
 

INSTRUÇÕES  
 
 

 Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 3 (três) temas de redações e 30  

(trinta) questões que compõem a prova objetiva. 

 Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas  

da Prova Objetiva e versão definitiva da Redação. 

 
ATENÇÃO 

 

1. Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

2. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas. 

3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas  

aos Fiscais. 

4. Este Caderno de Provas contém questões objetivas, conforme o quadro abaixo, com 5 (cinco)  

alternativas cada uma, indicadas com as letras A, B, C, D e E, além da Prova de Redação, que  

serão respondidas por todos os candidatos ao Concurso Vestibular. 

 

 

 

 

 

 
5. Responda somente às questões de Língua Estrangeira escolhida no ato da inscrição. 

6. Ao receber a Folha de Respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos  

correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

7. Transcreva para a Folha de Respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado. 

8. Na Folha de Respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e preenchimento 

além dos limites do círculo destinado para cada marcação, anulam a questão. É de sua inteira responsabilidade a transcrição de 

suas respostas. 

9. Não haverá substituição, em hipótese alguma, da Folha de Respostas. 

10. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e 

equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste 

Processo Seletivo. 

11. Ao concluir a Prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em separado, a 

Folha definitiva de Redação, o Caderno de Provas e a Folha de Respostas, devidamente assinados. 

12. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas e elaboração 

da Redação. 

DADOS DO CANDIDATO 
 

NOME: 
IDENTIDADE: 
LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
LOCAL: 
BLOCO:   
SALA:                                   CARTEIRA: 

 

Prova de Língua e Literatura 

1ª parte: Prova de Redação 

2ª parte: Língua Portuguesa – 1 a 15 questões 

Literatura – 1 a 5 questões 

Língua Estrangeira Moderna – 1 a 10 questões de Inglês e 1 a 10 questões de Espanhol. 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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SOCIOLOGIA  

Questões de 1 a 15 

 
1 - Corrente de pensamento criada por Auguste Comte, filósofo francês, considerado um dos fundadores da Sociologia. 
Essa corrente defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade. Defende a aplicação dos 
métodos científicos na análise dos fenômenos sociais. Exerceu significativa influência no Brasil, que expressa em sua 
bandeira republicana o lema dessa corrente, “ordem e progresso”. A qual corrente sociológica o fragmento de texto se 
refere? 
 
A) Historicismo           B) Positivismo           C) Anarquismo           D) Fordismo           E) Marxismo  

 
2 - Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I) O período em que ocorreu a revolução era bastante conturbado para o país. Regido por um regime absolutista, os franceses se 
viam obrigados a pagarem impostos extremamente caros, para sustentar os luxos da nobreza. Sob influência dos Iluministas, o 
terceiro estado se levantou contra a opressão do absolutismo. 
II) Os ideais percorreram a Europa, atravessaram o oceano e chegaram à América Latina, a qual influenciou o movimento da 
Inconfidência Mineira. Pelo seu caráter difusor é que a Revolução Francesa foi e é considerada o acontecimento que marca a 
passagem para a Idade Contemporânea. 
III) Do ponto de vista político, a Revolução Francesa foi um sucesso, pois, além de contar com ampla participação das massas – 
que dirigiram o processo revolucionário –, criou esferas de participação política, tornando os cidadãos mais críticos e atuantes na 
esfera pública.  
 
Está correto o contido em: 
A) I apenas           B) II apenas           C) I e II apenas           D) I e III apenas           E) I, II e III 

 
3 - Sobre o processo da Revolução Industrial, assinale a alternativa incorreta: 

A) A Revolução industrial introduziu a máquina a vapor no processo produtivo, reorganizou o trabalho manufatureiro de forma radical, 
destruiu o artesão independente, introduziu a fábrica moderna e criou uma nova classe de trabalhadores: o proletariado, ou classe 
operária, concentrando sobretudo em grandes unidades industriais. 
B) Esse processo provocou muitas mudanças, como o crescimento das cidades, a concentração de centenas de milhares de 
trabalhadores em bairros industriais e a degradação das condições de vida do trabalhador. Até o fim do século XIX, as jornadas de 
trabalho na indústria europeia giravam em torno de catorze a dezesseis horas por dia. 
C) Nesse processo, teve particular importância a Revolução Russa, que concorreu para a ascensão da burguesia ao poder e para 
dar maior visibilidade aos problemas e conflitos sociais. 
D) As primeiras reflexões mais sistemáticas sobre a sociedade só começaram a ser formuladas no momento em que ela se 
diversificou como nunca anteriormente, dando origem a novos grupos sociais – o proletariado – e à formação de um novo tipo de 
estrutura social: a sociedade capitalista. 
E) Com as mudanças ocasionadas pela Revolução industrial, diversos pensadores começaram a refletir sobre os novos fenômenos 
sociais. A sociologia constitui, em certa medida, uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. 
 
4 - Considere as afirmativas abaixo: 

I) O Fordismo pode ser considerado como um princípio regulador na acumulação de capital, baseado na racionalização do processo 
produtivo e cuja principal característica foi a fabricação em massa de modelos automobilísticos de baixo custo. 
II) Recebe o nome de cartismo o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, ocorrido entre as décadas de 
30 e 40 do século XIX, e que, basicamente, exigia melhores condições para os trabalhadores na indústria. Durante vários anos, os 
cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, nos quais participaram milhões de operários e artesãos. 
III) Ludismo é o nome dado a um movimento ocorrido na Inglaterra em meados do século XIX, que reuniu trabalhadores das 
indústrias contrários aos avanços tecnológicos em curso, proporcionadas pelo advento da Primeira Revolução Industrial. Os ludistas 
protestavam contra a substituição da mão-de-obra humana por máquinas. 
 
Está correto o contido em: 
A) I apenas           B) II apenas           C) III apenas           D) I e II apenas           E) I, II e III 

 
5 - Sobre o pensamento de Karl Marx, considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I) O materialismo histórico é uma teoria marxista, na qual se atribui a explicação de toda a história das relações humanas por meio 
de fatos materiais. 
II) Para Marx, a classe trabalhadora é alienada, pois não percebe os mecanismos de sua exploração, é acrítica e passiva. Marx foi  
um grande defensor da formação da consciência da classe trabalhadora.  
III) Para Marx, a evolução histórica, independente de em qual época se estivesse, ocorria por causa de confrontos entre classes 
sociais, geralmente, cujo motivo era o que Marx chamava de “exploração do homem pelo homem”. Indivíduos esqueciam-se de que 
eram todos seres humanos com direitos e deveres, para explorarem ao máximo aqueles que lhes fossem “inferiores” de seu ponto 
de vista. 
A) Apenas I está correta 
B) Apenas II está correta 
C) Apenas I e II estão corretas 
D) Apenas I e III estão corretas 
E) Todas as afirmativas estão corretas 
 
6 - O fato social consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem determinada força sobre os indivíduos, 
obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. No entanto, nem tudo o que uma pessoa faz pode ser 
considerado um fato social, pois, para ser identificado como tal, tem de atender a três características: generalidade, 
exterioridade e coercitividade. Coercitividade – característica relacionada com o poder, ou a força, com a qual os padrões 
culturais de uma sociedade se impõem aos indivíduos que a integram, obrigando esses indivíduos a cumpri-los. 
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Exterioridade – quando o indivíduo nasce, a sociedade já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu sistema 
financeiro, etc.; cabe ao indivíduo aprender, por intermédio da educação, por exemplo. Generalidade – os fatos sociais são 
coletivos, ou seja, eles não existem para um único indivíduo, mas para todo um grupo, ou sociedade. 

Disponível em:<http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=167> 
 
A teoria do Fato Social foi elaborada por qual dos pensadores abaixo? 
A) Karl Marx           B) Marc Bloch           C) Émile Durkheim            D) Fernando Braudel           E) August Comte 

 
7 - Considere as afirmativas abaixo sobre a noção de cultura. 

I) A inevitabilidade do choque cultural é um fato, pois as culturas naturalmente possuem bases e estruturas diferentes, dando 
significação à vida de formas distintas. Prova disso estaria no papel social assumido pelas mulheres, que certamente não possuem 
os mesmos direitos enquanto pessoa humana em sociedades ocidentais e orientais. 
II) Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica de pensamento e de seus hábitos acaba por gerar uma visão etnocêntrica 
e preconceituosa, o que pode até mesmo se desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está, certamente, entre as principais 
causas da intolerância internacional e da xenofobia (preconceito contra estrangeiros ou pessoas oriundas de outras origens). 
III) Se a cultura no que tange aos valores e visões de mundo é fundamental para nossa constituição enquanto indivíduos (servindo-
nos como parâmetro para nosso comportamento moral, por exemplo), limitar-se a ela, desconhecendo ou depreciando as demais 
culturas de povos ou grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma visão estreita das dimensões da vida humana. 
 
Está correto o contido em: 
A) I apenas           B) II apenas           C) III apenas           D) I e III apenas           E) I, II e III 

 
8 - Max Weber (1864-1920), foi um importante sociólogo, historiador e economista alemão. Suas ideias, juntamente com as 
de Durkheim e Marx, compõe a chamada Sociologia Clássica. Desenvolveu um método de análise que ficou conhecido 
como 

A) Sociologia compreensiva. 
B) Materialismo dialético. 
C) Regras do método sociológico. 
D) Sistema social. 
E) Método comparativo.  
 
9 - O movimento intelectual criado por um grupo de filósofos e cientistas sociais de orientação marxista em 1924, na 
Alemanha, caracterizado pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e as teorias que a explicam e que foi 
fortemente perseguido pelo nazismo, ficou conhecido como 

A) Materialismo histórico. 
B) Escola dos Annales. 
C) Positivismo. 
D) Escola de Frankfurt. 
E) Escolástica. 
 
10 - São considerados representantes do estudo da cultura de massa e da indústria cultural, exceto: 

 
A) Adorno           B) Horkheimer            C) Durkheim           D) Hobbes           E) Gramsci 

 
11 - Grande parte das pessoas que vivem no mundo hoje tem um desejo incessante por novidade. Esta é uma das 
conclusões da jornalista e escritora de comportamento americana Winifred Gallagher em seu recente livro New: 
Understanding Our Need for Novelty and Change (Novo, Entendendo Nossa Necessidade de Novidade e Mudança, sem 
edição brasileira). Winifred recorre a disciplinas como neurociência, biologia evolutiva e psicologia para explicar por que 
temos essa quedinha natural por tudo o que é diferente.   
Segundo a autora, esse comportamento se baseia no que ela chama de emoções do conhecimento: a surpresa, a 
curiosidade e o interesse pelas coisas do mundo. “Assim como o pensamento, elas nos impulsionam a aprender”, diz.  
Essa vontade de conhecer o desconhecido tem seu lado positivo. Atualmente essa curiosidade pode colocar você à frente 
no mercado de trabalho e tornar sua vida, no mínimo, menos tediosa. Porém, como tudo em excesso, ela também faz mal. 
Em uma era de velocidade da informação — temos hoje 4 vezes mais dados em e-mails, tweets, música, vídeos e mídia 
tradicional do que há 30 anos — temos de controlar nosso instinto novidadeiro, antes que ele nos controle. “É preciso 
filtrar as coisas, senão nem as 24 horas do dia serão suficientes para tantas novidades”, afirma a autora. Ela acredita que 
devemos continuar a ser atraídos e surpreendidos pelo mundo, sempre. Mas que é preciso se focar naqueles novos 
pensamentos, sons, cheiros e sentimentos que, de alguma maneira, realmente importam para cada um. “Deixe de ser um 
mero buscador do novo para se tornar conhecedor dele”, afirma. Ou seja: filtre sua sede por novidade e beba somente o 
que há de melhor. 

Disponível em:  <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI299866-17933,00-
ESCRITORA+INVESTIGA+A+NEOFILIA+NOSSO+DESEJO+PELO+DESCONHECIDO.html>  

(com adaptações) 
 

Vivemos em uma sociedade de consumo, em que os apelos pelas novidades de consumo tem tornado os indivíduos cada vez mais 
vorazes em consumir coisas novas. Essa necessidade em adquirir coisas novas, atitude típica da atual sociedade de consumo, 
recebe o nome de: 
A) Fato social 
B) Neofilia 
C) Distúrbio social 
D) Transtorno compulsivo comportamental 
E) Alienação  
 
 
 

http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=167
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI299866-17933,00-ESCRITORA+INVESTIGA+A+NEOFILIA+NOSSO+DESEJO+PELO+DESCONHECIDO.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI299866-17933,00-ESCRITORA+INVESTIGA+A+NEOFILIA+NOSSO+DESEJO+PELO+DESCONHECIDO.html
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12 - Sobre o contexto histórico e social do movimento protestante, considere as afirmativas abaixo. 

I) Muita convulsão política, social e religiosa havia no final da Idade Média, revoltas dos camponeses, guerras, epidemias, o declínio 
do Feudalismo e da liderança dos Papas e da Igreja. A população se ressentia dos abusos da Igreja e da sua falta de propósitos e 
corrupção. 
II) Muita violência, baixa expectativa de vida, contrastes e desigualdades sociais e econômicas às vésperas da Reforma, havia até 
mesmo certa revolta com a chamada “matemática da salvação” ou “religiosidade contábil” que tratava pecados como débitos e as 
boas obras como créditos e a venda de “indulgências” para perdão das penas temporais do pecado. 
III) Nos séculos XIV e XV, alguns movimentos esporádicos de protestos surgiram contra os ensinos e práticas da Igreja medieval e 
alguns líderes foram chamados de pré-reformadores: João Wycliff (1325-1384), João Huss (1372-1415) e Jerônimo Savonarola 
(1452-1498), por combaterem irregularidades e imoralidades do Clero, condenar superstições, peregrinações, veneração de santos, 
celibato e as pretensões papais. 
 
Está correto o contido em: 
A) I apenas           B) II apenas           C) III apenas           D) I e II apenas           E) I, II e III 

 
13 - A doutrina, desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à 
intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo, 
recebe o nome de: 
 
A) Liberalismo           B) Liberalismo Clássico           C) Neoliberalismo           D) Pósliberalismo           E) Nova Ordem Mundial 

 
14 - Embora a força física seja condição necessária e exclusiva do Estado para o funcionamento da ordem na sociedade, 
não é condição suficiente para a manutenção do poder. Ele precisa ter legitimidade. Assinale a alternativa incorreta quanto 
aos princípios de legitimidade do poder. 

A) Noa Estados teocráticos, o poder legítimo vem da vontade de Deus. 
B) Nas monarquias hereditárias, o poder é transmitido de geração a geração e mantido pela força da tradição. 
C) Nos governos aristocráticos, apenas os melhores exercem funções de mando; o que se entende por ‘melhores’ varia conforme o 
tipo de aristocracia: os mais ricos, os mais fortes, os de linhagem nobre, ou, até mesmo, os da elite do saber. 
D) Na democracia, o poder legítimo nasce da vontade do povo. 
E) Nos Estados Totalitários, o poder emana do concenso e da vontade da maioria dos integrantes da sociedade e é caracterizado 
pela soberania popular e pelo pluripartidarismo. 
 
15 - São caracteristicas dos regimes autoritários, exceto: 

A) Possuem uma ideologia de base que sirva para a construção de uma nova sociedade. Mobilização popular, doutrinação política 
e incentivo ao engajamento ativista compõe alguns de seus princípios básicos. 
B) Ausencia de pluralismo partidário, instituição básica da democracia liberal. O partido único rigidamente organizado e 
burocratizado promove a identificação entre o poder e o povo.  
C) Subordinação ao Executivo dos Poderes Legislativo e Judiciário. 
D) Vaorização da disciplina moral e cívica. 
E) Controle das informações por meio da censura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


