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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

SOCIÓLOGO

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões), 
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta 

azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente. 
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 

para marcar o cartão de respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora  após seu início. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 

 Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto  

 No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um 
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, 
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-
autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando 
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; 
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em 
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo 
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o 
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a 
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da 
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá 
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é 
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é 
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também 
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do 
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da 
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força 
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está 
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou 
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas 
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. 
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se 
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com 
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. 
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois 
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso 
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto 
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, 
de harmonização de interesses opostos, tal como quando 
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num 
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro 
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu 
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas 
com a indicação de que o sistema é  escalonado e não tem uma 
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, 
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas 
são lançadas. 

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem 
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 

1884. P79-89, (Adaptado) . 
1)	 Ao	afirmar	‘No	Brasil,	entre	o	“pode”	e	o	“não	pode”,	

encontramos	 um	 “jeito”’,	 para	 a	 sustentação	 da	 sua	
tese	o	autor	faz	uso	de	duas	estratégias	argumentativas	
que	podem	ser	identificadas	como:	
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso. 
d) autoquestionamento e conformidade. 

2)	 Ao	 estabelecer	 uma	 distinção	 entre	 o	 “Jeitinho”	 e	 o	
“Você	sabe	com	quem	está	falando?”,	o	autor	mostra	
que,	em	sua	opinião,	ambos	são:	
a) práticas que fazem uso da hierarquização como 

mecanismo de obtenção de benefícios. 
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das 

instituições em geral. 
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos 

envolvidos nas práticas. 
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou 

mecanismos protocolares. 

 

	 Considere	 o	 fragmento	 abaixo	 para	 responder	 às	
questões	3,	4	e	5	seguintes.	

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da 
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores 

externos àquela situação poderá provocar uma resolução 
satisfatória ou menos injusta.”

3)	 Em	períodos	mais	longos,	deve-se	reforçar	o	cuidado	
para	a	análise	de	suas	partes.	Nesse	sentido,	percebe-
se	que	a	segunda	oração	é	subordinada	à	primeira	e	
deve	ser	classificada	como:	
a)  substantiva predicativa. 
b)  adverbial concessiva. 
c)  adjetiva restritiva. 
d)  adverbial causal. 

4)	 A	 locução	verbal	destacada	no	 trecho	permite	 inferir,	
por	parte	do	enunciador,	uma	expressão	de:	
a) possibilidade. 
b) submissão. 
c) desinteresse. 
d) convicção. 

5)	 Cumprem	 papel	 caracterizador,	 podendo	 ser	
classificados	 como	 adjetivos,	 todos	 os	 vocábulos	
abaixo,	EXCETO:	
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”. 
d) “injusta”.

6)	 Em	 “Há	 sempre	 outra	 autoridade,	 ainda	 mais	 alta,”,	
o	 emprego	 do	 singular	 na	 forma	 verbal	 em	destaque	
deve-se:	
a)  à impessoalidade do verbo “haver” no contexto. 
b)  à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c)  ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”. 

7)	 Na	última	frase	do	texto,	o	autor	faz	uso	de	uma	ideia	
que	confere	à	conclusão	um	sentido	figurado	que	deve	
ser	entendido	como	uma:	
a) hipérbole. 
b) metáfora.
c) antítese. 
d) prosopopeia.

8)	 No	 fragmento	 “Um	 é	 um	 modo	 harmonioso	 de	
resolver	 a	 disputa;	 o	 outro,	 um	 modo	 conflituoso	
e	direto	de	 realizar	a	mesma	coisa.”,	o	autor	 faz	uso	
das	 construções	 em	destaque	 que	 se	 encontram	 em	
paralelismo	 sintático.	 A	 estratégia	 coesiva	 ilustrada	
nesse	procedimento	é	o	emprego	de:	
a) um termo sinônimo, equivalente.  
b) uma expressão de sentido mais abrangente. 
c) um hipônimo de caráter mais específico. 
d) uma nominalização de forma verbal. 

9)	 No	início	do	texto,	o	emprego	da	vírgula	que	segue	a	
expressão	“No	Brasil”	deve	ser	justificado	por	tratar-
se	de:	
a) uma oração intercalada. 
b)  um aposto ilustrativo de lugar. 
c)  um objeto anteposto ao verbo que complementa. 
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta. 
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10)	No	 trecho	 “A	 verdade	 é	 que	 a	 invocação	 da	 relação	
pessoal”,	 aponta-se	 uma	 “verdade”	 que	 se	 propõe	
inquestionável.	Esse	sentido	é	atribuído	em	função	do	
seguinte	recurso	linguístico:	
a) a conjunção “que”.
b)  a ausência de vírgulas. 
c)  o primeiro artigo definido. 
d)  a omissão do sujeito. 

CONHECIMENTOS GERAIS

11)	Em	 janeiro	 de	 2018,	 um	 país	 europeu	 assumiu	 pela	
primeira	 vez	 na	 história	 a	 presidência	 semestral	 do	
Conselho	da	União	Europeia	(EU).	O	país	em	questão,	
que	presidirá	o	Conselho	de	janeiro	a	junho/2018,	é:	
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia

12)	O	acordo	firmado	entre	países	europeus	que	entrou	em	
vigor	em	1995,	que	é	um	dos	mais	importantes	pilares	
da	União	Europeia	(EU),	e	que	trata	sobre	uma	política	
de	 abertura	 de	 fronteiras	 entre	 os	 países	 signatários	
e	 permite	 a	 livre	 circulação	 de	 pessoas	 denomina-se	
Acordo	de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen

13)	“Um	novo	ataque	de	sequestro	de	dados	(ransomware)	
afetou	países	do	Leste	Europeu	na	manhã	desta	quarta-
feira,	25,	e	começa	a	se	espalhar	pelo	mundo.	O	ataque	
afetou	as	 redes	do	aeroporto	de	Odessa,	na	Ucrânia,	
do	metrô	de	Kiev	e	alguns	bancos	russos,	reportaram	
empresas	de	segurança	e	o	banco	central	russo.	Além	
disso,	 já	há	casos	afetando	computadores	em	países	
como	Turquia,	Alemanha,	EUA	e	Coreia	do	Sul.”	

(Fonte:	O	Estadão	-	25/10/2017	-	adaptado)
	 O	nome	do	vírus	responsável	pelo	ataque	cibernético	

mencionado	no	texto	acima,	que	afetou	países	do	Leste	
Europeu	em	25/10/2017,	é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus

14)	O	 presidente	 Juan	 Manuel	 Santos,	 empossou	 nesta	
segunda-feira	(15)	os	magistrados	do	sistema	especial	
de	justiça	surgido	do	acordo	de	paz	com	a	ex-guerrilha	
FARC	e	que	julgará	os	crimes	mais	graves	do	conflito	
armado.	 “Alcançamos	 um	 modelo	 sem	 impunidade	
para	os	crimes	internacionais	e	contra	a	humanidade,	
que	também	respeita	nossa	Constituição	e	nossas	leis,	
e	os	tratados	internacionais	sobre	o	tema”,	assinalou	o	
presidente	durante	a	cerimônia	na	sede	do	governo.

(Fonte	-	Revista	Isto	É	-	15.01.18	-	adaptado)
	 FARC	 é	 um	 grupo	 guerrilheiro	 criado	 em	 1964,	 por	

Pedro	 Antonio	 Marín	 (também	 conhecido	 como	
Manuel	 Marulanda	 Vélez),	 que	 desenvolveu	 suas	
atividades	na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile

15)	“Ser	relator	da	Lava-jato	mexeu	na	rotina	do	ministro	que	
mantinha	hábitos	simples	e	era	de	poucos	holofotes.	
O	novo	relator,	que	ocupa	hoje	o	gabinete	que	era	de	
Teori	 Zavaski,	 ex-relator	 da	 Lava-jato	 que	 morreu	 na	
queda	 de	 um	 avião,	 não	 pode	mais	 almoçar	 com	 os	
funcionários	 no	 bandejão	 do	 STF,	 está	 sempre	 com	
seguranças,	viaja	menos	para	ver	a	família,	e	tem	tido	
menos	 tempo	para	 ler	 algo	que	não	 seja	 relacionado	
com	o	maior	caso	de	corrupção	do	país.”	

(Fonte	-	Globo	CBN	-	01/06/2017)
	 O	relator	da	Operação	Lava	Jato	no	Supremo	Tribunal	

Federal	 mencionado	 no	 texto,	 que	 substituiu	 Teori	
Zavaski,	é:	
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli

16)	Em	2018,	o	governo	quer	conceder	à	iniciativa	privada	a	
exploração	do	turismo	em	três	parques	nacionais.	Hoje,	
apenas	 quatro	 parques	 brasileiros	 contam	 com	 esse	
tipo	de	serviço.	O	primeiro	parque	nacional	no	Brasil	
com	 manutenção	 e	 serviços	 concedidos	 à	 iniciativa	
privada	é	o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17)	“A	 Prefeitura	 de	 Manaus	 decretou	 situação	 de	
emergencial	 social	 devido	 ao	 intenso	 processo	 de	
imigração	 dos	 indígenas	 da	 etnia	Warao	 para	 capital	
amazonense.	 Grupos	 estão	 acampados	 em	 viaduto	
e	 na	 Rodoviária	 de	 Manaus.	 A	 crise	 econômica	 e	 a	
falta	de	alimentos	fizeram	com	que	 indígenas	nativos	
deixassem	 o	 seu	 país.	 Mais	 de	 400	 índios	 estão	 na	
capital	do	Amazonas.”

(Fonte	-	Globo	CBN	-	01/06/2017	–	ADAPTADO)
	 Os	indígenas	da	etnia	Warao	que	estão	imigrando	para	

o	Brasil,	estão	fugindo	da	crise	político-econômica	de	
seu	país	de	origem	que	é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

18)	“Além	 do	 escândalo	 de	 doping	 envolvendo	 atletas	
russos	e	a	crise	da	baixa	venda	de	ingressos,	o	Comitê	
organizador	 da	 Olimpíada	 de	 Inverno	 de	 2018,	 tem	
outra	 grande	preocupação:	 o	 frio.	De	 acordo	 com	os	
organizadores	do	evento,	que	 iniciará	em	 fevereiro,	a	
abertura	da	competição	será	a	mais	fria	dos	últimos	20	
anos.”

(Fonte:	IG	Esportes	-	08/12/2017	-	adaptado)
	 Os	Jogos	Olímpicos	de	Inverno	de	2018	ocorreram	em:

a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul
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19)	“O	 empresário	 e	 idealizador	 do	 Instituto	 Inhotim,	
Bernardo	Paz,	foi	condenado	a	nove	anos	e	três	meses	
de	prisão	por	lavagem	de	dinheiro.	A	irmã	dele,	Virgínia	
Paz,	foi	condenada	pelo	mesmo	crime	a	cinco	anos	e	
três	meses,	em	regime	semiaberto.	O	Instituto	é	um	dos	
maiores	museus	a	céu	aberto	do	mundo,	sede	de	um	
dos	acervos	de	arte	contemporânea	mais	importantes	
do	Brasil.”	

(Fonte:	G1	-	16/11/2017	-	Adaptado)
	 O	 Instituto	 Inhotim,	 fundado	 em	 2006,	 localiza-se	 no	

estado	brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul

20)	O	brasileiro	Luiz	Gabriel	Tiago	é	um	dos	indicados	de	
2018	 para	 um	prêmio	 internacional	muito	 importante,	
por	criar	o	projeto	Pontinho	de	Luz	que	atua	no	combate	
à	fome	em	regiões	de	alta	vulnerabilidade.	

	 Pontinho	 de	 Luz	 é	 uma	 rede	 de	 solidariedade	 que	
conta	 com	 35	 mil	 pessoas,	 responsáveis	 por	 ações	
sociais	realizadas	no	Brasil	e	no	exterior,	com	recursos	
arrecadados	por	treinamentos	e	doações.

	 O	 prêmio	 para	 o	 qual	 Luiz	 Gabriel	 Tiago	 recebeu	 a	
indicação	para	o	ano	de	2018	é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21)	“É	que	não	se	 trata,	apesar	de	tudo,	de	um	problema	
linguístico,	 mas	 sim	 de	 uma	 questão	 de	 poder,	 de	
relações	de	poder	e	de	estrutura	de	poder”.	(RAFFESTIN,	
1993,	 p.	 99)	 O	 autor	 se	 debruçando	 sobre	 a	 questão	
da	disseminação	de	 certas	 línguas	 em	detrimento	de	
outras	 elaborou	 tal	 firmação.	 Seguindo	 a	 perspectiva	
do	autor,	assinale	a	alternativa	correta.
a)  Por se tratar de uma diferenciação estrutural de cada 

língua há uma maior ou menor facilidade de propagação 
dentre as variadas existentes

b)  A linguagem, como abordada pelo autor, em seu caráter 
ontológico, é inerte frente aos processos sociais

c)  O mundo colonial foi isento de eventos desta natureza, 
uma vez assegurada a pluralidade linguística

d)  O grupo dominante ao impor seu modo de produção 
impõe também sua linguagem

22)	Um	 dos	 percursores	 da	 sociologia	 enquanto	 campo	
do	 conhecimento	 científico	 foi	 	 Saint-Simon,	 do	 qual		
as	 ideias	 serviu	 de	 referência	 para	 dois	 grandes	
pensadores	que	 foram	 responsáveis	pelo	 surgimento	
da	Sociologia,	Auguste	Comte	e	Karl	Marx.	A	respeito	
deste	autor,	assinale	a	alternativa	incorreta.
a)  Saint-Simon incorporou em seus estudos os ideias 

românticos, sendo um crítico do devir anunciado com 
as Revoluções em processo na  Europa

b)  Este autor fez crítica a divisão e ralação classista posta 
em seu contexto, os ociosos e os produtores

c)  Saint-Simon acompanhando o movimento de 
constituição do conhecimento científico de seu período, 
buscou encontrar princípios e leis que atuavam sobre a 
sociedade

d)  Saint-Simon apontou para a necessidade de 
fortalecimento do pensamento científico em detrimento 
do religioso

23)	O	 século	 XX	 assistiu	 o	 crescimento	 de	 movimentos	
anti	 ocidentalização,	 dentre	 estes	 alguns	 tomaram	 a	
questão	religiosa	como	principal	bandeira,	instaurando	
em	alguns	países	estados	teocráticos.	
Sobre	a	afirmação	acima,	assinale	a	alternativa	correta.
a)  O domínio da OPEP pelos países ocidentais foi uma 

resposta à expansão do poderio dos estados islâmicos 
frente ao controle de um recurso fundamental à 
economia capitalista

b)  As formações dos estados modernos não tiveram em 
seus processos constitutivos relação alguma com a 
esfera religiosa

c)  A convergência do sagrado (religião) e do profano 
(político) constitui um instrumento de poder e meio para 
mobilizar uma população, os códigos se mesclam e o 
discurso tende a tornar-se único

d)  A sequência de independências realizadas nos países 
do Oriente Médio sob domínio colonial ocidental 
asseguraram automaticamente a liberdade religiosa às 
minorias até então reprimidas

24)	“Ao	 invés	 de	 uma	 ciência	 preocupada	 com	 as	
instituições,	 ___________	 desenvolveu	 o	 estudo	 da	
sociedade,	 considerando	 a	 atitude	 dos	 indivíduos	
ao	 interagir	 com	 outros,	 enquanto	 integrantes	 de	
determinado	 grupo,	 tipificado	 pelo	 pesquisador.	 Ao	
invés	 de	 uma	 pesquisa,	 na	 qual	 o	 cientista	 deveria	
estar	distante	do	seu	objeto	de	estudo,	____________	
identifica	o	pesquisador,	enquanto	um	ator	social	que	
só	será	capaz	de	compreender	a	sociedade	a	partir	do	
momento	em	que	estiver	metodologicamente	próximo	
do	[que]	quer	compreender”	(FAVARO,	2015).

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 preencha	 correta	 e,	
respectivamente,	as	lacunas.
a)  Auguste Comte
b)  Weber
c)  Marx
d)  Émele Durkein

25)	A	 respeito	 da	 “Escola	 Americana”	 de	 sociologia	 os	
trabalhos	 desenvolvidos	 na	Universidade	 de	Chicago		
tiveram	 grande	 repercussão	 dentro	 das	 ciências	
sociais.	A	respeito	da	“Escola	de	Chicago”	[...].

	 Assinale	a	alternativa	incorreta.
a)  Os trabalhos de Georg Simmel exerceram grande 

influência nos trabalhos desenvolvidos na Escola de 
Chicago, sobretudo sua reflexão acerca das formas de 
interação social entre os indivíduos

b)  O método etnográfico é uma marca dos trabalhos 
realizados pelos autores desta Escola

c)  O “pragmatismo norte-americano” presente nas 
abordagens de seus autores consiste no refinado trabalho 
de sistematização das fontes secundárias, dispensando 
assim qualquer confirmação empírica dos estudos

d)  O processo de formação de guetos na cidade de 
Chicago e a abordagem com influencias naturalistas 
estão presentes nas obras desta Escola

26)	“Com	 o	 espaço	 e	 o	 tempo	 assim	 projetados	 um	 no	
outro,	‘ali’	tornou-se	‘outrora’,	e	o	mais	remoto(medido	
a	 partir	 de	 uma	 espécie	 de	 meridiano	 de	 Greenwich	
da	 civilização	 europeia)	 tornou-se	 o	 mais	 primitivo”	
(FOSTER,	 2014,	p.	 164-165).	Com	base	no	 fragmento,	
assinale	a	alternativa	correta.
a)  A temática levantada se refere ao processo de 

reconhecimento do “outro” enquanto componente do 
“Eu”

b)  O fragmento explicita o processo de fortalecimento da 
abordagem multiculturalista no desenvolvimento das 
ciências humanas

c)  O entendimento cartesiano do tempo e do espaço 
projetou-se também sobre o entendimento da sociedade

d)  O positivismo, derivado dos ideais iluministas, consagrou 
o conceito de humanidade, superando leituras dualistas 
e racistas
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27)	“Penso	que,	atrás	do	ódio	que	o	povo	tem	da	justiça,	
dos	 juízes,	 dos	 tribunais,	 das	 prisões,	 não	 se	 deve	
apenas	ver	a	ideia	de	outra	justiça	melhor	e	mais	justa,	
mas	antes	de	tudo	a	percepção	de	um	ponto	singular	
em	 que	 o	 poder	 se	 exerce	 em	 detrimento	 do	 povo”	
(FOUCAULT,	2008,	p.	73).

	 Analise	o	trecho	acima	e	assinale	a	alternativa	correta:
a)  Foucault em seus estudos procurou desvelar como as 

instituições prisionais assim como as escolares exercem  
funções antagônicas no tocante ao exercício do poder

b)  Para Foucault o espaço é um atributo neutro, sendo a 
ação das instituições as únicas realizadoras do poder

c)  Foucault toma as categorias de luta de classes e de 
distribuição desigual da riqueza socialmente produzida 
como centrais em sua obra

d)  Foucault aponta que, sobretudo para o Estado, mas não 
só, a população é interpretada como um trunfo do poder

28)	As	 reflexões	 de	 Karl	 Marx	 acerca	 das	 dinâmicas	 de	
produção	e	 reprodução	do	Capital	 foram	e	ainda	são	
muito	influentes	dentro	do	pensamento	sociológico.	A	
respeito	das	teorias	deste	autor,	assinale	a	alternativa	
incorreta.
a)  Marx teve grande influência, principalmente em seus 

primeiros escritos, dos pensamentos de Hegel
b)  Para Marx os proprietários de terra extraem desta lucro 

como forma de remuneração
c)  Segundo Marx o Capital se reproduz de forma 

contraditória, contradição esta que está presente em 
sua forma mais elementar, a mercadoria

d)  Ao estudar o processo de formação do capital em “A 
Assim Chamada Acumulação Primitiva” Marx apresenta 
a intima relação entre economia e Estado neste 
processo

29)	O	 Positivismo,	 o	 Marxismo	 e	 a	 Fenomenologia	 são	
considerados	 os	 pilares	 do	 pensamento	 e	 logo	
da	 episteme	 nas	 Ciências	 Sociais.	 A	 respeito	 da	
Fenomenologia,	assinale	a	alternativa	correta.
a)  A Fenomenologia difundiu-se principalmente a partir 

das ideias de Husserl, tendo como elemento principal a 
atenção ao mundo vivido  e pelos sujeitos considerados 
isoladamente

b)  Esta corrente de pensamento se desenvolveu no  início 
do século XIX, influenciada pelos avanços técnicos e 
políticos daquele contexto, sendo suas marcas a busca 
por padrões e  regularidades dos fenômenos

c)  A sociedade enquanto enfoque de análise desta corrente 
se preocupou com as questões do fenômeno da cisão 
crescente entre classes

d)  Segundo as premissas fenomenológicas as ações 
carecem de intencionalidade, cabendo então as 
pesquisas focarem-se na busca por desvendar as 
determinações inconscientes dos sujeitos ao agirem

30)	“O	 termo	 ‘cultura’	 foi	 concebido	 no	 interior	 de	 uma	
família	 de	 conceitos	 que	 incluía	 expressões	 como	
‘cultivo’,	 ‘lavoura’,	 ‘criação’	 -	 todos	 significando	
aperfeiçoamento,	 seja	 na	 prevenção	 de	 um	 prejuizo	
ou	na	 interrupção	e	 reversão	da	deterioração.	 […]	As	
pessoas	não	nasciam, eram	feitas. Precisavam	tornar-
se	humanas	–	e	nesse	processo	de	se	tornar	humanas	
[…]	teriam	de	ser	guiadas	por	outros	seres	humanos,	
educados	e	treinados	na	arte	de	educar	e	treinar	seres	
humanos”	(BAUMAN,	2007,,	p.	71	–	72).	Acompanhando	
o	raciocínio	do	autor,	assinale	a	alternativa	correta.
a)  Bauman, apologeta da liquidez das relações frisa nesta 

passagem o caráter autônomo da cultura
b)  Ao fazer tal colocação, o autor considera a cultura de 

forma ontológica
c)  A aproximação do termo cultura ao de cultivo é feito no 

sentido de enaltecer  caráter natural deste fenômeno
d)  Uma vez feita tal observação, o autor deixa para os 

leitores questões referentes ao conceito de humano a 
se constituir, por quais instituições e de que modo será 
transmitido

31)	Assinale	 a	 alternativa	 que	 preencha	 corretamente	
a	 lacuna.	 “Os	 conhecimentos	 de	 Antropologia	 e	
Sociologia	 contribuem	 igualmente	 para	 a	 construção	
da	 identidade	 social	 e,	 sem	 negar	 os	 conflitos,	 a	
convivência	 pacífica.	 Dá-se	 especial	 destaque	 ao	
________________________	 proposto	 pelas	 correntes	
antropológicas	 surgidas	 após	 a	 Segunda	 Guerra	
Mundial,	 que	 advogam	 o	 direito	 de	 todos	 os	 povos	
e	 culturas	 construírem	 sua	 organização	 própria,	
respeitando	 da	 mesma	 forma	 os	 direitos	 alheios”	
(BRASIL,	2006,	p.	12).

 a)  Multiculturalismo
b)  Etnocentrismo
c)  Relativismo Cultural
d)  Interseccionalidade

32)	“A	 primeira	 constatação	 é	 que	 as	 ciências	 sociais	
brasileiras	 privilegiam	 a	 teoria	 em	 detrimento	 da	
pesquisa,	promovendo	um	conhecimento	antes	erudito	
do	 que	 técnico”	 (CANO,	 2012).	 Considerando	 os	
apontamentos	do	autor,	assinale	a	alternativa	correta.
a)  O postulado denunciado pelo autor é transposto à 

realidade escolar, configurando em grande parte dos 
casos cursos de História do Pensamento Sociológico 
do que Sociologia propriamente

b)  Este posicionamento remete a uma erudição que valora 
igualmente o fazer e o pensar

c)  Tal afirmação se faz verdadeira apenas para o contexto 
universitário, sendo na escola básica o contrário que se 
manifesta de modo geral

d)  A citação do autor em nada remete a própria formação 
social brasileira, uma vez que nesta há simetria entre os 
ofícios do fazer e do pensar

33)	Assinale	 a	 alternativa	 que	 preencha	 correta	 e,	
respectivamente,	 as	 lacunas.	 “De	 fato,	 a	 tradição	 de	
estudar	 um	 _________________	 através	 da	 coleta	
de	 ______________________	 de	 seus	 membros,	
solicitados	com	este	propósito,	fez	um	grande	sucesso	
nas	 ciências	 sociais	 polonesas	durante	décadas.	Por	
outro	 lado,	 este	 trabalho	 [O Camponês Polonês na 
Europa e na América (Thomas Znaniecki) ] teve	grande	
importância	 no	 surgimento	 da	 ___________________	
como	 um	 ferramenta	 de	 pesquisa	 social,	 analisando	
o	percurso	biográfico	de	um	indivíduo	através	de	sua	
própria	visão”.	(CANO,	2012)
a)  Grupo social – dados estatísticos – sociologia teorética
b)  Grupo social – relatos autobiográficos – história de vida
c)  Indivíduo – seções psicoanalíticas – psicologia social
d)  Sujeito – intencionalidades – Fenomenologia

34) A	 Lei	 13.260/2016	 conhecida	 como	 Lei	 Anti	 Terror	
(BRASIL,	Lei	13.	260,	2016)	foi	sancionada	no	período	
dos	 Jogos	 Olímpicos	 realizados	 na	 cidade	 do	 Rio	
de	 Janeiro	 .	 Sobre	 a	 Lei	 e	 seu	 contexto,	 assinale	 a	
alternativa	correta.
a)  A Lei 13.260/2016 vetada, por atentar contra a 

democracia
b)  A Lei 13.260/2016 coloca o Brasil em movimento oposto 

ao dos países europeus e dos EUA no tratamento aos 
atos terroristas

c)  Os movimentos sociais interpretaram, desde sua 
primeira redação, a Lei 13.260/2016 como inofensiva às 
suas práticas

d)  O teor da Lei 13.260/2016 aproxima-se aos das Leis 
de Segurança Nacional decretadas em 1935 e de 1967 
respectivamente
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35)	O	 termo	“Globalização”	 	 tem	sido	um	 termo	utilizado	
com	sentido	polissêmico	dentro	das	ciências	humanas	
e	 também	 fora	 dela,	 caindo	 inclusive	 no	 âmbito	 do	
senso	comum.	A	respeito	da	Globalização.	
Assinale	a	alternativa	incorreta.
a)  Os desdobramentos da economia capitalista em seu 

movimento de expansão e formação de mercados 
contribuíram com este processo

b)  Os avanços tecnológicos foram e continuam sendo 
centrais para a efetivação da Globalização

c)  As relações nos campos político, econômico e social 
se implicam em escala mundial, o âmbito nacional  é 
marcado pelos desdobramentos internacionais

d)  As relações em esfera Global são marcadas por relações 
simétricas entre os atores das diferentes localidades

36)	“O	consumidor	morre	onde	se	agarra	porque	se	agarra	
a	coisas	mortas:	a	mercadoria,	a	papéis”.	(VANEIGEM,	
2002,	p.167).	A	 respeito	da	afirmação	 feita	pelo	autor,	
assinale	a	alternativa	correta.
a)  Nesta passagem o autor recupera o conceito de fetiche 

da mercadoria (MARX) e o processo de objetificação 
dos sujeitos produtores/consumidores

b)  O autor autonomiza o processo produtivo do momento 
de circulação, fazendo assim referência à retomada da 
produção artesanal

c)  O autor destaca o movimento positivo da reprodução do 
capital, onde as pessoas acessam os objetos de desejo

d)  Vaneigem está fazendo referência a necessidade de se 
consumir mercadorias orgânicas, vivas

37)	“Microeletrônica,	 tecnologia	 da	 informação	 e	
globalização	 do	 capital	 produzem	 uma	 imediata		
sociedade	 mundial	 para	 além	 de	 todos	 os	 limites	
nacionais	 e	 culturais;	 não	 positivamente	 ,	 como	
conquista,	 mas	 negativamente,	 como	 processo	 de	
definhamento	econômico:	sempre	mais	seres	humanos	
se	tornam	supérfluos,	pois	já	não	podem	mais	vender	
sua	 força	 de	 trabalho”	 (KURZ,	 2015,	 p.	 57)	 A	 esse	
respeito,	assinale	a	alternativa	correta.
a)  Kurz está olhando pra o fenômeno da  reprodução 

ampliada do capital, que sempre se repõe de modo a 
aumentar o capital variável em relação ao constante

b)  O aumento da composição orgânica do capital imposto 
pela concorrência resulta na diminuição dos postos de 
trabalho

c)  A relação trabalho – capital apresentada acima 
configura um cenário de estabilidade econômica e social

d)  O termo “supérfluo” é usado pelo autor de modo 
figurativo próximo do conceito de alienação

38)	Tomando	a	Cultura	enquanto	processo,	ou	seja,		como	
algo	 em	 constituição/transformação	 é	 interessante	
observar	 a	 seguinte	passagem	de	Engels	na	obra	 “A	
origem	da	Família,	da	Propriedade	Privada	e	do	Estado”:	
“Foi	a	primeira	forma	de	família	que	não	se	baseava	em	
condições	naturais,	mas	em	condições	econômicas	e,	
de		modo	específico,	no	trunfo	da	propriedade	privada	
sobre	a	propriedade	comum	primitiva	que	havia	surgido	
espontaneamente”	(ENGELS,	1995,	p.	71).	Com	base	na	
afirmação,	assinale	a	alternativa	correta.
a)  Engels assinala a constância da forma da “família” no 

processo social
b)  A família à qual Engels se refere é a monogâmica, 

que, além da determinação econômica, resultou na 
predominância do patriarcado

c)  Engels naturaliza a questão da origem da instituição 
“família” com o método empregado em sua reflexão

d)  A forma de organização das instituições se realiza de 
forma autonomizada, em esferas pouco permeáveis

39)	“Em	 síntese,	 a	 sociologia	 brasileira	 está	 amplamente	
marcada	 pela	 obra	 de	 Florestan	 Fernandes,	 de	
tal	 maneira	 que	 está	 presente	 na	 formação	 dessa	
sociologia	 em	 dois	 modos	 particularmente	 notáveis”	
(IANNI,	 1996).	 Considerando	 os	 apontamento	 feitos	
por	Otávio	IANNI	no	artigo	intitulado	“A	sociologia	de	
Florestan	Fernandes”,	assinale	a	alternativa	incorreta.
a)  Pode-se afirmar que a interpretação do Brasil formulada 

por Florestan Fernandes revela a formação, os 
desenvolvimentos, as lutas e as perspectivas do povo 
brasileiro

b)  “A organização social dos Tupinambá”, “A integração do 
negro na sociedade de classes”, “O negro no mundo dos 
brancos”, “Mudanças sociais no Brasil” e “A revolução 
burguesa no Brasil”, são livros escritos Por Florestan 
Fernandes

c)  Florestan Fernandes teve como marco de sua obra 
e reflexões o abandono dos clássicos sociológicos, 
defendendo que estes se dedicaram a pensar realidades 
burguesas, sendo a sociologia uma ferramenta de 
superação deveria buscar novos referenciais

d)  As relações raciais entre negros e brancos, na obra de 
Florestan Fernandes, estão atravessadas pelo empenho 
de interrogar a dinâmica da realidade social, desvendar 
as tendências desta e, ao mesmo tempo, discutir as 
interpretações prevalecentes

40)	“A	 alienação	 do	 espectador	 em	 favor	 do	 objeto	
contemplado	 (o	 que	 resulta	 de	 sua	 própria	 atividade	
inconsciente)	 se	 expressa	 assim:	 quanto	 mais	 ele	
contempla,	menos	vive;	quanto	mais	aceita	reconhecer-
se	 nas	 imagens	 dominantes	 da	 necessidade,	 menos	
compreende	 sua	 própria	 existência	 e	 seu	 próprio	
desejo”.	 (DEBOARD,	 1997,	 p.	 30).	 Dentro	 desse	
contexto,	assinale	a	alternativa	incorreta.
a)  Deboard atem-se na obra “ A sociedade do espetáculo”  

aos efeitos da propaganda sobre os indivíduos
b)  Guy Deboard, membro da Internacional Situacionista, 

foi um fervoroso crítico da sociedade capitalista e do 
socialismo real

c)  A “sociedade do espetáculo” é o estágio avançado do 
capitalismo, segundo Deboard

d)  Na passagem citada, Deboard recupera reflexões de 
Marx, Luckács e Adorno


