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Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 

Técnico-Administrativo em Educação do Instituto Federal 

do Tocantins – IFTO 

 

CADERNO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO 

08 SOCIOLOGIA 

 

INSTRUÇÕES 

 

Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira de Técnicos 

Administrativos em Educação do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins – IFTO –, Edital n.º 35/2016, e contém 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos 

Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e 

solicite uma nova prova se faltar alguma questão. 

 

Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso 

impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do 

candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.  

 

1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o Cartão-Resposta 

utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma 

alternativa anula a questão.  

2.  

3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa selecionada, 

não ultrapassando seus limites e evitando borrões. 

 

O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do 

início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer 

outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo de eliminação do candidato o 

funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.  
1.   

Será eliminado do concurso o candidato que:  

A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;  

B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;  

C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;  

D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;  

E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 

coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.  

  

A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita decorrido 

o tempo de 2 (duas) horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O candidato 

só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação 

desta.  

 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar 

da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Responda as questões de 1 a 4 de acordo com o 

texto abaixo. 

Pais sem limites 

A educação liberal é confortável para os pais. 

Mas os filhos precisam saber o que são deveres e 

obrigações 

O avião estava cheio. Eu no fundão. Duas poltronas 

atrás de mim, uma criança começou a chorar. Abriu 

o berreiro. Ninguém disse uma palavra, fazer o que 

quando uma criança chora? A mãe, em vez de 

tentar acalmar o filho, reclamou em voz alta. 

– Criança chora mesmo, e daí? Vocês ficam me 

olhando, mas o que posso fazer? Criança é assim: 

chora. 

Tudo bem. Criança chora. Mas a gente ouve. 

Ninguém havia reclamado do incômodo em voz 

alta. Suponho que algumas pessoas tenham olhado 

para a mãe como se pedindo que fizesse alguma 

coisa. Em vez de acalmar o filho, ela brigou. 

Sinceramente, nem olhar a gente pode? E mais 

sinceramente ainda: como será a educação desse 

menino, se a mãe prefere reclamar com quem se 

sente incomodado com o choro, no lugar de 

acalmar o filho? Vai ter noção de limite? Ou se 

transformará num briguento, achando que tem 

direito a tudo? No caso dos aviões, eu acho que há 

uma irresponsabilidade enorme dos pais. Como 

podem expor um bebê de colo a viagens aéreas? 

Sim, existem os casos de extrema necessidade. Mas 

não são a maioria. Um bebê sente dor nos ouvidos, 

talvez até mais intensa que nós. Quando eu sinto, 

tento mascar chiclete, chupar bala, ou pelo menos, 

racionalmente, posso entender o que está 

acontecendo e suportar. Um bebê não. De repente, 

vem aquela dor horrível, ele não sabe o porquê. 

Chora. Grita. Os outros passageiros têm de suportar 

o barulho, ficam até com dor de cabeça. Mas um 

bebê é um bebê, e todos temos de entender. E os 

pais? Como obrigam a criança a suportar essa dor? 

E os passageiros os gritos? Eu já vim da Turquia 

certa vez, em uma viagem que durou o dia todo, 

com duas crianças pequenas logo atrás de mim. 

Classe executiva. Gritaram e choraram quase a 

viagem toda. E não têm razão? Como suportariam 

passar o dia todo sentados, cintos afivelados? Os 

pais eram pessoas simpáticas. Tinham ido a 

turismo. É certo deixar os filhos presos um dia 

inteiro? É justo enlouquecer os outros passageiros? 

Claro que criança tem o direito de viajar. Mas é 

preciso escolher o roteiro mais adequado. 

Certa vez fui a uma pousada na serra carioca. 

Deliciosa. Um diretor de cinema, mais tarde, 

comentou: 

– Eu ia sempre lá. Mas eu e minha mulher 

cometemos um crime. Tivemos uma filha. Na 

pousada não aceitam crianças. 

É fato. Já existem hotéis e pousadas que não 

hospedam crianças. Muita gente acha um horror. 

Por outro lado, o problema não está nos pais? Em 

qualquer lugar onde os pais estejam com os filhos, 

agem como se eles tivessem direito a tudo. Podem 

correr, gritar. Dá para ler um livro embaixo de uma 

árvore, no alto da serra, com crianças correndo e 

gritando? E com os pais apreciando a algazarra 

tranquilamente, sem se importar com os outros 

hóspedes? 

Eu poderia citar outros exemplos. Visitas que 

chegam com filhos que pulam no sofá. Ou brincam 

com algum objeto de estimação. Que batem no 

prato e dizem que não gostam da comida, em 

restaurantes. (E com razão. Agora criança tem de 

apreciar sashimi quando quer hambúrguer?) O 

problema está nos pais. 

Muitos foram reprimidos quando crianças. Antes 

era assim: podia, não podia. A educação tradicional 

impunha limites, às vezes de forma rígida. Eu 

mesmo acredito que o excesso de rigidez é 

péssimo. Por outro lado, essas crianças vão crescer, 

e terão de viver com normas. A vida é cheia de isso 

pode e aquilo não pode. O respeito ao outro implica 

entender os próprios limites. Senão é aquilo: todo 

mundo querendo furar fila, tirando vantagem. O 

fato é que muitos dos pais modernos, como a 

mulher que esbravejou no avião, acham que criança 

pode tudo. Já conversei com professoras, segundo 

as quais, hoje, boa parte dos pais delega a educação 

básica dos filhos à escola. Há casos, extremos, em 

que a professora tem de explicar a importância de 

escovar os dentes todos os dias. Não estou falando 

de famílias sem condições financeiras, no caso. 

Mas também de gente bem de vida, para quem é 

mais fácil não discutir deveres e obrigações com os 

filhos. Deixar rolar. 
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Mas um dia os filhos terão de aprender a viver em 

sociedade. Podem contar com a mãe ou o pai para 

chorar as pitangas se forem demitidos. Um ombro 

sempre é bom. Mas só terão empregos e 

oportunidades se souberem o que são limites, 

deveres, obrigações. A educação extremamente 

liberal é atraente. Principalmente, porque 

confortável para os pais. Mas fica a pergunta: se os 

pais não dão noção de limites, como os filhos um 

dia vão ter? 

Carrasco, Walcyr. Pais sem limites. Disponível 
em: http://epoca.globo.com/colunas-e-

blogs/walcyr-carrasco/noticia/2015/09/pais-sem-
limites.html. Acesso em: 12 ago. 2016. 

Questão 01 

 

Assinale a alternativa que apresenta a ideia central 

do texto. 

 

A) Os pais protegem os filhos e não os expõem em 

situações e lugares inapropriados para suas 

idades ou desejos. 

B) O texto faz uma crítica a crianças mal educadas, 

responsabilizando-as por tais atos. 

C) O texto responsabiliza os pais por maus hábitos 

dos filhos, visto que os mesmos muitas vezes 

permitem que os filhos ajam sem obediência a 

certos padrões sociais. 

D) Os padrões sociais são próprios para quem não 

tem filhos, uma vez que as crianças são 

inocentes e precisam agir de acordo com o que 

é comum para suas idades. 

E) Os filhos ao longo da vida passarão a ter 

limites, devido aos pais contribuírem 

adequadamente para esta formação. 

 

Questão 02 

 

Marque a alternativa falsa em relação ao objetivo 

do uso dos exemplos de comportamentos de pais e 

filhos no texto. 

 

A) O exemplo da mãe com a criança no avião 

aponta para a construção de sentido que a 

criança pode agir de acordo com a sua vontade. 

B) O exemplo da viagem à Turquia sugere para a 

construção de sentido que os pais devem 

escolher viagens adequadas para a idade de seus 

filhos. 

C) O exemplo da pousada da serra carioca ilustra a 

necessidade de os pais darem limites aos filhos 

para frequentarem certos lugares: ensinar o que 

pode e o que não pode. 

D) O exemplo das visitas com filhos aponta que o 

problema de certos comportamentos 

inadequados dos filhos está nos pais por não 

darem limites aos filhos. 

E) O exemplo da professora que tem de explicar a 

importância de escovar os dentes todos os dias 

aos alunos ilustra que a falta de limite dos pais 

independe de classe financeira. 

 

Questão 03 

 

A escolha do uso de certas palavras no texto 

contribui para a construção do posicionamento 

argumentativo constituinte desse texto. Esse é o 

caso da palavra sinceramente, usada duas vezes, 

seguidamente. Com isso, marque a alternativa que 

apresenta uma palavra que poderia substituir 

sinceramente no texto sem alterar o 

posicionamento argumentativo do mesmo. 

 

A) Felizmente 

B) Possivelmente 

C) Cabivelmente 

D) Provavelmente 

E) Francamente 

 

Questão 04 

 

Ao longo do texto, a conjunção mas foi usada 

várias vezes. Em qual das alternativas a 

substituição da conjunção mas altera o sentido do 

enunciado no texto? 

 

A) No entanto a gente ouve. 

B) Similarmente só terão empregos e 

oportunidades se souberem o que são limites, 

deveres, obrigações. 

C) Pelo contrário também de gente bem de vida, 

para quem é mais fácil não discutir deveres e 

obrigações com os filhos. 

D) Não obstante eu e minha mulher cometemos 

um crime. 

E) Todavia um dia os filhos terão de aprender a 

viver em sociedade. 
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As questões 5 e 6 devem ser respondidas a partir 

da charge abaixo. 

 

 
Disponível em: 

https://patologiapolitica.wordpress.com/2011/07/08/char

ge-saber-viver/. Acesso em: 15 ago. 2016. 

 

Questão 05 

 

Considerando a relação entre a linguagem verbal e 

a linguagem não verbal para a compreensão da 

charge, não é adequado afirmar que: 

 

A) O texto critica os escândalos de corrupção, 

desvio de dinheiro, no âmbito da administração 

pública. 

B) O texto critica a postura desonesta de certos 

políticos que lesam a população ao fazerem 

mau uso do dinheiro público. 

C) O texto aponta para o fato de que certos 

políticos lesam a população ao usarem em suas 

vidas particulares dinheiro público indevido. 

D) O texto compara o ato (de assaltar) de um 

assaltante qualquer ao ato de alguns políticos 

também lesarem a população. 

E) O texto está criticando o assaltante e está dando 

apoio ao deputado por estar sendo assaltado. 

 

Questão 06 

 

No caso do uso dos pronomes possessivos, marque 

a alternativa que apresenta a interpretação 

adequada da charge. 

 

A) O pronome “meu” indica que o dinheiro a ser 

roubado pertence licitamente ao deputado. 

B) A expressão “seu dinheiro” aponta que o 

dinheiro a ser roubado pertence ao assaltante. 

C) O pronome “seu”, considerando somente a fala 

do balão onde se encontra, faz referência ao 

dinheiro do contribuinte. 

D) A expressão “meu dinheiro” faz referência ao 

dinheiro de posse do deputado no ato do assalto 

ser dinheiro público obtido indevidamente. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

Questão 07 

 

Assinale a alternativa em que as regras de 

concordância foram obedecidas. 

 

A) Cada um dos pesquisadores, ao inscrever-se, 

deverão receber as orientações necessárias. 

B) Mais de um aluno correu em direção à porta de 

emergência. 

C) Já deu dez horas e a entrega das provas ainda 

não foram feitas. 

D) Devem haver, certamente, sites mais seguros do 

que outros. 

E) Com certeza, sobra, no campus, estudantes 

muito disciplinados. 

 

Questão 08 

 

Sobre as regras de constituição do memorando 

(Manual da Presidência, 2002), pode-se afirmar. 

 

A) O uso do pronome de tratamento Ilustríssimo é 

adequado para o memorando por se tratar de 

correspondência de servidores públicos. 

B) O memorando é utilizado para o expediente 

externo de correspondências oficiais entre 

servidores públicos. 

C) No memorando, o destinatário é identificado 

apenas pelo cargo que ocupa, sendo um dos 

aspectos estruturais que diferencia esse 

documento do ofício. 

D) O memorando não apresenta o item “Assunto” 

que indica de forma sucinta do que trata a 

correspondência. 

E) O memorando destina-se, exclusivamente, a 

comunicações entre unidades administrativas de 

níveis diferentes. 
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Questão 09 

 

Marque a alternativa correta quanto ao uso ou não 

da crase nos três enunciados abaixo, 

respectivamente. 

 

As Coordenações do IFTO se propõem bastante 

___ construir uma educação de qualidade. 

Nós, alunos do IFTO, aspiramos ___ pesquisa 

voltada para melhoria da vida das pessoas. 

As queimadas em Palmas ultrapassam ___ 

capacidade de se suportar as fumaças constantes. 

 

A) a - à - a 

B) à - a - a 

C) a - a - a 

D) a - a - à 

E) à - à - à  

 

Questão 10 

 

Marque a alternativa em que a ausência de vírgula 

não altera o sentido do enunciado. 

 

A) Hoje, podem ser adquiridas as impressoras 

licitadas. 

B) O professor espera um, sim. 

C) Recebo, obrigada. 

D) Não, vá ao estacionamento do campus. 

E) Não, quero abandonar minha funções no 

trabalho. 

 

 

FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 11 

 

“No paradigma da inclusão, talvez um dos maiores 

problemas enfrentados no contexto brasileiro seja a 

escassez de recursos e serviços que assegurem 

condições de acessibilidade às pessoas com 

necessidades educacionais especiais” (MEC, 2007). 

Nesse contexto, não pode ser considerada uma 

ação de inclusão: 

 

A) Desenvolver atividades que levem a família e a 

comunidade a acolher a criança com sua 

diferença, sem protecionismos. 

B) Procrastinar a inscrição de aluno em 

estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 

nível de ensino, público ou privado, em razão 

de suas necessidades educacionais especiais. 

C) Remover barreiras arquitetônicas das unidades 

educacionais.  

D) Garantir a atuação de uma equipe 

multiprofissional, composta por educadores 

especializados, médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, terapeutas e outros, com o 

objetivo de auxiliar no processo de reabilitação 

das crianças com deficiência física. 

E) Realizar reservas de vagas a pessoas com 

deficiência, em conformidade com a legislação 

vigente. 

 

Questão 12 

 

Em conformidade com o artigo 16 da Lei n.º 

9394/1996, compõem o sistema federal de ensino: 

 

I. Universidades federais; 

II. Instituições de educação superior criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; 

III. Instituições de educação superior mantidas 

pelo Poder Público municipal; 

IV. Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia; 

V. Escolas de ensino fundamental e médio 

vinculadas às universidades (colégios de 

aplicação); 

VI. Instituições de educação especial mantidas 

pela União; 

VII. Escolas estaduais de ensino médio; 

VIII. As instituições de ensino fundamental e médio 

criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

 

Marque a alternativa que contempla todas as 

instituições do sistema federal de ensino 

anteriormente mencionadas, e não relacione 

instituição dos sistemas de ensino estadual ou 

municipal. 

 

A) I; II; III e IV. 

B) I; IV; V e VI. 

C) I; II, IV e VI. 

D) I; II; IV; V e VI. 

E) I; II; III; IV; V; VI e VIII. 
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Questão 13 

 

De acordo com Libâneo (2013), no que concerne à 

Didática no processo educacional, marque a 

alternativa incorreta: 

 

A) A Didática se caracteriza como mediação entre 

as bases teórico-científicas da educação escolar 

e a prática docente. O seu objeto de estudo é a 

grade curricular, campo principal da educação 

escolar. 

B) A Didática é uma das disciplinas da Pedagogia 

que estuda o processo de ensino por meio dos 

seus componentes – os conteúdos escolares, o 

ensino e a aprendizagem – para, com 

embasamento na teoria da educação, formular 

diretrizes orientadoras da atividade profissional 

dos professores. 

C) São temas fundamentais da Didática: os 

objetivos sociopolíticos e pedagógicos da 

educação escolar, os conteúdos escolares, os 

princípios didáticos, os métodos de ensino e de 

aprendizagem, as formas organizativas do 

ensino, o uso e a aplicação de técnicas e 

recursos, o controle e a avaliação da 

aprendizagem. 

D) A Didática oferece uma contribuição 

indispensável à formação dos professores, 

sintetizando no seu conteúdo a contribuição de 

conhecimentos de outras disciplinas que 

convergem para o esclarecimento dos fatores 

condicionantes do processo de instrução e 

ensino, intimamente vinculado com a educação 

e, ao mesmo tempo, provendo os 

conhecimentos específicos necessários para o 

exercício das tarefas docentes.  

E) A história da Didática está ligada ao 

aparecimento do ensino – no decorrer do 

desenvolvimento da sociedade, da produção e 

das ciências – como atividade planejada e 

intencional dedicada à instrução. 

 

Questão 14 

 

Segundo Luckesi (2011:263), “a Avaliação da 

aprendizagem é um recurso disponível ao educador 

para que auxilie o educando na busca de sua 

autoconstrução e de seu modo de estar na vida 

mediante aprendizagens bem sucedidas”. Nesse 

sentido, no que concerne à avaliação numa ótica 

operacional, é correto afirmar: 

 

A) O educador deve alertar os seus educandos de 

que devem estudar porque as provas são “para 

valer”. 

B) A avaliação deve ser utilizada para disciplinar 

os alunos, controlando-os e obrigando-os a 

assumir atitudes das quais ainda não estão 

convencidos ou que ainda não são capazes de 

assumir, submetendo-os à autoridade do 

educador.  

C) O educador, no ato avaliativo, deve investigar a 

qualidade do desempenho dos educandos, tendo 

por base dados relevantes, decorrentes de sua 

aprendizagem e, se necessário, numa 

intervenção, a fim de corrigir os rumos da ação. 

D) O educador deve incentivar a competição entre 

os estudantes, atingindo assim os objetivos 

principais da avaliação que são classificar e 

selecionar. 

E) A avaliação da aprendizagem, para cumprir o 

seu papel, não exige disposição de acolher a 

realidade como ela se apresenta, uma vez que 

sua intenção não é subsidiar a busca por melhor 

resultado possível à luz do planejado. 

 

Questão 15 

 

“Quando utilizamos o termo tecnologia 

educacional, os educadores consideram como um 

paradigma do futuro, mas a tecnologia educacional 

está relacionada aos antigos instrumentos utilizados 

no processo ensino-aprendizagem” (Tajra, 2012). 

São elementos instrumentais da tecnologia 

educacional: 

 

I. O giz e a lousa; 

II. O rádio, o aparelho de som e o gravador de fitas 

cassete e de vídeo; 

III. O retroprojetor, o jornal impresso e a televisão; 

IV. O livro; 

V. O computador. 

 

A alternativa que define todos os elementos 

instrumentais da tecnologia educacional citados 

anteriormente é: 

 

A) II; III e V. 

B) II; III; IV e V. 

C) III; IV e V. 
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D) I e II. 

E) I; II; III; IV e V. 

 

Questão 16 

 

A remoção e a redistribuição são importantes 

institutos jurídicos presentes na Lei n.º 8.112/90. 

Consubstanciados nesses dois instrumentos assinale 

a alternativa correta: 

 

A) A remoção em virtude de processo seletivo 

promovido, na hipótese em que o número de 

interessados for superior ao número de vagas, 

de acordo com normas preestabelecidas pelo 

órgão ou entidade em que aqueles estejam 

lotados, depende do interesse da Administração. 

B) Independe do interesse da Administração a 

remoção de servidor que necessite acompanhar 

o cônjuge ou companheiro por motivos de 

saúde, desde que tais motivos sejam 

comprovados por junta médica oficial. 

C) A Remoção tem apenas duas modalidades: I - 

de ofício, no interesse da Administração e II - a 

pedido, para outra localidade, 

independentemente do interesse da 

Administração. 

D) Redistribuição é o deslocamento de cargo de 

provimento efetivo, ocupado ou vago, no 

âmbito do mesmo quadro, com mudança de 

sede. 

E) Remoção é o deslocamento do servidor, a 

pedido ou de ofício, no âmbito de quadros de 

pessoal distintos, com mudança de sede. 

 

Questão 17 

 

Mesmo diante da importância dada à educação no 

texto constitucional, sendo um direito de todos e 

dever do Estado e da família, o Estado brasileiro 

ainda luta para concretizar certas garantias 

educacionais, mesmo após duas décadas da criação 

da Constituição Cidadã. Assinale a alternativa que 

NÃO corresponde expressamente as disposições 

relativas à Educação trazidas pela Constituição 

Federal de 1988. 

 

A) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo 

Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

B) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo. 

C) Um dos princípios do ensino é o singularismo 

de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino. 

D) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino. 

E) O ensino é livre à iniciativa privada, desde que 

esta atenda a dois requisitos que são o 

cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e a autorização e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público. 

 

Questão 18 

 

Todo servidor público civil do Poder Executivo 

Federal deve observar as regras contidas no 

Decreto n.º 1.171/94, por ser o seu Código de Ética 

Profissional. Com base nessa norma, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Não é considerado como um dever fundamental 

do servidor público manter-se atualizado com 

as instruções, as normas de serviço e as 

legislações pertinentes ao órgão onde exerce 

suas funções. 

B) As penas aplicáveis ao servidor público pela 

Comissão de Ética são a de censura e a de 

advertência e suas fundamentações constarão 

do respectivo parecer, assinado por todos os 

seus integrantes, com ciência do faltoso. 

C) Deixar de utilizar os avanços técnicos e 

científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister 

não é vedado ao servidor público. 

D) Não é vedado ao servidor público o uso do 

cargo ou função para obter facilidades para 

amigos e parentes. 

E) Nenhuma das alternativas estão corretas 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

Questão 19 

 

Todas as informações acadêmicas e administrativas 

que trafegam nas redes de computadores das 

instituições de ensino devem ser protegidas de 

ataques, invasões ou alterações não autorizadas ou 
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não autenticadas. As sentenças a seguir definem 

ações relacionadas à proteção e segurança das 

informações, que todos os usuários corporativos 

devem realizar com regularidade, exceto. 

 

A) Evitar executar arquivos de qualquer natureza 

recebidos anexados em mensagens de e-mail. 

B) Manter a configuração do sistema de firewall 

em níveis mínimos para facilitar o tráfego dos 

dados. 

C) Instalar, manter ativos e atualizadas as 

ferramentas de proteção para mídias de 

armazenamento externas. 

D) Executar regularmente processos de detecção 

de vírus, malwares, trojans e worms nos discos 

rígidos e outras mídias de armazenamento 

permanente utilizadas no ambiente 

computacional. 

E) Manter seu programa antivírus ativado e 

atualizado diariamente. 

 

Questão 20 

 

O LibreOffice é um pacote gratuito de aplicações 

para escritório, que suporta a criação e a edição de 

textos formatados, planilhas eletrônicas, desenhos 

vetoriais, gráficos e apresentações multimídia. 

Considere as alternativas a seguir e marque a opção 

correta. 

 

A) Na planilha eletrônica CALC do LibreOffice, a 

sintaxe da função SE é:  =SE (CONDIÇÃO; 

VALOR_SE_CONDIÇÃO_FALSA; 

VALOR_SE_CONDIÇÃO_VERDADEIRA). 

B) Os elementos multimídia como fotos, vídeos, 

áudios ou animações não podem ser integrados 

para a criação de apresentações no aplicativo 

IMPRESS do LibreOffice.  

C) Na planilha eletrônica CALC do LibreOffice, 

para calcular a média dos valores contidos no 

intervalo de células A1 a A4 é  utilizada a 

função MÉDIA com a seguinte sintaxe: 

=MÉDIA(A1 & A4). 

D) O aplicativo WRITER do LibreOffice possui 

recursos para a criação de índices em textos 

longos, definição de formatação  de parágrafos 

e de fontes. 

E) O aplicativo IMPRESS do LibreOffice é 

responsável pela impressão de arquivos gerados 

pelas outras aplicações do pacote Linux. 

 

Questão 21 

 

Alguns processos administrativos geram relatórios 

que devem ser auditados pelos órgãos de controle 

internos ou externos. É comum a necessidade de 

digitalizar tais documentos para facilitar seu 

compartilhamento. Considerando esta situação, 

analise as seguintes afirmações e assinale a opção 

incorreta. 

 

A) Os modelos atuais de Disco rígido externo tem 

capacidade de armazenamento suficiente para 

um arquivo de 3.0 Gb. 

B) Os discos óticos do tipo DVD-RW não 

possuem a capacidade de armazenar um 

arquivo de 5000 Megabytes. 

C) Para transportar um arquivo de 3000 Megabytes 

é necessário um pendrive com capacidade de 

armazenamento de no mínimo 3.0 Gb. 

D) Um arquivo de 3000 Megabytes pode ser 

gravado em um pendrive que possui capacidade 

de armazenamento de 4.7 Gb. 

E) Para garantir a segurança dos dados, o backup 

representa uma atividade que garante que os 

documentos digitalizados não estejam 

contaminados por vírus. 

 

Questão 22 

 

Os sistemas de informação são gravados em 

diferentes dispositivos ou mídias de 

armazenamento permanente. Para atividades de 

backup de dados, primordiais no dia a dia, têm-se 

destacado alguns dispositivos devido à alta 

capacidade de armazenamento. Selecione a 

alternativa a seguir que identifica estes dispositivos. 

 

A) Disco virtual e Disco rígido externo.  

B) Fita DAT e Zip Drive. 

C) CD-RW e Barramento de memória. 

D) Zip Drive e Jaz Drive. 

E) Código de barras e Código QR. 

 

Questão 23 

 

A grande extensão da base de informações 

disponíveis na Internet têm gerado situações onde a 

quantidade de resultados torna o processo de busca 

ineficiente. Para melhorar os índices de exatidão 

nestas buscas, os sistemas de busca (p.ex. google) 
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utilizam códigos especiais associados aos termos de 

busca para refinar seus resultados. Em uma 

situação de rotina em que se pretende encontrar 

sites que se referem a animais e em especial a 

coelhos brancos, deve-se digitar os termos de busca 

no formato: 

 

A) "COELHO BRANCO" 

B) [Coelho Branco AND ANIMAL] 

C) animal +coelho +branco  

D) 'Coelho Branco' 

E) (animais OU coelho branco) 

 

Questão 24 

 

As sentenças a seguir apresentam conceitos 

relacionados às principais características de 

implementação física e lógica, segurança e de 

serviços oferecidos pelas redes privadas chamadas 

de INTRANET. Tecnicamente é verdadeiro 

afirmar que:  

 

A) Os serviços a seguir não são executados em 

uma INTRANET. Um é o compartilhamento de 

arquivos via Internet, visto que se tratam de 

plataformas distintas; outro é a dificuldade de 

interação entre os usuários que utilizam os 

grupos de discussão, exclusivos da Internet. 

B) Uma INTRANET representa um conjunto de 

pequenas redes locais integradas por protocolos 

de comunicação. Estas redes oferecem à 

computadores localizados remotamente, o 

acesso aos aplicativos, bases de dados e 

servidores da instituição.  

C) Na INTRANET de uma empresa com muitas 

filiais, por motivo de segurança, não se deve 

permitir que o firewall da rede interfira na 

comunicação com a Internet e tampouco 

impeça o acesso remoto a base de dados 

financeiros por usuários de outras redes. 

D) Tecnicamente, a rede INTRANET utiliza a 

estrutura local de rede cabeada ou wireless para 

o compartilhamento de aplicações e serviços. 

Também são compartilhados arquivos, 

documentos e dispositivos de entrada e saída. 

Os aplicativos restritos da INTRANET não 

podem ser acessados fora da rede local e o 

acesso dos usuários é controlado por login e 

senha. 

E) Tecnicamente podemos afirmar que uma 

INTRANET somente poderá compartilhar uma 

impressora quando possuir conectividade com 

algum backbone nacional, que ofereça 

programas específicos para gerenciar a 

impressão. 

 

Questão 25 

 

Analise as afirmativas a seguir e selecione a 

alternativa verdadeira. 

 

A) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, o 

valor da célula A2 poderá ser testado 

utilizando-se a seguinte função:  

=SE(A2>500;A2*0,15;A2*0,05). Então, se o 

referido valor da célula A2 for maior que 500, 

este deverá ser multiplicado por 0,05. 

B) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, a 

célula A2 foi carregada com o valor 300. Com a 

aplicação da seguinte função: 

=SE(A2>=400;Alto;SE(A2<200;Baixo;Médio))

, o resultado obtido foi “Alto”. 

C) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice a 

aplicação da seguinte função: 

=SOMA(A1:B2;B4) irá executar a soma dos 

valores contidos nas células A1, B2 e B4.  

D) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, 

com a aplicação da seguinte função: 

=SOMA(A1:A5)/A6, ocorre a soma dos valores 

contidos nas células A1, A2, A3, A4 e A5 e, em 

seguida ocorre a divisão do resultado dessa 

soma pelo valor armazenado na célula A6. 

E) O pacote LibreOffice é formado por diferentes 

aplicativos com funções específicas. Pode-se 

utilizar o aplicativo IMPRESS para criação e 

edição de documentos de texto. O aplicativo 

CALC permite a criação de apresentações 

multimídia e o aplicativo WRITER é capaz de 

apoiar a construção e modificação de planilhas 

eletrônicas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 26 

 

“Não só os intelectuais transformaram política em 

racionalidade, mas a proclamação das virtudes da 

racionalidade constituiu uma expressão de seu 

otimismo e serviu para alimentar o otimismo de 

todos. Seu credo era: à medida que avançamos na 

direção de uma compreensão mais verdadeira da 
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realidade, avançamos consequentemente na direção 

de uma melhor governança da sociedade real e, 

assim, da realização mais plena do potencial 

humano. Como modo de construção do saber, a 

ciência não se limitou a construir-se sobre essa 

premissa; ela se propôs como método mais seguro 

de realizar a busca racional.” (WALLERSTEIN, I. 

“Ciência Social e Sociedade contemporânea. As 

garantias evanescentes de racionalidade” In: O Fim 

do Mundo como o concebemos. Ciência Social 

para o século XXI. Rio de Janeiro: Revan, 2002.) 

 

Na passagem acima, o sociólogo contemporâneo 

Immanuel Wallerstein faz referências ao otimismo 

que o fortalecimento da ciências, de um modo 

geral, bem como o surgimento das Ciências 

Sociais, de modo mais específico, propiciaram no 

contexto da consolidação da sociedade capitalista. 

Nesse sentido, qual, ou quais, das correntes 

sociológicas que surgiram entre os séculos XIX e 

XX seria, ou seriam exemplos desse otimismo? 

 

A) O Positivismo, influenciado pelas ciências da 

natureza e imbuído dos ideais de Progresso. 

B) O Historicismo, em função da crença de que a 

humanidade caminha em direção da 

racionalidade. 

C) O Marxismo, por acreditar no Homem como 

sujeito da práxis social. 

D) Nenhuma dessas correntes teórico-

metodológicas. 

E) O Positivismo, o Historicismo e o Marxismo, 

cada uma à sua maneira, compartilhavam de tal 

otimismo. 

 

Questão 27 

 

“Hoje em dia, tudo parece levar em seu seio sua 

própria contradição. Vemos que as máquinas, 

dotadas da propriedade maravilhosa de encurtar e 

fazer mais frutífero o trabalho humano, provocam  

a fome e o esgotamento do trabalhador. As fontes 

de riqueza recém-descobertas convertem-se, por 

arte de um estranho malefício, em fonte de 

privações”. MARX, K. People´s paper,p. 369. 

Karl Marx se insere entre os pensadores que 

utilizam a dialética na maneira de analisar a 

realidade. Nesse sentido, a realidade social pode ser 

reconhecida como: 

 

A) Resultado de um movimento dialético, a partir 

da relação entre tese/antítese e síntese, sendo a 

síntese o resultado de suas contradições. 

B) Resultado de um movimento dialético, a partir 

da relação entre tese/antítese e síntese, sendo a 

síntese um conceito típico-ideal que exige um 

confronto com a realidade, a fim de que se 

possa comprovar sua validade para a 

compreensão da vida social. 

C) É o resultado da evolução das ideias, pois estas 

produzem a realidade social. 

D) Evidencia uma concepção segundo a qual as 

sociedades, inevitavelmente, avançam rumo a 

realização de uma finalidade histórica prevista, 

o comunismo, a partir da contradições do 

sistema capitalista. 

E) A relação social, nascida dos sentidos 

compartilhados dos indivíduos e constitui 

também a base do materialismo histórico. 

 

Questão 28 

 

Mais do que a definição de um objeto de estudo da 

Sociologia, a concepção de sociedade é 

fundamental às Ciências Sociais. Isto é, tal 

concepção precede e orienta a formulação de 

métodos e definição de objeto. Desse modo, 

assinale a alternativa incorreta, no que diz respeito 

às concepções de sociedade para os autores 

clássicos da Sociologia: 

 

A) Para Émile Durkheim, a sociedade é um 

fenômeno sui generis, não redutível às leis da 

natureza, pois seus processos essenciais de 

coerção, generalidade e exterioridade em 

relação ao indivíduo decorrem de normas 

propriamente humanas e coletivas. 

B) Para Karl Marx, os tipos específicos de 

sociedade existentes na História humana 

resultam do nível de desenvolvimento das 

forças produtivas em face das relações sociais 

de produção, sendo o indivíduo, antes de tudo, 

um ser social. 

C) Tanto em Karl Marx, quanto em Max Weber, 

apesar suas divergências teórico-metodológicas, 

a sociedade é um fenômeno formado pela 

expectativa recíproca dos sentidos que as ações 

individuais, para Weber, ou a práxis, para 

Marx, têm. 

D) Em Karl Marx, a sociedade é um fenômeno 

supra individual, que resulta do intercâmbio 
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histórico entre homem e natureza através do 

trabalho, que ao mesmo tempo cria e transforma 

as relações sociais entre os seres humanos. 

E)  A sociedade, para Max Weber, é resultado das 

relações sociais – condutas humanas 

reciprocamente orientadas e dotadas de 

significado e racionalidade, protagonizadas 

tanto por indivíduos quanto por grupos e 

instituições.  

 

Questão 29 

 

O antropólogo belga-francês Claude Lévi-Strauss 

aponta como marco importante no estabelecimento 

da Cultura a aparição da primeira regra social, que 

para ele é a proibição do incesto. Para Lévi-Struass, 

este momento é importante para o Homem porque, 

ao atravessá-lo, é possível sair da condição de 

animalidade e atingir a condição humana e produzir 

símbolos.  Sobre esse processo fundamental da 

humanidade, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) A proibição do incesto deve ser considerada 

como um dos fundamentos da cultura, 

conforme a concepção que as diversas 

sociedades têm de consaguinidade, do incesto, 

da exogamia e das regras de parentesco que as 

organizam. 

B) A proibição do incesto tornou-se uma regra 

cultural decorrente de nosso condicionamento 

genético, que leva as sociedades humanas à 

percepção de que a reprodução consanguínea 

provoca males para a espécie humana. 

C) A proibição do incesto define-se como uma 

regra cultural particamente universal, 

responsável pela exogamia observada na grande 

maioria das sociedades e que está na base do 

sistema de alianças de parentescos. 

D) A proibição do incesto é uma das regras 

culturais mais presentes nas sociedades 

humanas e faz parte do repertório crescente de 

desnaturalização dos costumes observado com 

clareza maior nas sociedades humanas. 

E) A proibição do incesto, apesar exisistir em 

todas as sociedades, é socialmente construída, o 

que explica as diferenças de sociedade para 

sociedade. 

 

Questão 30 

 

A respeito de como a sociologia observa os 

movimentos sociais contemporâneos, pode-se dizer 

que estes são definidos a partir de critérios como 

maior ou menor homogeneidade ou 

heterogeneidade de sua composição social. Sendo 

assim, considere as alternativas a seguir e assinale a 

incorreta sobre tais movimentos: 

 

A) Os movimentos sociais quase sempre estão 

associados às camadas menos privilegiadas da 

sociedade. 

B) Um movimento social se define por ser 

organizado segundo os interesses coletivos, a 

partir de problemas relativos às condições de 

classe, à origem étnica, à identidade de gênero, 

aos processos ambientais, ou então a partir de 

problemas específicos de certos grupos sociais. 

C) Movimentos sociais amplos, como o estudantil, 

o ecológico e o feminista visam atender 

interesses coletivos. 

D) Os movimentos sociais contemporâneos, apesar 

de sua roupagem coletiva, tem se configurado 

como meramente um conglomerado de 

interesses individuais. 

E) Para que um movimento social atinja seus 

objetivos é necessário, antes de tudo, tê-los 

claramente definidos.  

 

Questão 31 

 

Os discursos ou as teorias científicas são 

desenvolvidos através de um conjunto de técnicas e 

de experimentos no intuito de compreender ou 

resolver um problema anteriormente apresentado. 

As Ciências Sociais, por exemplo, possuem, entre 

suas diferentes missões, o objetivo de investigar os 

problemas sociais que vivenciamos durante o nosso 

cotidiano. Tais ciências procuram fazê-lo de modo 

sistematizado, diferentemente do Senso Comum, 

embora o antropólogo estadunidense Clifford 

Geertz apontá-lo também como um conhecimento 

importante, justamente porque é comum à 

sociedade como um todo. Diante das suas 

diferenças, ou mesmo aproximações, aponte a 

alternativa correta sobre o conhecimento científico 

e o senso comum. 

 

A) O senso comum também é formado pela 

popularização e massificação das descobertas 

científicas, embora não se restrinja a isso. 
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B) O senso comum corresponde, estritamente, aos 

conhecimentos produzidos individualmente e 

que ainda não passaram por uma validação 

científica. 

C) O senso comum pode ser considerado um 

sinônimo de ignorância da população e uma 

justificativa para o atraso econômico. 

D) O senso comum corresponde a um 

conhecimento não científico, sem profundidade 

e, portanto, não deve ser utilizado. 

E) O senso comum e o conhecimento científico 

correspondem a duas formas de entendimento 

excludentes e possuidoras de fronteiras 

intransponíveis. 

 

Questão 32 

 

O Estado, como organização política ou instituição 

social foi objeto de análise dos três autores 

clássicos da sociologia (Durkheim, Weber e Marx). 

Para o sociólogo alemão Max Weber, o Estado se 

constitui como: 

 

A) Um grupo de funcionários legitimados para 

exercer interesses coletivos. 

B)  Um instrumento da Burguesia para exercer a 

dominação sobre a classe trabalhadora. 

C) Um grupo de pessoas eleitas para defender os 

interesses da classe dominante em qualquer 

momento histórico. 

D) O monopólio legítimo do uso da força e da 

violência, o que permite a dominação de grupos 

sobre grupos. 

E) Um arranjo político sem precedentes na 

História da Humanidade, dado o seu caráter 

racionalizado. 

 

Questão 33 

 

O sociólogo Imannuel Wallerstein argumenta que 

“o discurso do liberal tende assim a ser temeroso da 

maioria, temeroso dos sujos, dos ignorantes, das 

massas. Não há dúvidas, o discurso do liberal tece 

sempre imensos louvores ao potencial de 

integração dos excluídos, mas é sempre de uma 

integração controlada que está falando, de uma 

integração nos valores e estruturas dos já incluídos. 

Contra a maioria, o liberal está sempre defendendo 

a minoria. Mas não é o grupo minoritário que ele 

defende, é sim a minoria simbólica, o indivíduo 

racional heroico contra a multidão – isto é, ele 

mesmo.” (WALLERSTEIN, I. “Ciência Social e 

Sociedade contemporânea. As garantias 

evanescentes de racionalidade” In: O Fim do 

Mundo como o concebemos. Ciência Social para o 

século XXI. Rio de Janeiro: Revan, 2002.) 

 

Já o cientista político italiano Norberto Bobbio diz 

que os “ideais liberais e o método democrático 

vieram, gradualmente, se combinando num modo 

tal que, se é verdade que os direitos de liberdade 

foram desde o início a condição necessária para a 

direta aplicação das regras do jogo democrático, é 

igualmente verdadeiro que, em seguida, o 

desenvolvimento da democracia se tornou o 

principal instrumento para a defesa dos direitos a 

liberdade.” (BOBBIO, N. “Liberalismo e 

Democracia”. São Paulo: Brasiliense, 1994.) 

 

Apesar das diferentes visões sobre o Liberalismo e 

a Democracia apresentadas acima, analise as 

seguintes afirmações: 

 

I. Os ideais liberais e democráticos, a despeito de 

suas origens, influenciam o ordenamento 

político das sociedades ocidentais; 

II. Liberalismo e Democracia, doutrinas políticas 

que surgiram em momentos diferentes da 

História, são bases para o que se chama de 

Pensamento Liberal Democrático; 

III. Liberalismo é uma doutrina política 

incongruente com o ideal igualitário, que 

caracteriza a tradição democrática.    

 

Nesse sentido, é correto que se afirma em: 

 

A) I, apenas 

B) III, apenas 

C) I e II, apenas 

D) II e III, apenas 

E) I, II e III 

 

Rascunho 
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Questão 34 

 

Apesar de não recente, a adoção de ações 

afirmativas tem se intensificado no Brasil nos 

últimos anos. Tais ações não devem se confundir 

com políticas públicas de uma forma geral, já que 

elas a (ações afirmativas), embora muitas vezes se 

constituam de um conjunto de políticas públicas, 

têm objetivos muito mais específicos e o caráter de 

afirmação de grupos que passaram por 

discriminação e/ou enfrentaram barreiras históricas 

no processo de inclusão social. Nesse sentido, 

podemos afirmar que são exemplos de políticas de 

ações afirmativas: 

 

I. A expansão das Universidades públicas e 

gratuitas; 

II. O sistema de cotas para estudantes indígenas e 

afrodescendentes nas Universidades; 

III. A concessão de bolsas de estudos em 

universidades privadas através do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) 

 

Portanto, está correto o que se afirma em: 

 

A) I, apenas 

B) II, apenas 

C) III, apenas 

D) II e III, apenas 

E) I, II e III. 

 

Questão 35 

 

“Se houve alguma transformação na economia 

política do capitalismo do final do século XX, 

cabe-nos estabelecer quão profunda e fundamental 

pode ter sido a mudança. São abundantes os sinais 

e marcas de modificações radicais em processos de 

trabalho, hábitos de consumo, configurações 

geográficas e geopolíticas, poderes e práticas do 

Estado etc.” (HARVEY, David. “Condição Pós-

Moderna”. São Paulo: Ed. Loyola, 2001. pg.118) 

Como estratégia de adaptação a essas mudanças, 

vários países adotaram conjuntos de politicas 

econômicas sob a égide do chamado 

Neoliberalismo. No Brasil, essa influência pode ser 

percebida em diversas decisões governamentais a 

partir, principalmente, do governo Collor (1990-

1992). Nesse sentido, destacam-se: 

 

I. Um maior controle do mercado financeiro por 

parte do Estado e pouca autonomia para os 

bancos, sejam eles privados ou estatais; 

II. Privatização de grande parte das Empresas 

Estatais e abertura do mercado para o Capital 

estrangeiro; 

III. Fortalecimento das leis trabalhistas, além de 

garantias consolidadas, como um sistema 

previdenciário mais forte; 

IV. Diminuição do papel do Estado em todas as 

áreas, inclusive na Educação com a expansão 

do setor privado.  

 

Sobre a forma como o Neoliberalismo foi 

absorvido pelo Estado brasileiro nos últimos 

governos, é correto no que se afirma nos itens: 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) III e IV 

D) II e III 

E)  II e IV 

 

Questão 36 

 

O sociólogo alemão Ulrich Beck, falecido em 1º de 

janeiro de 2015, é considerado um influente 

analista dos aspectos da sociedade contemporânea. 

Mudanças constantes, ideologias individuais, 

declínio das tradições, quebra de paradigmas 

tradicionais, democratização dos relacionamentos e 

etc., são características da sociedade 

contemporânea. A essa sociedade o sociólogo dá o 

nome de: 

 

A) Sociedade de Risco 

B) Modernidade Líquida 

C) Sociedade em Rede 

D) Pós-Modernidade 

E) Ultra-Modernidade  

 

Rascunho 
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Questão 37 

 

No cotidiano das relações sociais, é possível 

observar a construção de imagens negativas sobre 

determinados grupos e/ou indivíduos em relação 

aos outros. Em geral, tais imagens estão associadas 

ao desconhecimento. O conceito que melhor define 

essa situação é: 

 

A) Estereótipo 

B) Racismo 

C) Xenofobia 

D) Preconceito 

E) Etnocentrismo 

 

Questão 38 

 

“É a diversidade que deve ser salva. É necessário, 

pois, encorajar as potencialidades secretas, 

despertar todas as vocações para a vida em comum 

que a história tem de reserva; é necessário também 

estar pronto para encarar, sem surpresa, sem 

repugnância e sem revolta, o que estas novas 

formas sociais de expressão poderão oferecer de 

desusado. A tolerância não é uma posição 

contemplativa dispensando indulgências ao que foi 

e ao que é. É uma atitude dinâmica, que consiste 

em prever, em compreender e em promover o que 

se quer ser.” (LÉVI-STRAUSS, C. “Raça e 

História”. In: Antropologia Estrutural Dois. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.)  

 

Lévi-Strauss escreveu “Raça e História”, a pedido 

da UNESCO no contexto pós-Segunda Guerra 

Mundial, defendendo a diversidade cultural como 

um grande patrimônio e para pôr fim à ideia de 

superioridade por parte de alguns povos. Nesse 

sentido, o estudo das culturas e povos diferentes 

que a antropologia fez ao longo de sua história é de 

fundamental importância. E o entendimento desses 

povos e/ou culturas diferentes só é possível graças 

ao desenvolvimento de um método muito típico da 

antropologia. Este método é o: 

 

A) Trabalho de Campo 

B) Relativismo Cultural 

C) Etnocentrismo 

D) Método da observação participante 

E) Perspectivismo  

 

Questão 39 

 

Dentre os chamados autores clássicos da 

Sociologia, Karl Marx é o único que não se 

preocupou com questões relacionadas à 

consolidação da Sociologia como ciência 

autônoma. Suas preocupações iam muito além 

disso e visavam a uma mudança profunda na 

realidade. Todavia, e em função dessa orientação 

para a mudança, Marx estabeleceu uma maneira de 

analisar a sociedade que influenciou boa parte da 

produção sociológica desde então. Sobre a maneira 

como Marx analisa a sociedade é correto afirmar 

que: 

 

I. O estudo da sociedade deve ter como 

pressuposto que a realidade material é a base 

das relações sociais; 

II. O modo de produção capitalista determina a 

cooperação e a solidariedade entre os 

trabalhadores, ainda que de modo alienado; 

III. O capitalismo é um estágio necessário e 

transitório rumo a outro modo de produção, o 

socialismo. 

IV. O trabalho é o primeiro fato histórico e a base 

para entender como se formam as relações 

sociais de produção. 

 

A) I, II e III 

B) I, II e IV 

C) II, III e IV 

D) I, II, III e IV  

E) I, III e IV 

 

Questão 40 

 

Em Repensando a Antropologia, o antropólogo 

britânico Edmund Leach afirmou que existem dois 

tipos de antropólogos. Segundo ele, o “protótipo do 

primeiro foi Sir James Frazer (1845-1941), autor de 

The Golden Bough.(...) homem de saber 

monumental que não tinha experiência direta com a 

vida dos povos primitivos sobre os quais escreveu 

(...) O protótipo do segundo passou boa parte de 

sua vida acadêmica analisando dados colhidos em 

sua experiência de campo”. Neste caso, Leach está 

fazendo referência ao estudioso que inovou os 

estudos antropológicos com o chamado trabalho de 

campo, na verdade o inventor dele. Tal antropólogo 

é: 
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A) Redcliff-Brow 

B) Clifford Geertz 

C) Bronislaw Malinowski 

D) Claude Levi-Strauss 

E) Marcel Mauss 

 

Questão 41 

 

Assinale a alternativa que não corresponde a uma 

característica do trabalho nas sociedades tribais. 

 

A) O trabalho proporciona o acúmulo de 

excedentes que originarão as distinções de 

classe. 

B) Produzem para viver para prover às festas e 

presentear sempre na medida do que é 

necessário. 

C) O trabalho está vinculado às demais atividades 

sociais como as relações de parentesco, 

religião, educação. 

D) O trabalho não está separado em uma área 

definida e autônoma. 

E) Caso alguma mudança diminua o tempo 

necessário para a obtenção dos meios de 

sobrevivência esse tempo não será usado para 

mais produção. 

 

Questão 42 

 

Entre os gregos antigos não havia uma palavra que 

correspondesse ao que chamamos de trabalho. Cada 

atividade era definida conforme a finalidade a qual 

visava o trabalho de determinado profissional. 

Nesse sentido, conforme Arendt, os gregos usavam 

as concepções labor, poiesis e práxis para definir as 

relações do ser humano com a transformação do 

mundo. Assinale a alternativa que representa a 

poiesis no contexto contemporâneo 

 

A) A criação artística. 

B) A docência. 

C) O cultivo agrícola. 

D) O cuidado com o corpo. 

E) A atividade fabril. 

 

 

 

 

 

Questão 43 

 

As corporações de ofício na Idade Média regularam 

todo o processo de distribuição da força de 

trabalho, da produção de mercadorias. Assinale a 

alternativa correta que corresponde, em certa 

medida, na atualidade, à corporação de ofício 

medieval. 

 

A) Os sindicatos de trabalhadores. 

B) Os conselhos profissionais. 

C) As associações patronais. 

D) As organizações informais. 

E) As instituições religiosas 

 

Questão 44 

 

A partir do início do século XX, a organização dos 

sistemas de produção passou a obdecer os 

princípios do Taylorismo/Fordismo. Os impactos 

nas relações de trabalho e consequentemente na 

organização social foram intensos. Esse sistema 

consistia basicamente em, exceto: 

 

A) controle da qualidade exercido pela gerência. 

B) uso intenso da linha de produção. 

C) produção horizontal. 

D) produção vertical. 

E) produção standardizada. 

 

Questão 45 

 

Analise as afirmações a respetio do movimento 

sindical brasileiro: 

 

I. Na era Vargas o Ministério do Trabalho 

procura expandir as conquistas do operariado 

para além dos limites do Estado burguês. 

II. Na década de 1990, o sindicalismo refluiu para 

uma ação localizada, fragmentada por setor 

econômico e por empresa. 

III. O chamado  sindicalismo propositivo promove 

nos anos 2000,  uma transição de uma postura 

combativa e conflitiva, para uma postura mais 

adepta à negociação com empresários e 

governo. 

 

Assinale a alternativa que representa o julgamento 

correto das assertivas: 
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A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas.  

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) I, II e III estão incorretas. 

 

Questão 46 

 

O instituto IBOPE realizou um levantamento no 

ano de 2006 para avaliar o grau de tolerância para 

com a corrupção entre um grupo de eleitores 

selecionado. Do estudo foi possível extrair as 

seguintes teses: 

 

I. A maioria dos eleitores brasileiros já 

transgrediu 

II. alguma lei ou descumpriu alguma regra 

contratual, para obter benefícios materiais, de 

forma consciente e intencional.  

II. A maioria dos eleitores brasileiros tolera 

algum tipo de corrupção por parte de seus 

representantes ou governantes eleitos. 

III. Assim como é atribuído às classes políticas 

brasileiras, há no eleitorado uma gradação tanto 

na prática antiética no dia-a-dia quanto na 

tolerância à corrupção política e essas duas 

variáveis estão correlacionadas fortemente, ou 

seja, quanto mais ético no dia-a-dia, menos 

tolerante com a corrupção tende a ser o eleitor. 

 

A partir da análise das teses é correto afirmar que a 

melhor síntese seria: 

 

A) A corrupção é um problema essencial da 

sociedade brasileira. 

B) A punição à corrupção tem se mostrado pouco 

efetiva. 

C) Todos os eleitores são suscetíveis em maior ou 

menor grau de transgredir as normas. 

D) A falta de ética não atinge de forma grave 

somente a classe política brasileira.  

E) O interesse pessoal é um impeditivo para a ação 

em conformidade com a norma. 

 

Questão 47 

 

De acordo com Ricardo Antunes, a partir do 

Consenso de Washington, o capitalismo no Brasil, 

de modo especial a partir dos anos 1990 passou por 

uma série de transformações. Na sequencia desse 

conjunto de decisões inicia-se uma enorme onda de 

desregulamentação em estratégicos setores do 

mundo do trabalho no Brasil. Assinale a alternativa 

que não é pertinente ao contexto supracitado: 

 

A) Instauração do processo de descentralização 

produtiva com o deslocamento dos centros 

fabris para regiões com mão-de-obra mais 

barata e sem forte organização sindical. 

B) Adoção do receituário oriundo da acumulação 

flexível tais como a produção just in time, 

círculos da qualidade total, produção enxuta, 

entre outros. 

C) No setor bancário, após a adoção de sistemas 

informatizados ocorre uma redução 

significativa dos trabalhadores dos bancos, 

redução dos salários e precarização das relações 

trabalhistas. 

D) O setor calçadista adota a terceirização, 

externalização da produção da fábrica para o 

espaço domiciliar com a remuneração feita 

sobre a produtividade e não baseada em um 

contrato de trabalho convencional. 

E) Ampliação do processo de terceirização e 

subcontratação como forma de competir com as 

matrizes das empresas transnacionais. 

 

Questão 48 

 

Um professor de sociologia para o Ensino Médio 

pretende provocar em sua classe um debate sobre o 

senso comum e a contribuição das ciências sociais 

para o processo de investigação dos fenômenos 

sociais e o caráter relativo de certas visões 

ingênuas. Então ele apresenta aos seus alunos a 

seguinte gravura: 
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 (http://2.bp.blogspot.com/-lGmIz-

VAaCE/Uwerq5jevmI/AAAAAAAABm0/LyLSWvEUGEY/

s1600/ponto+de+vista.jpg ). 

 

Os seus alunos e alunas constróem uma série de 

análises sobre a figura. Assinale a alternativa que 

dentre as afirmações dos auunos não representa 

uma superação do senso comum. 

 

A) É preciso saber convencer os outros de que sua 

opinião está correta. 

B) O saber sociológico deve superar as visões que 

privilegiam um único ponto de vista. 

C) Deve-se respeitar as diferentes opiniões, pois 

ninguém é detentor da verdade. 

D) Quando alguém impõe seu ponto de vista não 

se desenvolve um conhecimento confiável. 

E) Talvez se os personagens mudassem de lado 

pudessem ver que sua opinião é limitada. 

 

Questão 49 

 

No relatório do Global Gender Gap Index está 

explicitidado que: “O Índice é projetado para medir 

hiatos de gênero no acesso a recursos e 

oportunidades em cada país ao invés de níveis reais 

dos recursos disponíveis e oportunidades. Fazemos 

isso para tornar o Global Gender Gap Index 

independente dos níveis de desenvolvimento dos 

países” (p.3). No referido relatório que mede a 

desigualdade de gênero no mundo Zimbábue 

aparece em 27º lugar em desigualdade de gênero 

tendo IDH em torno 0,460. O Brasil por sua vez, 

aparece sendo o 71º mais desigual na relação de 

gênero tendo IDH 0,744. 

 

A partir dessas premissas é possível inferir que 

 

A) Há uma relação direta entre IDH e desigualdade 

de gênero. 

B) A dinâmica de cada país captada no estudo não 

permite relacionar IDH e relações de gênero. 

C) O estudo visa abordar a desigualdade e sua 

relação com a qualidade de vida medida pelo 

IDH. 

D) A desigualdade de gênero está relacionada a 

forma como cada país investe em políticas 

públicas de acesso a oportunidades. 

E) Países com IDH baixo, por razões culturais 

tendem a serem menos desiguais nas relações 

de gênero.  

Questão 50 

 

Analise as afirmações sobre as relações raciais no 

Brasil. 

 

I. A sociedade é tão injusta, desigual e 

competitiva que se produz o preconceito como 

uma técnica política de poder. No limite, o 

preconceito racial é uma técnica da 

dominação. 

II. A racialização do mundo está em curso. Numa 

reflexão sobre a questão racial no Brasil somos 

obrigados a reconhecer que, simultaneamente, 

está havendo algo de diferentes gradações em 

muitas partes do mundo e que esses surtos de 

diferentes manifestações de racismo e 

intolerância estão imbricados com a dinâmica 

da sociedade. 

III. Na verdade, o movimento negro hoje está 

bastante diversificado e podemos dizer que está 

orientado para diferentes situações: alguns são 

politizados, outros são quilombistas no sentido 

de regressar às origens e tradições africanas; 

outros, mais liberais, se movimentam no 

sentido de conseguir maior mobilidade na 

sociedade aproveitando as brechas que esta 

abre para uma integração mais plena. 

 

Assinale a alternativa que representa o autor das 

frases.  

 

A) Sérgio Buarque de Hollanda. 

B) Francisco Weffort. 

C) Octávio Ianni 

D) Caio Prado Junior. 

E) Giberto Freyre. 


