
 

 
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Prova Dissertativa. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a 
falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 

2.  Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Dissertativa.  
Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente 
de cor azul ou preta para a transcrição da Versão Definitiva 
da Prova Dissertativa e para o preenchimento da Folha de 
Respostas, que deve ser preenchida da seguinte              

maneira: ● 
 

3.  O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Prova Dissertativa. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o 
Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas 
respostas. 

 

4.  Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-
lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 
Dissertativa devidamente preenchidas e assinadas. O 
candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 

5.  Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala 
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 

6.  As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 

7.  O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 
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SOCIÓLOGO 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

 Instruções    Composição do Caderno 



 

 

 A Prova Dissertativa será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 

1. Atendimento e desenvolvimento do tema; 

2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não 

contradição); 

3. Atendimento à estrutura textual proposta; 

4. Informatividade e argumentação. 

5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia, concordância e regência. 
 
 

 O candidato terá sua Prova Dissertativa avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a)  não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto; 

b)  não desenvolver o tema na tipologia textual exigida; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco,                                                     

ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e 

margens; 

f)  apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 
 O candidato disporá de 15 (quinze) linhas no mínimo, e 30 (trinta) linhas no máximo para elaborar 

a versão definitiva da Prova Dissertativa, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima 
de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Dissertativa deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 

esferográfica  transparente de tinta azul ou preta. 
 

 
 

TEXTO I 
       Conforme Carmo (2001, p.15), o trabalho pode ser definido como “toda atividade realizada pelo homem 
civilizado que transforma a natureza pela inteligência. E realizando essa atividade, o homem se transforma, 
se autoproduz e, ao se relacionar com outros homens, estabelece a base para as relações sociais”.  
 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/2cience/article/pii/S0080210716302473.>. Acesso em 28 jan. 2020. 

 
 

TEXTO II 
 […] o fato de não trabalhar pode ter consequências negativas, que afetam diretamente a 
personalidade. “Em razão da centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas, é que podemos 
compreender as consequências negativas do não-trabalho, da inatividade. Um sujeito sem trabalho é 
impedido de se realizar como homem e cidadão, o que afeta diretamente sua dignidade”, salienta Vanessa, 
que é mestre em Saúde Coletiva/Saúde do Trabalhador, especialista em Gestão de Recursos Humanos e 
professora da Imed.  
 
Disponível em: <http://www.onacional.com.br/geral/cidade/37224/0+trabalho+dignifica+o+homem.>. Acesso em 28 jan. 2020. 

 

 
 

 

 

INSTRUÇÕES PARA PROVA DISSERTATIVA 

COLETÂNEA DE TEXTOS DE APOIO 



 
TEXTO III 

 
OS SENTIDOS DO TRABALHO 

 O trabalho conserva um lugar importante na sociedade. Para a pergunta: “se você tivesse bastante 
dinheiro para viver o resto da sua vida confortavelmente sem trabalhar, o que você faria com relação ao seu 
trabalho?”, mais de 80% das pessoas pesquisadas respondem que trabalhariam mesmo assim [...]. As 
principais razões são as seguintes: para se relacionar com outras pessoas, para ter o sentimento de 
vinculação, para ter algo que fazer, para evitar o tédio e para se ter um objetivo na vida.  
 O trabalho representa um valor importante, exerce uma influência considerável sobre a motivação 
dos trabalhadores e também sobre sua satisfação e sua produtividade [...]. Vale a pena, então, tentar 
compreender o sentido do trabalho hoje [...]. 
 Segundo o modelo de Hackman e Oldham, três características contribuem para dar sentido ao 
trabalho: 
1. A variedade das tarefas: a capacidade de um trabalho requerer uma variedade de tarefas que exijam 
uma variedade de competências.  
2. A identidade do trabalho: a capacidade de um trabalho permitir a realização de algo do começo ao fim, 
com um resultado tangível, identificável.  
3. O significado do trabalho: a capacidade de um trabalho ter um impacto significativo sobre o bem-estar 
ou sobre o trabalho de outras pessoas, seja na sua organização, seja no ambiente social. 
 
Disponível em: <http://w.scielo.br/pdf/rae/v41n3/v41n3a02.pdf.>. Acesso em 28 jan. 2020. 
 
 
 

 
 
 

Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem, conjuntamente, uma reflexão 
sobre a importância do trabalho.  
 
Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto 
dissertativo, entre 20 e 30 linhas, em que você discorra sobre a importância do trabalho na vida das 
pessoas e de que forma a função exercida pelo cargo que você concorre impacta a sociedade. 
 
Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio, relacionando-os, de modo coeso e coerente, 
para construir seu ponto de vista. Para tanto, NÃO copie trechos da coletânea de textos. 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________________________________ 

13. __________________________________________________________________________________________ 

14. __________________________________________________________________________________________ 

PROPOSTA DE REDAÇÃO – RASCUNHO PARA DISSERTATIVA 



 

15. __________________________________________________________________________________________ 

16. __________________________________________________________________________________________ 

17. __________________________________________________________________________________________ 

18. __________________________________________________________________________________________ 

19. __________________________________________________________________________________________ 

20. __________________________________________________________________________________________ 

21. __________________________________________________________________________________________ 

22. __________________________________________________________________________________________ 

23. __________________________________________________________________________________________ 

24. __________________________________________________________________________________________ 

25. __________________________________________________________________________________________ 

26. __________________________________________________________________________________________ 

27. __________________________________________________________________________________________ 

28. __________________________________________________________________________________________ 

29. __________________________________________________________________________________________ 

30. _________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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TEXTO 1 
 

O que galáxias distantes dizem sobre a 
evolução do Universo 

Observar galáxias distantes nos ajuda a montar o 
quebra-cabeça do Universo: quanto mais longe 
enxergamos, mais ao passado voltamos 
 
Seria legal se pudéssemos passar um filminho 
revelando a história das galáxias e ver também 
como era a Via Láctea no passado. Mas, como 
não podemos, temos que observar as galáxias 
distantes e tentar montar o quebra-cabeça de 
como esses astros fantásticos evoluem. 
O telescópio espacial Hubble é peça-chave para 
desvendar essa história. Com ele, conseguimos 
captar a luz com mais nitidez, já que ela não sofre 
interferência da atmosfera, mas mesmo assim 
temos que deixá-lo aberto por muito tempo para 
obter a luz fraquinha das galáxias distantes. 
Em 1995, o ex-diretor do Hubble, Bob Williams, fez 
a primeira imagem das profundezas do Universo 
exatamente assim. A equipe do Hubble escolheu 
uma região do céu sem nenhuma estrela brilhante 
por perto para garantir que não interferisse na 
imagem das galáxias de fundo. E deixou o Hubble 
aberto durante dez dias captando a luz da mesma 
região. Uma região do céu que parecia totalmente 
vazia mostrou uma imagem incrível cravejada de 
galáxias. 
O Universo é como se fosse uma “máquina do 
tempo”: quanto mais longe enxergamos, mais ao 
passado voltamos. Se vemos uma galáxia a 1 
bilhão de anos-luz de nós, significa que a sua luz 
levou 1 bilhão de anos atravessando o espaço 
para chegar até aqui. Ou seja, estamos vendo a 
galáxia como ela era há 1 bilhão de anos, no 
passado, e não como ela é agora. 
Desde a imagem histórica feita pelo Hubble, já 
tivemos muitas outras das profundezas do 
Universo. E elas revelam que as galáxias mais 
longínquas parecem bem pequenas por causa da 
distância, como era de se esperar, mas 
descobrimos também que elas são realmente 
menores e não possuem formatos bem definidos. 
Isso significa que elas crescem e se transformam 
com o tempo. 
A galáxia mais distante já observada é a GN-z11, 
que está a 13,4 bilhões de anos-luz de nós! Ou 
seja, estamos vendo como ela era quando o  

 
Universo tinha apenas 400 milhões de anos. Ela 
fica na constelação de Ursa Maior e parece um 
pontinho vermelho na imagem do Hubble.  
Essas galáxias muito distantes estão se afastando 
aceleradamente de nós, por isso vemos sua luz 
sempre mais avermelhada do que deveria ser. 
Porém, nem os olhos humanos nem o Hubble 
conseguem captar o extremo da luz vermelha que 
precisamos obter para ver mais além. 
Por isso, necessitamos de instrumentos como o 
telescópio James Webb. Ele captará luz 
infravermelha e enxergará ainda mais longe que o 
Hubble. Seu lançamento está previsto para 2021, 
segundo a Nasa, e estamos muito empolgadas 
com a enxurrada de novas peças para ajudar a 
solucionar nosso quebra-cabeça galáctico. 
 
Fonte: Adaptado de: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2020/01/o-
que-galaxias-distantes-dizem-sobre-evolucao-do-universo.html. 
Acesso em: 19 jan. 2020. 

 
1. No trecho "Uma região do céu que 

parecia totalmente vazia mostrou uma 
imagem incrível cravejada de galáxias”, 
do Texto 1, utiliza-se a figura de 
linguagem 

(A) comparação. 
(B) metonímia. 
(C) metáfora. 
(D)  sinestesia. 
(E) sinédoque. 
 
2. A reescrita do trecho “Essas galáxias 

muito distantes estão se afastando 
aceleradamente de nós, por isso vemos 
sua luz sempre mais avermelhada do que 
deveria ser.”, do Texto 1, mantém o 
sentido original quando se substitui a 
expressão em destaque por 

(A) porque. 
(B) assim. 
(C) todavia. 
(D) consoante. 
(E) não obstante. 
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3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a regra de formação de plural para o 
substantivo composto “quebra-cabeça”. 

(A) Quando os termos componentes não se ligam por preposição, só o primeiro toma a forma plural. 
(B) Quando o segundo termo da composição é um substantivo que funciona como determinante 

específico, só o primeiro toma a forma plural. 
(C) Quando o primeiro termo da composição é um substantivo que funciona como determinante 

específico, só o segundo toma a forma plural. 
(D) Quando a palavra composta é constituída de dois substantivos, ou de um substantivo e um adjetivo, 

ambos vão para o plural. 
(E) Quando o primeiro termo do composto é verbo ou palavra invariável e o segundo substantivo ou 

adjetivo, só o segundo vai para o plural. 
 
4. Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração subordinada do trecho “[...] quanto 

mais longe enxergamos, mais ao passado voltamos”, subtítulo do Texto 1. 
(A) Oração subordinada adverbial proporcional. 
(B) Oração subordinada adverbial consecutiva. 
(C) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(D) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
(E) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
5. No trecho “E elas revelam que as galáxias mais longínquas parecem bem pequenas por causa 

da distância [...]”, do Texto 1, a palavra “longínquas” pode ser substituída, sem prejuízo para  
o sentido, por 

(A) alhures. 
(B) ábditas. 
(C) algures. 
(D) propínquas. 
(E) contíguas. 
 

TEXTO 2 
 

 
 
Fonte: Adaptado de: http://1.bp.blogspot.com/-oSNjvAa_uZE/TgIuBsIiMXI/AAAAAAAAAN0/R208RGfxPoQ/s1600/as%2Bcobras%2B11.jpg. 
Acesso em: 19 jan. 2020. 

 
6. Assinale a alternativa correta. 
(A) A ideia central do Texto 1 é a de que não sabemos exatamente como o universo é formado. 
(B) O Texto 2 apresenta uma reflexão sobre a pequenez dos personagens diante do universo. 
(C) Os Textos 1 e 2 são isentos de posicionamento em relação às suas respectivas temáticas. 
(D) Os Textos 1 e 2 apresentam pontos de vista destoantes sobre a compreensão do universo. 
(E) O Texto 1 e o Texto 2 congregam o mesmo entendimento sobre a origem dos planetas no universo. 
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7. Em relação ao emprego do acento agudo, 
assinale a alternativa correta. 

(A) “Fora” não recebe acento agudo, pois é uma 
palavra paroxítona terminada em “a”. 

(B) “Bola” não recebe acento agudo, pois é uma 
palavra oxítona terminada em “a”. 

(C) “Universo” não recebe acento agudo, pois é 
uma palavra proparoxítona terminada em 
“o”. 

(D) “Espaço” deveria receber acento agudo, 
porque é uma palavra paroxítona terminada 
em “o”. 

(E) “Fim” não recebe acento agudo, porque é 
uma palavra paroxítona terminada em “m”. 

 
8. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 

que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) O “que” empregado no trecho 

“Atravessamos o espaço numa bola que 
não controlamos [...]”, do Texto 2, é um 
pronome relativo. 

(   )  O “que” empregado no trecho 
“Atravessamos o espaço numa bola que 
não controlamos [...]”, do Texto 2, é uma 
conjunção integrante. 

(   )  Quando exerce a função de 
demonstrativo, o “que” pode ser 
precedido por pronomes demonstrativos. 

(   )  Quando funciona como conjunção, o 
“que” pode exercer diferentes funções 
sintáticas. 

 
(A) V – V – F – V. 
(B) V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – V – F – F. 
(E) F – F – V – V. 
 
9. A partir da análise do trecho “Nossa 

condição não é tão angustiante assim...”, 
do Texto 2, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 
I.  Emprega-se um verbo de ligação.  
II.  O verbo empregado é irregular.  
III.  O verbo está conjugado na terceira 

pessoa do singular e o tempo é o 
presente do indicativo. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

10. O termo “num”, empregado algumas 
vezes no diálogo do Texto 2, é exemplo 
de qual tipo de variação linguística? 

(A) Diastrática, relacionada à faixa etária. 
(B) Diastrática, relacionada ao sexo masculino. 
(C) Diafásica, relacionada às circunstâncias das 

interações verbais. 
(D) Diatópica, relacionada às diferenças 

linguísticas distribuídas no espaço físico. 
(E) Deôntica, relacionada às transformações 

fonológicas por que passou a língua. 
 

 
 
11. Referente à Lei Orgânica do Município de 

Betim (MG), assinale a alternativa correta.  
(A) Todos têm o direito de requerer e obter 

informação sobre projetos do Poder Público, 
a qual será prestada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, ressalvada aquela cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Município, nos termos da lei. 

(B) São a todos assegurados, desde que pagas 
as devidas taxas, o direito de petição ou 
representação aos poderes públicos do 
Município, a obtenção de certidão para a 
defesa de direito e o esclarecimento de 
situação de interesse social. 

(C) São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

(D) Incide na penalidade de destituição de 
mandato administrativo ou de cargo ou 
função de direção, em órgão ou entidade da 
administração pública, o agente público que 
deixar injustificadamente de sanar, dentro de 
90 (noventa) dias do requerimento do 
interessado, omissão que inviabilize o 
exercício de direito constitucional. 

(E) Ao Município compete manter, com a 
cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programas de educação de 
ensino fundamental ao ensino superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Legislações Municipais 
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12. Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Lei 
Orgânica do Município de Betim (MG). 

(A) No tocante aos bens públicos municipais, o 
cadastramento e a identificação técnica dos 
imóveis serão semestralmente atualizados, 
garantindo o acesso às informações neles 
contidas. 

(B) A venda ao proprietário de imóvel lindeiro de 
área urbana remanescente e inaproveitável 
para edificação ou outra destinação de 
interesse coletivo, resultante de obra 
pública, depende exclusivamente de prévia 
avaliação.  

(C) A doação de bem imóvel do Município é 
permitida para a instalação e funcionamento 
de órgão ou serviço público e para fins 
exclusivamente de interesse social. 

(D) Quanto ao uso especial, por terceiro, de 
bens imóveis municipais, a permissão se 
caracteriza por ser de tempo determinado e 
depender de prévia autorização legislativa e 
licitação, podendo esta ser dispensada 
quando ocorrer relevante interesse público 
ou interesse social, expressamente 
justificado. 

(E) O Município, obrigatoriamente para a venda 
ou doação de seu bem imóvel, outorgará 
concessão de direito real de uso. 

 
13. No que concerne à Lei Orgânica do 

Município de Betim (MG), assinale a 
alternativa correta.  

(A) O Secretário Municipal será escolhido dentre 
brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos 
de idade e no exercício dos direitos políticos. 

(B) A Câmara Municipal, a requerimento da 
maioria de seus membros, pode convocar, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias, Secretário Municipal, para prestar, 
pessoalmente, informações sobre assunto 
previamente determinado e constante da 
convocação, sob pena de responsabilidade 
no caso de ausência injustificada. 

(C) Anualmente, dentro de 90 (noventa) dias do 
início da sessão legislativa, o Prefeito 
encaminhará à Câmara relatório do estado 
em que se encontram os assuntos e as 
atividades municipais. 

(D) O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, acerca 
das contas municipais, só deixará de 
prevalecer por decisão de maioria absoluta 
dos membros da Câmara Municipal. 

 
 

(E) O Poder Executivo publicará, até 60 
(sessenta) dias após encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária. 

 
14. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas tendo 
em vista a Lei Orgânica do Município de 
Betim (MG). 

 
I. O Município incentivará, na forma da lei, 

o setor empresarial, na criação e 
manutenção de escolas para os filhos de 
seus funcionários, desde o nascimento 
até os 08 (oito) anos de idade. 

II. Em entidade da administração indireta, 
pelo menos um cargo ou função de 
direção superior será provido por 
servidor ou empregado de carreira da 
respectiva instituição. 

III. Cada período de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício dá ao servidor o direito ao 
adicional de 05 (cinco) por cento sobre 
seu vencimento, o qual a este se 
incorpora para efeito de aposentadoria. 

IV. Cada legislatura tem a duração de 04 
(quatro) anos, compreendendo cada ano 
uma sessão legislativa. 

 
(A)  Apenas I e II. 
(B)  Apenas II e IV. 
(C)  Apenas III e IV. 
(D)  Apenas I, II e III.  
(E) Apenas I, III e IV.  
 
15. Conforme a Lei Orgânica do Município de 

Betim (MG), assinale a alternativa correta.  
(A) O controle externo, a cargo da Câmara 

Municipal, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Justiça do Estado. 

(B) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito 
Municipal, auxiliado pelos Vereadores. 

(C) O Município, as entidades de sua 
administração indireta e as de direito privado 
prestadoras de serviço público respondem 
pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável, somente nos casos de dolo.  

(D) É permitido ao servidor desempenhar 
atividades que não sejam próprias do cargo 
de que for titular, desde que com a devida 
autorização do respectivo superior 
hierárquico.  

(E) O prazo de validade de concurso público é 
de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez, 
por igual período. 
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16. Em relação à Lei Municipal nº 884/1969, 
que dispõe acerca do Estatuto dos 
Funcionários da Prefeitura Municipal de 
Betim (MG), assinale a alternativa correta. 

(A) É vedado o exercício gratuito de cargos 
públicos, salvo mediante prévia autorização 
do Poder Judiciário.  

(B) Dentre outras hipóteses, os cargos públicos 
são providos por nomeação, promoção e 
aposentadoria.  

(C) Compete ao Prefeito prover, por lei 
complementar, os cargos públicos. 

(D) Reversão é o reingresso no serviço público 
da Prefeitura Municipal de Betim de 
funcionário em disponibilidade. 

(E) Somente depois de 12 (doze) meses de 
exercício o funcionário adquirirá direito a 
férias. 

  
17. Segundo o Estatuto dos Funcionários da 

Prefeitura Municipal de Betim (MG), Lei 
Municipal nº 884/1969, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) No ato da posse, o candidato deverá 
declarar, por escrito, se é titular de outro 
cargo ou função pública. 

(B) O funcionário que não entrar em exercício 
dentro do prazo será demitido do cargo. 

(C) Ninguém pode ser efetivado ou adquirir 
estabilidade, como funcionário, se não for 
aprovado e classificado em concurso. 

(D) As férias serão reduzidas a 20 (vinte) dias 
quando o funcionário contar, no período 
aquisitivo anterior, mais de 09 (nove) faltas 
não justificadas ao trabalho. 

(E) É proibida a acumulação de férias, salvo por 
imperiosa necessidade do serviço e pelo 
máximo de dois períodos, atestada a 
necessidade de ofício pelo chefe do órgão 
em que servir o funcionário. 

 
18. Assinale a alternativa correta no que diz 

respeito à Lei Municipal nº 884/1969 –  
Estatuto dos Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Betim (MG). 

(A) Salvo nos casos de reintegração e 
designação para função gratificada, o 
exercício do cargo terá início dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias contados da data da 
posse.  

(B) Será considerado de efetivo exercício, para 
todos efeitos, o afastamento em virtude de 
casamento, até 10 (dez) dias, contados da 
realização do ato civil. 

(C) Não se concederão férias-prêmio, se houver 
o beneficiário, no período aquisitivo de 05 
(cinco) anos, faltado ao serviço, 

injustificavelmente, por mais de 05 (cinco) 
dias consecutivos ou não. 

(D) O pedido de férias-prêmio deverá ser 
protocolado com, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias de antecedência da data de gozo, com 
a autorização da chefia imediata, sendo que 
o gozo deverá ser dividido em 02 (dois) 
períodos distintos e em anos subsequentes. 
Cada período de férias-prêmio será de 30 
(trinta) ou 60 (sessenta) dias. 

(E) O direito a férias-prêmio deve ser exercitado 
dentro dos 10 (dez) anos subsequentes à 
data em que foi completado o respectivo 
período aquisitivo, sob pena de decadência.  

  
19. De acordo com o Estatuto dos 

Funcionários da Prefeitura Municipal de 
Betim (MG), assinale a alternativa correta.  

(A) A licença concedida dentro de 60 (sessenta) 
dias contados do término da anterior será 
considerada prorrogação desta. 

(B) Quanto à licença para tratamento de saúde, 
é indispensável a inspeção médica, que 
deverá realizar-se, em todos os casos, no 
órgão municipal de saúde.  

(C) No curso da licença para tratamento de 
saúde, o funcionário abster-se-á de qualquer 
atividade remunerada, ou mesmo gratuita, 
sob pena de cassação imediata da licença, 
com perda total dos vencimentos 
correspondentes ao período já gozado e 
suspensão por abandono do cargo. 

(D) Será concedida licença paternidade ao 
servidor pai biológico ou pai adotante por um 
período de 15 (quinze) dias consecutivos, 
sem prejuízo da remuneração. 

(E) Será concedido ao pai, servidor público 
municipal, o direito de licença paternidade, 
nos moldes da licença maternidade, 
somente nos casos de falecimento da 
genitora ou da adotante durante o período 
de licença maternidade. 

  
20. Consoante à Lei Municipal nº 884/1969, o 

pedido de reconsideração deverá ser 
decidido dentro do prazo de  

(A) 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que devidamente fundamentado.  

(B) 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que devidamente 
fundamentado. 

(C) 20 (vinte) dias improrrogáveis. 
(D) 30 (trinta) dias improrrogáveis. 
(E) 45 (quarenta e cinco) dias improrrogáveis. 
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21. Atualmente, a relação entre indivíduo e 

sociedade é tema central nas discussões 
sociológicas. Sobre esse tema, assim 
como sobre as teorias sociológicas 
clássicas, assinale a alternativa correta. 

(A) A coerção social pode ser definida como 
uma força exercida sobre os indivíduos 
pelas normas e regras sociais. Segundo a 
teoria sociológica proposta por George 
Simmel, essa também é uma das 
características do fato social.  

(B) De acordo com a teoria clássica de Émile 
Durkheim, a sociedade moderna pode 
reduzir ou não exercer regulação sobre a 
conduta dos indivíduos. Nesse caso, 
encontra-se uma ocorrência de anomia 
social, caracterizando uma disfunção social.  

(C) As teorias sociológicas contemporâneas, 
influenciadas pelos estudos de Émile 
Durkheim, descartam a ideia de 
determinismo social, ou seja, a ideia de que 
os indivíduos podem ser determinados pelas 
organizações sociais.  

(D) Os fatos sociais, segundo Émile Durkheim, 
são caracterizados por serem exteriores aos 
indivíduos, coercitivos e particulares do 
conjunto de dada sociedade.  

(E) Para Max Weber, um importante instrumento 
de análise sociológica é a ação social. O 
autor identificou quatro tipos fundamentais 
de ação social que ajudam a compreender 
os fenômenos sociais: 1) a ação tradicional; 
2) a ação afetiva; 3) a ação irracional; e 4) a 
ação racional referente a fins.  

 
22. A escola de Chicago é reconhecida na 

sociologia como uma importante 
precursora de estudos que envolvem 
problemas urbanos, como pesquisas 
sobre conflitos étnicos, raciais, 
criminalidade, delinquência juvenil etc. 
Esses estudos demonstram de que modo 
os graves problemas presentes nas 
cidades podem ser estudados a partir de 
pontos de vistas dos indivíduos que são 
socialmente apontados como os 
principais responsáveis. A respeito de 
metodologia de pesquisa e análise de 
dados, assinale a alternativa correta. 

(A) A escola de Chicago demonstrava, em 1927, 
que os métodos de estatísticas 
(quantitativos) e os estudos de caso eram 
conflitivos e mutualmente não 
complementares. Além disso, a utilização 

dos dois métodos juntos poderia ser 
metodologicamente inconclusiva. 

(B) As recomendações da escola de Chicago 
são de que os estudos de caso (qualitativo) 
não devem ser sugestionados por pesquisas 
quantitativas de mapeamento, haja vista que 
o próprio estudo de caso tem como 
característica o diagnóstico social que dá luz 
aos processos sociais. Em suma, nesses 
casos, os indicadores estatísticos não 
seriam adequados. 

(C) Segundo Mirian Goldeberg, é necessário 
seguir estritamente regras estabelecidas 
para um estudo de caso, pois cada 
entrevista e/ou observação deve ser 
encarada como uma pesquisa científica que 
tem como objetivo produzir resultados 
precisos e generalizantes. 

(D) Segundo a bibliografia especializada, um 
estudo de caso deve durar, no máximo, 
semanas, pois, caso esse tempo seja 
excedido, o pesquisador estará abrindo a 
possibilidade para uma grande variedade de 
problemas teóricos e descobertas 
inesperadas, o que pode invalidar seu objeto 
de estudo. 

(E) Os dados coletados em uma pesquisa 
qualitativa podem ou não ser generalizados, 
uma vez que as pesquisas que buscam a 
compreensão sobre os fatos sociais 
encaram a representatividade dos dados a 
partir de um paradigma diferente do 
positivismo. 

 
23. Sobre as atribuições e orientações 

apontadas pela Federação Nacional dos 
Sociólogos, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A participação do sociólogo está ligada a 
determinadas ideologias políticas e sociais, 
sendo imprescindível hierarquizar as 
prioridades em sua conduta, devendo as 
políticas públicas governamentais estarem à 
frente da defesa dos direitos humanos e 
sociais.   

(B) A partir de uma visão preventiva e 
comunitária da saúde, deve-se levar em 
consideração a prevenção, assistência e 
melhoria da qualidade de vida da população. 
A ação do sociólogo em relação à saúde 
deve priorizar os aspectos clínicos, 
genéticos e hereditários do indivíduo. 

(C) A ação de um sociólogo em uma 
comunidade deve ser científica e focada nos 
dados. Em segundo plano, o foco parte para 
as práticas populares ligadas à tradição e à 
crença dos grupos populares.  

Conhecimentos Específicos 
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(D) O trabalho do sociólogo na saúde deve levar 
em consideração a trajetória social e 
individual do doente, fortalecendo a 
perspectiva de que a saúde do povo está 
além da medicina. 

(E) A ética profissional do sociólogo prioriza o 
modelo civilizatório ocidental em detrimento 
da autodeterminação dos povos. 

 
24. Reconhecer a importância de diferentes 

profissionais para a atuação pública é 
fundamental para os problemas sociais 
na sociedade contemporânea. Dentre as 
contribuições previstas em lei para a 
profissão de sociólogo, destaca-se a de 
elaborar, supervisionar, dirigir, analisar 
estudos, pesquisas e projetos que dizem 
respeito à realidade social. Considerando 
a regulamentação e o exercício dessa 
profissão, assinale a alternativa correta.    

(A) O sociólogo está habilitado a definir 
indicadores e índices sobre situações de 
vulnerabilidade e risco social. Seus estudos 
devem ser aplicados levando em 
consideração os direitos humanos e sociais, 
mas não as questões de gênero e 
sexualidade.   

(B) Por determinações do Ministério da Saúde 
do Brasil, o sociólogo não está apto a ser 
incorporado como profissional da Política 
Pública de Saúde, visto que, em sua 
formação, não são ministradas disciplinas 
técnicas e clínicas, como os demais 
profissionais habilitados a trabalhar na área 
da saúde. 

(C) O número de homicídios no Brasil é um dos 
mais altos do mundo. A bibliografia 
sociológica nacional e internacional expõe 
que esse tipo de violência é maior na 
população masculina jovem e tem maior 
incidência em regiões marcadas por grande 
vulnerabilidade social.  

(D) Em relação aos problemas sociais, como 
mortalidade e propagação de doenças, o 
sociólogo deve agir em nível individual e não 
coletivo, pois há uma ampla bibliografia 
nacional e internacional sobre o tema que 
valida esse tipo de método.  

(E) Os estudos sociológicos quantitativos levam 
em consideração variáveis como gênero, 
idade, escolaridade, estado civil, raça e 
etnia. Para tanto, esses estudos devem ser 
validados por um profissional da estatística 
habilitado. 

 

25. No que concerne às pesquisas 
sociológicas que envolvem análise de 
dados, assinale a alternativa correta. 

(A) As variáveis ordinais são utilizadas quando 
os casos assumem valores que são iguais 
ou diferentes aos de outros casos, 
possibilitando uma ordenação que diferencie 
os casos. 

(B) Uma hipótese nula é aquilo que o cientista 
deveria esperar caso exista uma relação 
entre uma variável dependente e 
independente. 

(C) É explicitamente recomendado na 
sociologia, em especial quando se emprega 
uma metodologia quantitativa, que as teorias 
sejam desenvolvidas apenas 
fundamentadas pelos dados. Caso essa 
recomendação não seja seguida, o 
sociólogo corre o risco de produzir teorias 
com correlações espúrias, por exemplo, a 
correlação entre a venda de sorvetes no 
verão e o aumento da taxa de homicídios na 
mesma estação climática. 

(D) Para os métodos estatísticos, a realidade 
social deve ser sempre reduzida ao modelo 
bivariado, ou seja, envolvendo duas 
variáveis e a proposição de causa e algum 
efeito. Dessa forma, os resultados 
apresentaram maior grau de confiança e 
resultados estatisticamente significativos. 

(E) Os modelos de regressão bivariada não 
podem ser utilizados para os problemas 
sociais por envolverem múltiplas variáveis. 
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26. O trabalho de um sociólogo tem como 
uma de suas atribuições a análise da 
sociedade. Para isso, são utilizadas 
tradições teórias e técnicas 
metodológicas de investigação. Sobre os 
fundamentos teórico-metodológicos da 
sociologia, assinale a alternativa correta.  

(A) Augusto Comte, em Curso de Filosofia 
Positiva, defendia que o homem, em seu 
estado teológico, teria como principal forma 
de entendimento do mundo o conhecimento 
filosófico. No estado teológico, os agentes 
sobrenaturais são substituídos por forças 
abstratas capazes de prover explicações 
sobre os fenômenos observáveis.  

(B) O método compreensivo, de acordo com 
Max Weber, tinha como objetivo explicar que 
os fenômenos sociais são regidos por leis 
que independem da vontade dos indivíduos. 
De acordo com esse método, cada parte do 
corpo social possui uma função, permitindo 
a perpetuação dos principais valores morais 
e do conhecimento da sociedade. 

(C) O funcionalismo de Émile Durkheim 
estabelece que o fundamento lógico da 
sociedade reside no indivíduo.  

(D) A teoria sociológica marxista parte da 
superestrutra (elementos culturais) para a 
explicação de fenômenos da infraestrutura 
(estrutura econômica da sociedade).  

(E) Augusto Comte afirma que a harmonia entre 
as dimensões da ordem e do progresso é a 
chave para o desenvolvimento da 
sociedade. 

 
27. Em sociedades modernas, as lutas 

políticas e a definição dos direitos e 
deveres são fundamentais para o 
entendimento de processos que 
envolvem a participação popular. 
Referente a esse tema, assinale a 
alternativa correta.  

(A) Segundo o sociólogo inglês Thomas H. 
Marshall, a cidadania moderna é composta 
por dois grupos de direitos: 1) os direitos 
civis, como o direito a se manifestar; 2) os 
direitos políticos, por exemplo, o direito ao 
voto, direito partidário e de ser eleito para 
cargos políticos. O autor não reconhece, 
todavia, o direito à educação, saúde e bem-
estar como necessário para o exercício da 
cidadania e efetiva igualdade.  

(B) Robert Putnam, sobre o conceito de capital 
social, demonstra que a participação social 
em diferentes organizações (movimentos 
sociais, igrejas, associação de bairro ou 
outras atividades que levem o indivíduo a se 

organizar em conjunto com outros cidadãos) 
não é significativa para o aumento da 
confiança e melhoria dos indicadores sociais 
de determinada localidade.  

(C) Sobre a inclusão social, o historiador José 
Murilo de Carvalho afirma que se vive em 
uma alta cidadania, pois os direitos são 
resultados de uma luta de baixo (população) 
para cima (Estado), o que obriga o Estado a 
conceder benefícios a toda população.  

(D) Joseph Schumpeter é um dos críticos ao 
ideal clássico que estabelece a união entre 
a democracia e a soberania popular. Para o 
autor, a racionalidade dos indivíduos e a 
busca pelo bem comum são ficções que 
desconsideram a realidade. Assim, defende 
que a democracia dever ser um arranjo 
institucional para a tomada de decisões 
políticas, reduzindo a participação política ao 
ato de votar.  

(E) Para o escritor e filósofo Jean-Jacqes 
Rousseau, a representação política se 
constitui como principal meio de participação 
popular legítima. Em Do contrato social, 
esse autor afirma que a vivência em 
sociedade deve ser comprometida com a 
igualdade e a busca pelo bem comum. 

 
28. A cientificidade da sociologia está 

profundamente envolvida com a história, 
principalmente no tocante à evolução, ao 
progresso e ao desenvolvimento da 
sociedade moderna. A respeito desse 
tema, assinale a alternativa correta.  

(A) As rápidas transformações ocorridas nos 
séculos XVIII e XIX trouxeram à tona 
questões como urbanização, aceleração do 
tempo e novas formas de pobreza. No 
entanto não é possível fazer uma 
conceituação referente ao processo de 
proletização.  

(B) O teocentrismo, movimento intelectual com 
o objetivo de entender e organizar a 
sociedade a partir da razão, foi fundamental 
para a Revolução Francesa. Esse evento 
incitou novos ideais sociais e políticos, assim 
como novos arranjos na forma de organizar 
e distribuir o poder político.  

(C) Karl Marx foi um dos principais autores a 
formular um conjunto de conceitos 
explicativos sobre as mudanças históricas 
que ocorrem na idade moderna. Em seus 
estudos sobre a divisão social do trabalho, o 
autor demarcou a passagem da 
solidariedade orgânica (caracteíristica das 
sociedade pré-capitalistas) para a 
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solidariedade mecânica (característica das 
sociedades pós-capitalistas). 

(D) Para Émile Durkheim, o desenvolvimento da 
modernidade é marcado por um processo de 
racionalização, sendo esse o centro da sua 
teoria sociológica. Em sua definição teórica, 
a racionalização é a diminuição/eliminação 
da dimensão mágica e religiosa em favor  do 
surgimento da ciência como método de 
interpretação de mundo.  

(E) Os clássicos da sociologia, como Karl Marx, 
Émile Durkheim e Max Weber, além de 
oferecer diferentes explicações sobre a 
sociedade moderna, contribuíram com 
diferentes epistemologias e metodologias 
para a teoria sociológica. 

 
29. Émile Durkheim, em As regras do método 

sociológico, sistematiza e dá corpo aos 
principais instrumentos da pesquisa 
sociológica. A respeito das ideias 
teóricas desse autor, assinale a 
alternativa correta.  

(A) Para Émile Durkheim, o indivíduo tem 
primazia lógica sobre a sociedade.  

(B) Durkheim expõe que o objeto da sociologia 
é o fato social, sendo este, 
necessariamente, toda maneira de agir, 
capaz de exercer sobre o indivíduo uma 
coerção exterior e dependende das 
manifestações individuais.   

(C) Para Durkheim, o sociólogo deve encarar 
seu objeto de estudo com uma perspectiva 
de exterioridade, da mesma forma que os 
pesquisadores das ciências exatas 
compreendem a natureza.  

(D) A construção da sociologia proposta por 
Durkheim considera o indivíduo e suas 
ações como a unidade básica interpretativa 
da realidade social.  

(E) Os estudos sobre a modernidade, segundo 
Dukheim, devem levar em consideração o 
processo histórico e social de racionalização 
do mundo, entendido como a capacidade de 
dominar o mundo por meio das ciências e da 
técnica. Essa perspectiva racional, porém, 
também trouxe consequências negativas, 
como a perda da liberdade e do sentido da 
vida. 

 
 
 
 
 
 
 

30. O suicídio, de Émile Durkheim, é uma 
obra fundamental para a sociologia. A 
respeito dela e do pensamento teórico do 
autor, assinale a alternativa correta.  

(A) Émile Durkheim tem como objetivo 
demostrar como o suicídio tem causas 
psicológicas, psicopatológicas ou, ainda, 
pode ocorrer por imitação. 

(B) Um dos tipos de suicídio elencado pelo autor 
é o suicídio egoísta, muito presente na 
sociedade moderna. Nesse tipo de ação, as 
normas sociais estão ausentes ou perdem 
sentido (desregramento social). 

(C) O suicídio anômico é aquele praticado 
quando o indivíduo se identifica tanto com a 
coletividade, que é capaz de tirar sua própria 
vida.  

(D) Uma das maiores fragilidades da obra de 
Durkheim é não utilizar recursos estatísticos 
e indicadores para o suicídio.  

(E) Na visão de Durkheim, a modernidade é 
marcada pelo enfraquecimento da 
consciência coletiva, alta da anomia e 
fragilidade do processo de coesão e 
integração social. 
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31. Diversos estudos sociológicos buscam 
analisar a formação da cultura brasileira 
e da identidade nacional. Com base 
nesse tema, assinale a alternativa 
correta.  

(A) Florestan Fernandes é resposável por 
desconstruir a visão de um convívio 
harmonioso entre as raças no Brasil. Para o 
autor, em A integração do negro na 
sociedade de classes, a democracia racial 
seria um mito, uma imagem idealizada que 
serve para a perpetuação das desvantages 
sociais dos negros na sociedade brasileira.   

(B) Nina Rodrigues e Euclides da Cunha são 
autores que valorizavam a mestiçagem 
brasileira. Eles defendem a ideia de que a 
mistura das matrizes indígena, branca e 
negra seria fundamental para a contrução de 
um povo tolerante e avesso ao preconceito 
e à discriminação.  

(C) Segundo Gilberto Freyre, a mistura racial no 
Brasil favorecia a ruína da nação. De acordo 
com esse autor, seria necessário que o 
Estado adotasse políticas de 
branqueamento racial.  

(D) A Constituição brasileira de 1988 assegura 
os direitos sociais e individuais sem 
preconceito e discriminação. Sendo assim, 
casos como os sálarios mais baixos para as 
mulheres, mesmo ocupando a mesma 
atividade que os homens, não fazem parte 
do cenário social brasileiro atual.  

(E) As teorias raciais e eugênicas não tiveram 
sucesso no Brasil do século XIX. A ideia da 
superioridade dos brancos europeus foi 
totalmente repudiada pelos intelectuais 
brasileiros da época que buscavam valorizar 
as práticas culturais advindas da 
mestiçagem.   

 
32. Max Weber é reconhecido na sociologia 

pela qualidade de seus estudos que 
envolvem o tema Estado  Poder. Assinale 
a alternativa correta sobre o tema.  

(A) Para Weber, os conceitos de poder e de 
dominação podem ser vistos como 
sinônimos, pois se referem à capacidade de 
impor a própria vontade em uma relação 
social.  

(B) Em Ciência e política: duas vocações, 
Weber destaca a tercerização da violência 
física como uma das características do 
Estado Moderno. 

(C) De acordo com Weber, as sociedades 
modernas são marcadas pela dominação do 
tipo tradicional, pautada na crença e 
legitimidade das ordens estatuídas, sendo 

seu tipo mais puro exercido por meio de um 
quadro administrativo burocrático.  

(D) Segundo Weber, a dominação do tipo 
carismática é tipica das sociedades antigas 
e modernas, pois remete a uma qualidade 
pessoal exercida por um líder, como 
profetas, guerreiros e líderes políticos.  

(E) O conceito de irracionalização é 
fundamental para o entendimento da teoria 
weberiana, também presente em sua teoria 
política.   

 
33. Os movimentos sociais são 

manifestações coletivo-históricas com 
características específicas que permitem 
seu estudo e proposições teóricas. Sobre 
esse tema, assinale a alternativa correta.  

(A) Apenas são movimentos sociais as ações 
coletivas de oposição ao Estado com o 
objetivo de mudar uma situação política ou 
social.  

(B) Nos dias atuais, os movimentos sociais 
conseguiram conquistar a legitimidade e o 
reconhecimento perante o Estado. Nesse 
sentido, a ideia dos movimentos sociais 
como desordem social e criminalidade é 
restrita ao passado autoritário e ditatorial.   

(C) São expoentes dos movimentos sociais 
contemporâneos: os movimentos feminista, 
negro e ambientalista, buscando atingir não 
apenas o Estado mas também todas as 
práticas sociais.  

(D) A discriminalização das drogas não pode ser 
considerada uma pauta dos movimentos 
sociais, pois há um consenso contra seus 
efeitos nocivos e a sua proibição é unânime 
na sociedade.  

(E) O consumo de qualquer produto de origem 
animal é uma decisão individual que não 
atende a questões coletivas. Por essa razão, 
manifestações veganas e pró-direito dos 
animais estão fora do escopo dos 
movimento sociais. 

 
34. A respeito das teorias sociológicas sobre 

os fenômenos que ocorrem nos espaços 
urbanos, assinale a alternativa correta.  

(A) Manuel Castells, expoente da Nova 
Sociologia Urbana, apropria-se de princípios 
da biologia para explicar a interação e 
competitividade dos individúos nas grandes 
cidades. De acordo com essa teoria, 
entende-se a sociedade urbana como um 
ecossistema,    marcado     pela 
individualidade, competitividade e evolução 
social.  
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(B) O conceito de gentrificação se refere ao 
aumento do custo de vida e dos imóveis nas 
áreas centrais, mais valorizadas, o que gera 
o afastamento  dos pobres para zonas 
menos valorizadas e periféricas. 

(C) A segregação socioespacial no Brasil está 
vinculada à violência urbana e à 
criminalização da pobreza. No entanto 
indicadores como faixa etária e grupos 
étnicos não compõem variáveis relevantes 
para o tema.  

(D) A administração pública não possui 
instrumentos de combate à segregação 
espacial e à redução das desigualdades, 
uma vez que a resolução desses conflitos 
depende dos interesses do mercado.  

(E) O conceito de tribos é aplicável apenas ao 
ambiente não urbano, devido ao processo 
de homogeneização cultural promovido nas 
cidades pelos meios de comunicação de 
massa. 

 
35. A compreensão dos aspectos sociais 

relacionados aos problemas ambientais é 
fundamental para avaliar o progresso e 
desenvolvimento da sociedade. A 
respeito desse tema, assinale a 
alternativa correta.  

(A) As discussões sociológicas que envolvem a 
superação da fome mundial estão 
relacionadas à produção insuficiente de 
alimentos em razão do crescimento da 
legislação ambiental.  

(B) Em 1992, a realização da Conferência das 
Nações Unidas para o meio Ambiente 
(Cnumad) teve como objetivo apresentar 
estudos científicos que apontavam para a 
possibilidade de manutenção do uso dos 
recursos naturais do planeta para atender ao 
desenvolvimento tecnológico e aos padrões 
de consumo mundial. 

(C) O preservacionismo defende que a 
interferência humana é compatível com a 
ideia de equilíbrio ambiental e que as áreas 
de preservação podem ter seus recursos 
naturais explorados com a minimização de 
desperdícios.   

(D) A partir da segunda metade da década de 
1960, os impactos ambientais foram 
incorporados às discussões políticas de 
diversos países. O relatório Os limites do 
crescimento foi um marco para esses 
debates. Nele, foi acordado que níveis de 
crescimento econômico e energético devem 
ser abastecidos apenas por usinas 
nucleares, uma alternativa considerada mais 

segura que o uso de combustível fóssil 
desde o final dos anos 1970.  

(E) Josué de Castro, em Geografia da fome, 
afirma que a fome está relacionada às 
opções políticas do país. Dentre os fatores 
mais negativos que colaboram para a 
perpetuação da crise alimentar, destaca-se 
a estrutura agrária centralizada, concentrada 
nas mãos de poucos proprietários.      

 
36. A perspectiva de um bom futuro para o 

país passa por discussões educacionais. 
Sobre esse tema, assinale a alternativa 
correta.  

(A) Segundo os sociólogos Pierre Bourdieu e 
Jean Claude Passeron, a escola é um dos 
espaços de reprodução das desigualdes 
sociais, culturais e econômicas.   

(B) É na educação que reside a esperança de 
uma sociedade mais igualitária e justa. 
Desde o final do século XVIII, a escola tem o 
papel social de ensinar todas as classes 
sociais com o objetivo de combater as 
desigualdades.  

(C) Émile Durkheim, em Educação e sociologia, 
realiza uma extensa pesquisa histórica 
sobre a função social da escola. Segundo 
ele, historicamente, a educação expressa os 
valores absolutos da sociedade, sendo 
pouco permeada pelo desenvolvimento 
científico, político e econômico.  

(D) A escola, nas sociedades ocidentais, não 
pode ser considerada um fato social de 
acordo com a teoria de Durkheim, pois não 
atende ao requisito de exterioridade ao 
indivíduo.  

(E) Zygmunt Bauman, em Modernidade e 
ambivalência, apresenta que a instituição 
escola, na modernidade, mantém os 
mesmos valores tradicionais criados em 
épocas anteriores, devido ao 
comprometimento no que tange à 
segurança, à confiança e à estabilidade 
social.   
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37. Quanto às características fundamentais 
das diversas formas de estratificação e 
desigualdades sociais, assinale a 
alternativa correta. 

(A) A sociedade de castas da Índia regula, 
oficialmente, a vida de milhões de 
pessoas.  Esse sistema se 
constitui como uma referência cultural e 
política para toda sociedade hinduísta, 
impedindo o contato daqueles que 
pertencem a uma casta inferior com grupos 
superiores. 

(B) A sociologia reconhece que o enfrentamento 
das desigualdades sociais deve ser feito 
utilizando apenas critérios econômicos, pois 
os fatores historicamente relevantes foram 
superados a partir das conquistas civis. 

(C) As manifestações culturais de origem 
cotidiana e popular não representaram a 
cultura institucional de um povo. 

(D) A PEC das domésticas é uma 
importante conquista trabalhista que busca 
romper com o discurso escravagista de 
exploração, principalmente das mulheres 
negras na sociedade brasileira. 

(E) Para o sociólogo Charles Wright Mills, 
mesmo quando uma grande parcela da 
população se encontra desempregada e em 
condições de vulnerabilidade, as soluções 
podem ser individualizadas para garantir o 
estilo de vida dos indivíduos. 

 
38. Compreender as transformações no 

mundo do trabalho e seus impactos na 
vida dos trabalhadores é essencial na 
atuação de um sociólogo. A respeito das 
diferentes interpretações sociológicas 
sobre esse tema, assinale a alternativa 
correta.  

(A) As inovações no sistema de organização do 
trabalho, proporcionadas pelo modelo 
taylorista-fordista de produção, diminuíram o 
nível de rotatividade dos trabalhadores e 
estimularam a qualificação educacional e 
profissional dos operários. Esse contexto 
apresentou um novo passo para as relações 
entre empregadores e empregados no 
século XX, proporcionando aumento do 
poder econômico das famílias.  

(B) A ética protestante e o espírito do 
capitalismo, de Max Weber, constitui-se 
como um importante estudo sobre como o 
protestantismo (fator religioso) foi a causa do 
capitalismo ocidental. Essa afirmação é 
pautada na ideia de que o comportamento 
do protestante (ascese), de acordo com a 
teologia calvinista, deveria ser de estímulo 

ao trabalho profissionalizado e de busca 
pela riqueza.  

(C) Para Marx, a economia é fundamentada 
pelas relações de trabalho, sendo por meio 
do trabalho que o homem transforma a 
natureza e reproduz a sua existência.  

(D) Segundo Émile Durkheim, as sociedades 
modernas estão enquadradas teoricamente 
no tipo de solidariedade mecânica, 
caracterizando-se pelo alto grau de divisão 
do trabalho, maior diferenciação cultural, 
especialização das funções entre os 
indivíduos e enfraquecimento da 
consciência coletiva.   

(E) Os novos modelos de liberalização 
econômica, introdução da robótica e 
renovação das relações de trabalho 
(terceirização) acarretaram melhorias na 
vida do trabalhador, fortalecimento dos 
sindicatos e seguridade trabalhista. 

 
39. A sociedade brasileira é formada pelo 

encontro de diferentes culturas. A partir 
das discussões sobre a formação da 
cultura e identidade nacional, assinale a 
alternativa correta.  

(A) A sociologia defende a ideia de que a 
discriminação é natural na sociedade, pois 
cada um dos invidíduos tem o direito de 
gostar ou não de outra pessoa.  

(B) O relativismo cultural é uma postura analítica 
que considera os mitos e as narrativas 
folclóricas como elementos culturais 
subdesenvolvidos e primitivos.  

(C) A sociologia afirma que os “índios de 
verdade” não utilizam roupas, nem 
tecnologias ocidentais. Nessa perspectiva, 
ao adotar os padrões civilizados de 
comportamentos, eles perdem sua condição 
de indígena e direito às terras florestais.  

(D) No Brasil, o encontro entre as religiosidades 
dos povos africanos, indígenas e brancos 
europeus não alterou as características 
nativas desses povos. Por isso, não é 
possível afirmar a existência de um 
sincretismo religioso.  

(E) Mesmo condenado pela legislação em vigor,  
o preconceito racial ainda é perpetuado na 
sociedade brasileira devido a mecanismos 
sociais/simbólicos que produzem e 
reproduzem as desigualdades de dentro da 
sociedade. 
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40. Sobre o tema da modernização 
econômica e seus impactos políticos e 
sociais, assinale a alternativa correta.  

(A) O ecorracismo ou racismo ambiental é 
utilizado por pesquisas que investigam a 
relação entre os problemas ambientais e as 
condições de vulnerabilidade social 
enfrentadas pela população negra.  

(B) O aumento da violência nas periferias, 
favelas e ocupações urbanas informais está 
desvinculado das questões socioambientais.  

(C) A industrialização e a lucratividade 
desenvolvimentista são vistas pela 
sociologia como cumpridoras de sua função 
social, mesmo que elas causem a destruição 
e degradação dos recursos naturais 
relacionados à fertilidade e à biodiversidade. 

(D) A atividade acrobática parkour é vista pela 
sociologia como uma prática condenável, 
uma vez que expõe os jovens a uma 
situação de risco em escadas e corrimões 
sem equipamento de segurança.  

(E) Estudos sociológicos no Brasil demonstram 
que o processo de modernização levou ao 
desaparecimento da cultura rústica e caipira 
do interior do país. Uma das principais 
características dessa transformação é a 
substituição das redes solidárias por 
relações racionais e competitivas.    

 
41. A política e seu exercício é o meio pelo 

qual os indivíduos transformam a sua 
realidade social. Sobre o tema de 
participação política, assinale a 
alternativa correta.  

(A) A participação política, quando contaminada 
por determinada perspectiva ideológica, 
invalidaria reivindicações sociais, pois a 
ideologia seria movida por sentimentalismo, 
o que diminui a racionalidade política.  

(B) O voto é, sociologicamente, a participação 
política com maior legitimidade e 
importância social devido à sua capacidade 
decisória e universalidade.  

(C) Uma das maiores críticas à democracia 
contemporânea se refere à ineficiência de 
colocar os cidadãos, especialmente grupos 
minoritários, no centro das decisões 
políticas. Uma saída para esse dilema, 
apresentada pela teoria republicana 
clássica, é o aumento do número de partidos 
que atendam às demandas específicas de 
cada grupo.   

(D) Segundo Alexis de Tocqueville, em A 
democracia na América, o acesso eficaz dos 
cidadãos ao poder político depende da 
centralização administrativa e política do 

Estado. Essa perspectiva se faz válida 
quanto ao Brasil, pois nossa estrutura 
federativa é condizente com o modelo 
centralizado burocrático e político de 
democracia, o que permite mais ações 
conjuntas entre estados e União.  

(E) Atualmente, apenas a presença mais 
igualitária de diferentes grupos nos espaços 
de decisão política não é suficiente para 
garantir a justiça social, pois as hierarquias 
das instituições representativas detêm os 
interesses que direcionam o jogo político. 

 
42. A respeito de pesquisas sociológicas e 

valores culturais, assinale a alternativa 
correta.  

(A) Os fatos históricos ocorridos após a 
Segunda Guerra levaram a democracia a ser 
uma forma de governo inevitável em escala 
mundial devido ao surgimento de elementos 
culturais que colaboram para os processos 
de implantação, consolidação e 
aprofundamento dessa forma de governo.  

(B) Robert Putnam afirma que a confiança entre 
os indivíduos é uma variável fundamental 
para uma sociedade mais cívica e 
democrática, pois ela freia oportunismos 
individuais e fomenta associações de 
cooperação entre os cidadãos.  

(C) Orientações cognitivas, afetivas e avaliativas 
expressadas pelos indivíduos não são 
utilizadas pelas análises sociológicas a fim 
de compreender valores políticos e sociais.  

(D) A atividade político-partidária é reconhecida 
pela sociologia como a forma mais virtuosa 
de ativismo e engajamento para o 
aprimoramento dos valores democráticos.  

(E) As pesquisas e metodologias sociológicas 
ainda não se desenvolveram por completo, 
principalmente quando comparadas às 
outras ciências sociais. Ainda são 
necessárias a expansão de técnicas 
estatísticas e a disposição de índices e 
escalas em dimensões homogêneas para 
que as teorias sociológicas sejam colocadas 
em análise. 
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43. A produção teórica de Max Weber 
abrange diferentes áreas do 
conhecimento social. Assinale a 
alternativa correta sobre as obras 
weberianas.  

(A) A ideia de que a sociedade define os 
indivíduos é premissa para a produção 
metodológica e epistemológica da teoria de 
Weber.  

(B) A teoria dos “tipos ideais” é uma construção 
de conceitos que parte  da síntese do 
método individualizante (compreensivo) e do 
próprio objeto de estudo.  

(C) Os “tipos ideais” são uma normatização e 
tradução objetiva da realidade com o intuito, 
segundo Weber, de formar um quadro 
homogêneo do pensamento sociológico.  

(D) O conceito de racionalização representa o 
essencial para a compreensão da teoria de 
Weber sobre a modernidade.  

(E) Os tipos puros de ação social não se 
enquadram na metodologia dos tipos ideais 
de Max Weber. 

 
44. A globalização econômica, a exclusão 

social, o aumento do desemprego e os 
avanços tecnológicos ocupam uma 
grande parte das discussões 
sociológicas. Tendo como base esses 
temas e as discussões sociológicas 
sobre o desenvolvimento da sociedade, 
assinale a alternativa correta.   

(A) A globalização permitiu que diversos grupos, 
como o Greenpeace, a Al-Qaeda e 
Anonymous ampliassem suas bases de 
ação sem se restringir a um território 
nacional. 

(B) Em seus estudos sobre o processo de 
globalização, o sociólogo Boaventura de 
Sousa Santos teoriza sobre como as 
práticas de sucesso, como a alimentação 
fast-food, foram disseminadas por todo o 
mundo, demonstrando a capacidade de 
sempre manter ou otimizar as economias 
locais.  

(C) A sociedade brasileira, segundo Gilberto 
Freyre, tem, desde o período colonial, as 
companhias de comércio exterior como 
grandes propulsoras da unidade produtiva 
do país, tendo elas instalado, em nosso 
território, fazendas e comprado escravos e 
ferramentas. Por isso, é possível afirmar que 
a atuação internacional em mercados 
brasileiros não é um fenômeno recente.  

(D) Para o sociólogo Manuel Castells, a 
globalização dificulta a difusão de ideias 
feministas. Segundo ele, o patriarcalismo 

ainda domina as relações de genêro e 
perpetua a configuração de modelos 
familiares que impedem a consquista da 
cidadania para as mulheres.  

(E) A tradição histórica de enxergar as crianças 
como “miniadultos” ainda é mantida no 
Brasil. Essa perspectiva, que dá legalidade 
ao trabalho infantil, casamentos arranjados 
por família e venda de crianças para trabalho 
doméstico, precisa ser alterada pelo Estado. 

 
45. A sociologia surgiu no século XIX com o 

objetivo de explicar as transformações 
culturais, sociais e políticas advindas da 
modernidade. Sobre as discussões 
sociológicas a respeito desse tema, 
assinale a alternativa correta.  

(A) Para a sociologia, é na modernidade que o 
pensamento racional e científico garantiu o 
progresso e a estabilidade da humanidade. 
Os mecanismos de controle social foram 
abolidos juntamente com o poder 
hegemônico exercido pela família patriarcal, 
pela igreja e pela aristocracia.  

(B) Zygmund Bauman afirma que a transição da 
modernidade sólida para modernidade 
líquida não afetou as identidades individuais, 
pois as instituições formadoras de 
identidade, como a família, o trabalho e a 
religião, continuam a atuar na sociedade.  

(C) Para o sociólogo Anthony Giddens, a 
modernidade trouxe a radicalização e a 
impossibilidade de coexistência entre novos 
valores e velhos hábitos. Por exemplo, para 
algumas pessoas, a influência cristã que 
condena o sexo antes do matrimônio deve 
ser coerente com a negação do 
comportamento sexual entre pessoas do 
mesmo sexo.    

(D) Nobert Elias, em O processo civilizador, 
afirma que, historicamente, os seres 
humanos inseriram práticas de “boas 
maneiras” nas relações sociais. Essa 
característica do processo civilizador é 
resultado das ações de mecanismos sociais 
que permitem a harmonia entre os 
interesses individuais e os objetivos 
coletivos da sociedade.  

(E) Em suas análises sobre as sociedades 
modernas, Michel Foucault demonstra como 
o sistema prisional e outras instituições 
sociais criaram, no indivíduo moderno, uma 
autopercepção voltada para o pudor e a 
vergonha, sendo essa uma contraposição 
direta ao panoptismo. 
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46. A partir das discussões sociológicas que 
envolvem a análise da sociedade 
contemporânea, assinale a alternativa 
correta.   

(A) Em Os estabelecidos e os outsiders, John 
Scotson e Nobert Elias demonstram que, em 
populações homogêneas (nacionalidades, 
etnia, renda, ocupação), não é possível 
instaurar barreiras de convivência, enquanto 
populações heterogêneas tendem a admitir 
qualquer critério para segregar e diminuir os 
vínculos sociais.   

(B) O capitalismo flexível é um novo 
componente que transforma o ambiente de 
trabalho dos indivíduos, principalmente 
comparado com o modelo do início do 
século XX. Segundo Richard Sennett, essa 
nova gestão apresenta um novo modelo de 
relações mais horizontais e participativas 
dos indivíduos, permitindo uma maior 
liberdade para o cumprimento de metas 
empresariais, pois se constitui de uma 
relação participativa ao invés de coercitiva.  

(C) Tendo como perspectiva teórica as críticas 
marxistas ao sistema de produção 
capitalista, é possível afirmar que a 
experiência de trabalho à distância com 
horários diferenciados, entendidos como 
home office, demonstra que os processos de 
alienação do trabalho podem ser abolidos a 
partir do uso das tecnologias, dando maior 
liberdade e qualidade de vida para os 
trabalhadores.  

(D) O desenvolvimento da sociedade 
contemporânea ocorre por meio do processo 
de secularização, ou seja, o esclarecimento 
dos fenômenos a partir da razão científica. 
Nesse sentido, é possível afirmar, 
sociologicamente, que o racionalismo 
científico levou à extinção da influência 
mística e religiosa enquanto fonte explicativa 
como auxílio na compreensão de mundo.  

(E) O domínio da técnica e da ciência também 
influencia a forma como os processos 
educacionais são elaborados. Para o filósofo 
e sociólogo Jürgen Habermas, o progresso 
científico foi colocado a serviço do capital e 
do poder. Assim, a educação, com o 
potencial de emancipação e transformação 
social, foi colocada como não prioritária. 

 
 
 
 
 
 

47. O ato de homogeneizar a cultura a partir 
dos meios de comunicação de massa é 
um tema de estudo que envolve a 
indústria cultural. Acerca desse tema, 
assinale a alternativa correta.  

(A) A Escola de Frankfurt afirma que a produção 
cultural no capitalismo é importante para 
democratizar a arte e para proporcionar uma 
conscientização crítica dos indivíduos.  

(B) A indústria cultural luta contra a 
mercantilização da cultura e sua reprodução 
para fins de mercado.  

(C) No Brasil, é possível afirmar que as 
telenovelas cumprem um papel social 
importante na sociedade a partir do 
momento que apresenta a interação de 
diferentes classes sociais e levanta 
discussões valiosas sobre o nosso 
comportamento e o cotidiano. No entanto as 
telenovelas também podem reforçar 
estereótipos de grupos sociais, naturalizar 
comportamentos preconceituosos e alienar 
o público.   

(D) A Escola de Frankfurt nega a tese marxista 
de fetichismo da mercadoria em suas 
análises. Para essa escola de pensamento, 
as mercadorias são coisificadas e reificadas 
como impessoais.  

(E) Segundo Theodor Adorno e Max 
Horkheimer, a indústria cultural preserva a 
heterogeneidade cultural e dá visibilidade a 
aspectos culturais de minorias étnicas 
mesmo em escala mundial.    
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48. Compreender a ocorrência de diversas 
formas de violência e segregação da 
normatização de gênero e sexualidade é 
uma importante demanda social 
atualmente. Sobre as perspectivas 
sociológicas que envolvem esse tema, 
assinale a alternativa correta.  

(A) Simone de Beauvoir, em O segundo sexo, 
afirma que o gênero seria uma junção dos 
traços biológicos (sexo) com as construções 
e expectativas sociais sobre o feminino e o 
masculino.   

(B) O feminicídio pode ser caracterizado quando 
a motivação do crime, majoritariamente de 
forma premeditada, está relacionada ao 
sentimento de “posse” do homem sobre a 
mulher.  

(C) Sociologicamente, a interseccionalidade 
entre gênero e raça busca universalizar as 
demandas dos movimentos feministas, 
atendendo às pautas ligadas à identidade 
feminina na sociedade.   

(D) Uma visão androcêntrica corresponde à 
perspectiva universal e igualitária entre os 
homens e as mulheres. Para o sociólogo 
Pierre Bourdieu, é a partir dessa visão não 
hierárquica entre homens e mulheres que é 
possível descontruir e desnaturalizar a 
dominação dos homens sobre as mulheres.  

(E) Joaquim Nabuco foi pioneiro ao apresentar 
uma visão crítica a respeito dos efeitos 
perversos do patriarcado no período colonial 
brasileiro. O autor entendia como positivo o 
comportamento das negras escravizadas 
que abortavam a gravidez indesejada fruto 
de estupro, sendo o aborto uma prática 
muito comum feita com o uso de ervas e 
venenos. 

 
49. “Sete de Outubro – Morreu um menino 

aqui na favela. Tinha dois meses. Se 
vivesse ia passar fome”. O trecho citado 
de Quarto de despejo: diário de uma 
favelada retrata alguns dos desafios da 
política e do Estado brasileiro. Em 
relação a esse tema relevante para o 
trabalho sociológico, assinale a 
alternativa correta.   

(A) Na década de 1980, o Welfare State foi uma 
medida de enfrentamento dos movimentos 
sociais adotados pelas economias liberais, 
tendo como objetivo a diminuição dos gastos 
sociais e flexibilização das leis trabalhistas.  

(B) Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do 
Brasil, explica que somente um Estado forte 
poderia modernizar o Brasil e romper com 
nossos vícios coloniais de exploração, 

individualismo anárquico e não identificação 
com a ordem pública.  

(C) Segundo Celso Furtado, em Formação 
econômica do Brasil, o subdesenvolvimento 
brasileiro é resultado de uma relação de 
dominação e dependência de outros países 
industrializados.  

(D) Segundo Marx, o Estado moderno é o gestor 
dos interesses da classe burguesa. Nesse 
sentido, o autor expõe que a revolução 
proletária deve ser marcada pela 
substituição da burguesia para 
instrumentalizar a transformação social.  

(E) O Estado brasileiro desenvolvimentista que 
regulamenta os direitos dos trabalhos foi 
alcançado com a Revolução 
Constitucionalista após a queda de Getúlio 
Vargas. Essas conquistas tiveram a 
participação dos militares e da classe média, 
que estavam preocupados em instaurar um 
projeto econômico que desvinculava a 
economia da política. 

 
50. No que tange à ética profissional, 

assinale a alternativa correta. 
(A) O conceito de ética deriva daquilo que é 

moral e indica os comportamentos (mas não 
fundamentais) a serem incentivados para 
uma boa vivência social. 

(B) A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem expressa princípios fundamentais 
para a atuação ética do sociólogo. 

(C) O desenvolvimento do senso ético é feito a 
partir da universalização daquilo que é o 
“bem” e moralmente correto, sendo sempre 
os mesmos valores para todos os níveis de 
desenvolvimento dos indivíduos que 
compõem um grupo. 

(D) Na ação profissional de um sociólogo, é 
ético produzir informações (expúrias) e 
permitir sua divulgação visando ao bem 
maior de uma comunidade.   

(E) A autodeterminação dos povos e etnias é um 
dilema ético para o sociólogo, pois se cria 
uma contraposição ao ideal humano de 
igualdade e dignidade humana. 
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