresas pequenas ou subsidiárias pelas grandes empresas ou 

empresas centrais - terceirização de partes da produção e do trabalho 

Produção enxuta/produção por demanda e estoque mínimo - Just-in-time  

Adaptação ao mercado consumidor instável e muito diversificado 

Transnacionalização do capital/ financerização do capital 

Nova divisão internacional do trabalho 

Expansão do setor de serviço 

Aumento da extração de mais valia/ aumento do lucro 

 

b) Exige-se que o candidato apresente 4 (quatro) dentre as conseqüências abaixo 

As principais conseqüências para a organização da produção e relações de 

trabalho são: 

Substituição e concorrência com a produção fordista, exigindo a adaptação 

objetiva e subjetiva dos trabalhadores.  

Exigência de polivalência, participação e envolvimento/ adaptabilidade 

Formas variáveis e flexíveis de remuneração. 

Perda/flexibilização da estabilidade e de direitos trabalhistas 

Precarização do trabalho 

Novas ferramentas de gestão visando intensificação do trabalho e aumento da 

produtividade 
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Automação, subemprego/informalidade e desemprego estrutural  

Fragmentação dos trabalhadores e enfraquecimento da organização sindical 

Empresa enxuta e subcontratação de força de trabalho 
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Gabarito Final - Questão 4 

a)  SIM  

b)  Destaque para 2 subitens gerais: 

1) A contextualização (origem) histórica do preconceito, ressaltando os 

seguintes itens: 

 Patriarcalismo  

 Escravidão  

 Teorias científicas (evolucionismo, darwinismo, teorias da mestiçagem)  

 

Palavras-chave: colonização, dominação colonial, etnocentrismo, eurocentrismo, 

escravismo, subordinação (dos negros, das mulheres, dos índios), 

branqueamento, preconceito, discriminação, desigualdades.  

 

2) A relação com a sociedade contemporânea: 

 Democracia/igualdade de direitos/diversidade/Constituição de 1988  

 Movimentos sociais e de minorias/ referência a programas de inclusão 

social  

 Contradição Direito/permanência de valores e conflitos 

discriminatórios/violação dos direitos humanos  

 

Palavras-chave: preconceito, discriminação, comportamentos discriminatórios, 

movimentos de minorias (negros, homossexuais, mulheres), machismo, violência, 

igualdade/desigualdade, diferenças, contradição, violação dos direitos, 

democracia, Constituição.  

 


