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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 7. 
 

Guerra de narrativas (adaptado) 
  

 Quando o sol parte e ficamos entretidos ao 
redor da fogueira ou de frente à telinha, passamos a 
uma dimensão em que é tênue a fronteira entre o real 
e o imaginário, o território dos mitos, as sutis 
engrenagens do nosso modelo social. Esse ritual 
repete-se há pelo menos 50 mil anos. E, como é da 
natureza do que é fundamental, histórias são simples. 
Todas têm começo, meio e fim; personagens e 
protagonistas; um cenário e um tempo. E mais: toda 
trama possui um narrador, alguém que escolhe que 
causo contar, onde o enredo começa e onde termina, o 
que entra e o que sai. Esse narrador nem sempre é 
visível, não há como apontar o autor de um mito ou do 
que entendemos como senso comum. 
 Repetimos a balela do descobrimento da 
América sem pensar que aqui já viviam pessoas antes 
da invasão europeia. Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias determinam e 
influenciam o comportamento social. Se repetimos a 
narrativa de opressão, perpetuamos sua essência. 
 A habilidade narrativa determina quem tem voz. 
A tensão entre grupos em disputa pela narrativa é tão 
velha quanto a linguagem. Religiões e impérios sempre 
espalharam suas falas e disputaram a atenção. 
Identificar essas narrativas e a quem servem é o 
caminho para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar. 
 Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de valores e é 
perpassado pelos julgamentos e assunções que vêm 
com a cultura do grupo. Mesmo que não tenha 
mensagem específica, o contador de histórias sempre 
parte de sua visão de mundo.  

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/ 

 
1) Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

texto. 
 
a) No primeiro período do texto, o autor cria, por 

meio do paralelismo, uma associação entre a 
época em que sentávamos ao redor das 
fogueiras para tratar daquilo que é real e a 
época em que sentamos em frente à televisão 
para viver o imaginário. 

b) A simplicidade das narrativas contrapõe-se 
àquilo que há de fundamental nas histórias, 
uma vez que nem sempre o narrador é fácil de 
ser identificado no texto. 

c) A influência da linguagem e das narrativas é 
preponderante para a libertação ou 
perpetuação da opressão. 

d) A neutralidade da narrativa só é possível 
quando o cuidado com os valores adotados 
pelo grupo do qual faz parte revelam sua 
própria visão de mundo. 

2) De acordo com o sentido do texto, leia as 
afirmativas abaixo. 
I. O narrador do senso comum é a voz que 

personifica o narrador invisível, cujo interesse 
narrativo é desmotivado de intenções políticas 
e econômicas, já que assim como o narrador 
mítico ele não se mostra visível. 

II. A ideia de que a América foi descoberta pelos 
europeus faz parte de uma narrativa 
eurocêntrica que desconsidera os nativos do 
continente americano como sujeitos que já 
haviam descoberto esse espaço geográfico. 

III. A disputa pela narrativa pode ser considerada 
uma guerra ideológica, que movimenta 
interesses políticos há milhares de anos. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

3) Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os sinônimos das expressões 
destacadas nos trechos “Se repetimos a narrativa 
de opressão, perpetuamos sua essência.” e “para 
delimitar quem nos fala e inferir o que nos isola ou 
ajuda a colaborar”. 
a) imortalizamos / machucar. 
b) criamos / aprendemos.  
c) eternizamos / deduzir. 
d) calculamos / depreender. 
 

4) De acordo com a morfologia, assinale a 
alternativa que indica, correta e 
respectivamente, a classe de palavras dos 
termos destacados no trecho a seguir “A 
habilidade narrativa determina quem tem voz”. 
a) substantivo / pronome pessoal / substantivo. 
b) adjetivo / pronome relativo / substantivo. 
c) substantivo / pronome interrogativo / adjetivo. 
d) adjetivo / pronome pessoal / adjetivo. 
 

5) Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa 
avalie as afirmativas abaixo atribuindo-lhes 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No trecho “Quando o sol parte e ficamos 

entretidos ao redor da fogueira”, a oração 
destacada é classificada como Subordinada 
Adverbial Temporal. 

(  ) No trecho “Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias 
determinam e influenciam o comportamento 
social.”, a oração destacada é classificada 
como Subordinada Adverbial Concessiva. 

(  ) No trecho “A habilidade narrativa determina quem 
tem voz.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adjetiva Restritiva. 

(  ) No trecho “Não existe narrador isento”, o verbo é 
impessoal, por isso nessa oração não há sujeito. 

(  ) No trecho “Mesmo que não tenha mensagem 
específica, o contador de histórias sempre parte de 
sua visão de mundo.”, a oração destacada é 
classificada como Subordinada Adverbial Condicional. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, F, F.  c)  V, V, F, F, V. 
b) F, V, V, V, F.  d)  V, F, V, V, F. 

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/
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6) Em relação às regras de acentuação gráfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “ter” é acentuado, no trecho “Todas 

têm começo”, para concordar com o sujeito que 
está na terceira pessoa do plural.  

b) No trecho “alguém que escolhe que causo 
contar”, a palavra acentuada em destaque 
recebe acento, pois é uma palavra oxítona 
terminada em “em”. 

c) A palavra “já” é acentuada no trecho “aqui já 
viviam”, pois é um monossílabo tônico 
terminado em “a”. 

d) No trecho “Religiões e impérios sempre 
espalharam”, a palavra “impérios” é acentuada 
pois é uma paroxítona terminada em “os”. 

 
7) De acordo com as regras de Concordância Verbal 

e Nominal, assinale a alternativa que reescreve 
corretamente o trecho extraído do texto. 
 

 “Não existe narrador isento. Por mais 
cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções 
que vêm com a cultura do grupo.” 

 
a) Não há narradores isentos. Por mais 

cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

b) Não existe narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

c) Não existem narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que sejam, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelo 
julgamento que vem com as culturas do grupo.  

d) Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelo julgamento que 
vêm com a cultura do grupo. 

 
8) Assinale a alternativa que apresenta o uso 

correto do acento grave, indicador de crase. 
a) Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas. 
b) Eu posso te visitar após às 15h.  
c) Devemos à essa professora o nosso sucesso. 
d) Falei à senhora a mais pura verdade. 
 

9) Em relação às regras de regência verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A família toda assistiu às partidas na TV. 
b) Os síndicos julgaram o caso do condômino 

irresponsável ontem. 
c) Aspiravam à poluição todos os dias na cidade. 
d) Os professores deram razão aos alunos. 
 

10) Em relação às regras de colocação pronominal, 
segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas. 
b) Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas. 
c) Hoje nos preocupamos muito mais com as 

expressões que usamos. 
d) Os alunos que mantiveram-se em silêncio 

durante a aula aprenderam. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11) Uma pessoa pretende assentar uma fileira 
ladrilhos idênticos, mas deseja colocá-los de 
acordo com um padrão fixo de rotações 
sequenciais para variar o padrão básico/ 
imagem formada com a simples colocação 
deles na mesma direção. Abaixo, a esquerda, 
está a peça do ladrilho e, a direita, as três 
primeiras peças assentadas. 
 

      
 

 Assinale a alternativa que indica a imagem do 
quarto ladrilhos colocado à direita que 
corresponde ao padrão que estava sendo 
adotado nas três peças colocadas 
anteriormente. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 
12) A figura abaixo representa o diagrama de Venn 

para os conjuntos A, B, C e D.  

 
 Assinale a alternativa que representa a região 

acinzentada. 

a) ( A ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ D) ⋃ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

b) ( A ⋃ C ) ⋂ (A ⋃ D) ⋂ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

c) ( A ⋂ B ⋂ C ⋂ D ) - (C ⋃ D)  

d) ( B ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ C ⋂ D) - (C ⋃ D) 
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13) Um dos mecanismos para quebrar 
criptografias simples de substituição de 
caracteres é verificar a frequência das letras e 
a coerência de palavras em determinado 
idioma. O diagrama abaixo apresenta a 
frequência aproximada das letras nas palavras 
da língua portuguesa. 
 

 
 

 Com base neste diagrama e nas palavras do 
vocabulário da língua portuguesa é possível 
decifrar a frase criptografada. 
 

Z NVMGV JFV HV ZYIV Z FNZ MLEZ RWVRZ 
QZNZRH ELOGZIZ ZL HVF GZNZMSL 

LIRTRMZO 
 

 A frequência de cada caracter dessa frase está 
indicada na seguinte tabela. 
 

letra frequência letra frequência letra frequência 

Z 14 F 3 J 1 

V 7 G 3 Q 1 

L 5 H 3 S 1 

R 5 I 3 T 1 

M 4 E 2 W 1 

N 4 O 2 Y 1 

 
 Com base nestas informações e sabendo que 

todas as palavras são da Língua Portuguesa, 
os espaços não foram substituídos e que 
acentos e maiúsculas foram ignorados, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. A letra “Z” no texto criptografado é a mais 

frequente e corresponde a letra “A” na frase 
original, compatível com a frequência na 
Língua Portuguesa. 

 
II. A letra “V” no texto criptografado corresponde a 

letra “E” texto original. 
 
III. A palavra criptografada “ZYIV” correspondem a 

palavras “AZUL”.  
 
 Estão corretas as afirmativas:  

a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 

14) O trecho abaixo é do soneto XLIV, de Pablo 
Neruda, retirado de uma tradução para o 
Português popular na rede de computadores. 
 
(...) 
Amo-te para começar a amar-te, 
para recomeçar o infinito 
e para não deixar de amar-te nunca: 
por isso não te amo ainda. 
(...) 
 

 Neste trecho vemos um conflito que inspira o 
poeta, que pode ser trocado pela proposição 
composta: “Se começa, então termina”. A 
partir dela considere as afirmações derivadas 
abaixo.  
 
I. Se não termina, então não começa. 
II. Não começa ou termina. 
III. Começa e não termina. 
 

 Com respeito à lógica proposicional assinale a 
alternativa que caracteriza cada afirmativa com 
respeito à proposição original 
a) I - negação; II - negação; III - equivalência 
b) I - equivalência; II - equivalência; III - negação 
c) I - negação; II - equivalência; III - negação 
d) I - negação; II - negação; III - negação 
 

15) O estudo formal de proposições em termos da 
lógica proposicional é realizado em termos de 
tabelas-verdade. 
 

 “As tabelas-verdade derivam do trabalho de 
Gottlob Frege, Charles Peirce e outros nomes da 
década de 1880, e tomaram a forma atual em 1922 
através dos trabalhos de Emil Post e Ludwig 
Wittgenstein. A publicação do Tractatus Logico-
Philosophicus, de Wittgenstein, utilizava as mesmas 
para classificar funções veritativas em uma série. A 
vasta influência de seu trabalho levou, então, à difusão 
do uso de tabelas-verdade.” Fonte: wikipedia, “Tabela-
verdade”. 

 
 Em uma tabela-verdade cada proposição 

simples individual é organizada em uma coluna 
e recebe valor verdadeiro (V) ou falso (F) a cada 
linha. Em uma última coluna se elenca o 
resultado lógico vindo da regra lógica definida 
pelos conectivos, para cada uma das linhas.  
Considere uma proposição composta por 
proposições simples:  
 

 “Se João mora aqui, então ele é rico, e, se ele 
é rico, então tem mais de um carro, e, se ele tem mais 
de um carro, então ele tem carros com placas 
diferentes, e não depende da regra de rodízios de carro 
do município.” 

 
 Assinale a alternativa que indica o número de 

linhas de uma tabela-verdade que contenha a 
avaliação desta proposição composta. 
a)   8 
b) 16 
c) 32 
d) 64 
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16) No mundo contemporâneo com as mídias 
sociais notícias falsas e falácias surgidas em 
debates se tornaram muito presentes. 
Particularmente, a falácia nomeada por 
“Argumentum ad hominem” que é estruturada 
“quando alguém procura negar uma 
proposição com uma crítica ao seu autor e não 
ao seu conteúdo”. 

 Considere as proposições abaixo adaptadas 
de discursos encontrados na rede de 
computadores. 
 
I. “Nosso País tem um déficit educacional 

reconhecido. Pessoas com aprendizado formal 
deficitário acreditam muito naquilo que 
recebem pelo aplicativo. Então há preocupante 
deficiência na checagem de notícias.” 

II. “O filósofo liberal X disse discordar desta 
opinião. Este filósofo já deu entrevista à revista 
comunista, então sua opinião não é confiável.” 

III. “Quem nunca fumou não pode tentar interferir 
nas discussões e políticas públicas sobre 
tabagismo”. 

 
 Assinale a alternativa em que são identificadas 

falácias de Argumentum ad hominem. 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 
 

17) O número 1/3 (um terço) em representação 
decimal assume a forma: 0,33333… com uma 
infinidade de casas decimais seguintes 
(repetitivas) com o algarismo 3. Considere o 
seguinte procedimento para descobrir o par de 
números que forma uma dízima periódica 
baseado em uma sequência de operações 
aritméticas rudimentares e no encadeamento 
lógico sequencial: 
 

 
 

 Baseado neste procedimento, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) 0,999999… = 1 
(  ) 0,1 + 0,01 + 0,001 + … = 1/9 
(  ) Um número que não exibe repetição como: 

0,123456789101112131415… (onde se 
encadeiam os inteiros crescentes ao longo de 
suas casas decimais) pode ter a fração 
determinada da mesma maneira. 

 
 Assinale a alternativa que avalia corretamente 

as afirmações acima em termos da mesma 
lógica apresentada no procedimento. 
a) F, F, F 
b) F, V, V 
c) V, V, F 
d) F, V, F 

18) Uma pessoa procura por um argumento 
dedutivo a partir de duas premissas listadas 
abaixo. 
 
Premissa 1: Toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
Premissa 2: Não se consegue medir o amor com 
um dispositivo.   
 

 A pessoa estabelece, então, duas proposições 
na forma de conclusões possíveis. 
 
Conclusão 1: O amor não é uma quantidade física. 
Conclusão 2: Nem toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
 

 Partindo do princípio da lógica dedutiva, 
assinale a alternativa correta. 
a) ambas conclusões são deduções válidas 
b) apenas a conclusão 1 é uma dedução válida 
c) apenas a conclusão 2 é uma dedução válida 
d) nenhuma das conclusões é uma dedução válida 
 

19) Em uma rede social dois amigos, Fernando e 
Roberto, analisam sua rede de amigos. 
Fernando tem 2120 amigos, enquanto Roberto 
tem 580 amigos. A rede completa de amigos de 
um, de outro ou ambos tem 2550 pessoas. 
Considere dois cenários: 
 
C1: dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual 
a chance dela ser amiga também de Fernando? 
C2: dado que a pessoa é amiga de Fernando, qual 
a chance dela ser amiga também de Roberto? 
 

 Assinale a alternativa que melhor aproxima o 
valor da resposta de cada pergunta elencada 
nos cenários acima. 
a) C1 = 26% e C2 = 7% 
b) C1 = 6% e C2 = 6% 
c) C1 = 23% e C2 = 83% 
d) C1 = 9% e C2 = 9% 
 

20) Sejam duas proposições lógicas simples: A e 
B, e a representação simbólica para a negação 
e os conectivos lógicos abaixo listadas: 
 

~A negação de A 

A ∧ B A e B 

A ∨ B A ou B 

A → B se A, então B 

A ↔ B A se, e somente se, B 
 

 Considere as proposições enumeradas: 
 
I. A ∧ ~A 

II. (A ∧ B) ∨ ~ (A ∧ B) 
III. (A → B) ↔ (~ B → ~A) 
 

 Uma tautologia é uma proposição lógica que pode 
apenas assumir valores-verdade verdadeiros (V), 
uma antinomia é a negação de uma tautologia, e, 
portanto, é uma proposição composta em que resulta 
apenas em valores lógicos falsos (F). Assinale a 
alternativa que corretamente classifica as 
proposições completas enumeradas nesses termos. 
a) I - Antinomia; II - Tautologia; III - Tautologia 
b) I - Tautologia; II - Antinomia; III - Tautologia 
c) I - Tautologia; II - Tautologia; III - Antinomia 
d) I - Tautologia; II - Tautologia; III – Tautologia 



 

 IBFC_81 5 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) “O período dos Pensadores Sociais também 

chamado por alguns autores de período pré-
científico, corresponde historicamente ao 
período que se estende das lutas pela 
Independência das nações latino-americanas 
até o início do século XX. Durante esse período 
a elaboração de teoria social tendeu a ser 
desenvolvida por pensadores e mesmo 
homens de ação (políticos), sob a influência de 
ideias filosófico-sociais europeias ou norte-
americanas como, por exemplo, o iluminismo 
francês, o ecletismo de Cousin, o positivismo 
de Comte, o evolucionismo de Spencer e 
Haeckel, o social-darwinismo americano de 
Sumner e Ward e o determinismo biológico de 
Lombroso”. Sobre isso, analise as afirmativas 
abaixo:  
 
I. Sob as influências desses autores buscava-se 

equacionar duas problemáticas centrais – a 
formação do Estado nacional brasileiro, opondo 
liberais e autoritários, e a questão da identidade 
nacional, tendo como núcleo a questão racial 
opondo os que sustentavam uma visão racista 
e os inspirados pelo relativismo étnico-cultural. 

 
II. A reconstrução da evolução da Sociologia no 

Brasil e na América Latina apresentada aqui 
sucintamente, foi desenvolvida, em detalhe em 
Liedke Filho (1990). Sobre o pensamento 
autoritário na Primeira República. 

 
III. Paralelamente ao florescimento dos estudos 

sobre as tribos indígenas sob a influência 
destes, iniciaram-se os estudos de 
Antropologia Física e Cultural tendo por 
temática principal os negros e as culturas 
africanas no Brasil, destacando-se autores tais 
como Batista Lacerda, Nina Rodrigues e 
Roquette Pinto. 

 
IV. Os estudos sobre as tribos indígenas e os 

negros no Brasil, ao prepararem o caminho 
para a posterior institucionalização do ensino e 
da pesquisa, constituíram o ponto de partida 
para a evolução da Sociologia propriamente 
dita. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

22) “Sobre o sentido social das ciências sociais neste 
período dos pensadores sociais, é interessante 
deixar também registrado aqui que, analisando as 
razões pelo interesse nos conhecimentos 
sociológicos, então indica que podem ser 
identificados dois períodos: um primeiro período 
de autodidatismo, que inicia-se já no terceiro 
quartel do século XIX, correspondendo à fase de 
desagregação da ordem social escravocrata, e é 
caracterizado pela exploração de conhecimentos 
sociológicos como recurso parcial de 
interpretação”. Analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A intenção principal não é fazer investigação 

sociológica propriamente dita, mas considerar 
fatores sociais na análise de certas relações 
como, por exemplo, as conexões entre o Direito 
e a Sociologia, a literatura e o contexto social, 
o Estado e a organização social.  

(  ) Um segundo período tem início em princípios do 
século, quando a Sociologia frutifica “tanto sob a 
forma de análise histórico-geográfica como 
sociológica do presente, quanto sob a inspiração 
de um modelo mais complexo de análise histórico-
pragmática, em que a interpretação do presente se 
associa a disposições de intervenção racional no 
processo social”. 

(  ) O período da Sociologia de Cátedra iniciou-se nos 
países latino-americanos em fins do século passado, 
quando cátedras de Sociologia foram introduzidas 
nas Faculdades de Filosofia, Direito e Economia.  

(  ) No Brasil, esse período teve início em meados da 
década de vinte, quando foram criadas as primeiras 
cátedras de Sociologia em Escolas Normais (1924-
25), enquanto disciplina auxiliar da pedagogia, dentro 
do esforço democratizante do movimento reformista 
pedagógico que tem sua expressão maior no 
movimento da Escola Nova. Neste momento, 
ocorreu a proliferação de publicações como os 
manuais e coletâneas para o ensino de Sociologia, 
os quais procuravam divulgar as ideias de cientistas 
sociais europeus e norte-americanos renomados, 
tais como Durkheim e Dewey. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, V  c)  V, F, V, F 
b) F, V, F, V  d)  V, V, V, V 

 
23) Os problemas sociais decorrentes da 

industrialização e da _____ do início do século XX 
constituíram o contexto que serviu como uma das 
fontes de estímulo aos estudiosos da Psicologia 
social da época para desenvolver uma 
perspectiva teórica distinta, voltada para o estudo 
_____ do comportamento social humano. Essa 
perspectiva, posteriormente denominada _____ 
simbólico, segue fundamentando o referido 
campo de conhecimento. 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) agricultura / sociológico / interacionismo 
b) urbanização / sistemático / interacionismo 
c) urbanização / sociológico / pragmatismo 
d) modernidade / sistemático / intervencionismo 
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24) “A concepção pragmática de ação se torna mais 
concreta na medida em que a operação _____ de 
definir uma situação é considerada com maior 
precisão. Normas de _____ aceitas são vistas como o 
resultado de definições de situações previamente 
bem-sucedidas. O indivíduo desenvolve _____ gerais 
de situações; a organização de sua vida é um 
conjunto de regras para situações definidas.” 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) subjetiva / conduta / esquemas 
b) objetiva / planejamento / roteiros 
c) inicial /conduta / roteiros 
d) subjetiva / planejar / capacidades 
 

25) A discussão acerca do método comparativo e de seu 
papel na construção do conhecimento está presente 
na Sociologia desde os estudos clássicos do século 
XIX. Marx, ao longo de sua obra, trabalhou 
sistematicamente com o confronto entre diferentes 
casos históricos singulares. Seu estudo acerca das 
“formações econômicas pré-capitalistas” constitui-
se em um bom exemplo nesse sentido. Comte, 
Durkheim e Weber, por sua vez, a indague de modo 
diferenciado, utilizaram-se da comparação com o 
instrumento de explicação e generalização. Sobre 
isto, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Para esses autores, a análise comparativa 

encontra-se estreitamente relacionada à 
própria constituição da sociologia enquanto 
campo específico do conhecimento, permitindo 
que esta se distancie das outras ciências 
sociais, demarcando seu terreno próprio de 
atuação. 

II. Na obra desses autores é possível encontrar 
um tratamento mais aprofundado das questões 
epistemológicas e metodológicas associadas 
ao uso da comparação na construção do 
conhecimento em ciências sociais.  

III. Os fundamentos da Física Social Atribui-se a 
Comte, com justiça, a origem da Sociologia ou 
Física Social, como ele mesmo preferiu chamar 
a ciência incumbida de estudar os fenômenos 
sociais. 

IV. Vivendo na época de efervescência política e 
social que marcou os primórdios da 
industrialização europeia, Comte (1798-1857) 
impôs-se a tarefa de fundar uma ciência social 
positiva, que desfrutaria de prestígio e rigor 
semelhantes às demais ciências 
experimentais. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  

26) Baseando-se no princípio indutivo, Comte 
afirma ser a filiação gradual (gradualismo) a 
melhor maneira de tornar a Sociologia uma 
ciência objetiva. As leis gerais e invariáveis 
funcionariam com os postulados e axiomas 
que seriam testados e confrontados com os 
fatos através da experimentação. No limite, a 
própria formulação dessas leis ou desses 
postulados dependeria do gradualismo lógico 
inerente ao método, ou seja, uma lei geral e 
invariável se constitui através do método 
universal que também passa a ser o modo de 
fazer ciência da Filosofia Positiva. A respeito 
desse assunto, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Segundo Comte, o método é suscetível de ser 

estudado separadamente das pesquisas em 
que é utilizado. Quanto à doutrina, não é 
necessário que seja uma só; basta que seja 
homogênea. 

 
(  ) Ainda no que se refere ao método, Comte nos 

fornece dois corolários fundamentais a este 
princípio lógico-indutivo anteriormente exposto: 
(i) deve-se afastar as causas enquanto 
preocupação da Física Social e, (ii) buscar no 
método histórico, através da filiação gradual, o 
complemento lógico ao positivismo. 

 
(  ) Quanto ao primeiro corolário, Comte afastou de 

suas preocupações a busca das causalidades 
(princípio fundamental do pensamento de 
Durkheim). Para ele, o objetivo da Filosofia 
Positiva era o de submeter os fenômenos à leis 
invariáveis e não procurar suas causas, fossem 
elas primárias ou finais. 

 
(  ) Segundo Comte: “A verdadeira ciência 

consiste, toda ela, nas relações exatas 
estabelecidas entre os fatos observados, a fim 
de deduzir, do menor número possível de 
fenômenos fundamentais, a série mais extensa 
de fenômenos secundários, renunciando 
absolutamente à vã pesquisa das causas e das 
essências.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, V, F, F 
c) V, F, F, V 
d) F, V, V, V 
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27) Ética é definida como o "estudo dos juízos de 
apreciação referentes à conduta humana 
suscetível de qualificação do ponto de vista do 
bem e do mal, seja relativamente a determinada 
sociedade, seja de modo absoluto". A 
distinção entre as dimensões moral e ética, que 
considera a primeira como um ato individual e 
a segunda como um princípio organizacional.  
Analise as afirmativas abaixo: 
I. A literatura sobre o tema sugere tratamento 

distinto para os problemas morais individuais e 
éticos, pertinentes às organizações, distinção 
essa central para o presente estudo. 

II. Mesmo que a questão do relativismo ético 
pudesse ser resolvida a partir de um padrão 
cultural comum, caberia perguntar como as 
organizações podem ser incentivadas a adotar 
padrões éticos. 

III. Se o comportamento aético adiciona custos às 
transações, por nem sempre ser alcançada a 
cooperação voluntária, quais são as 
prescrições que podem ser feitas para mitigar o 
problema, seja na esfera privada, seja na 
pública? Como as sociedades, e dentro delas 
as organizações, podem ser induzidas a 
incorporar princípios éticos? 

IV. Alguns escritores criticam os cursos de 
Administração por negligenciarem o tema e 
apontam a tendência de retomada da sua 
importância nas escolas de negócios, afirmam 
que, crescentemente, as escolas de negócios 
estão incluindo aspectos de ética e métodos 
analíticos correlatos nos currículos de 
Administração.  

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

 
28) A relação entre os princípios morais e éticos e 

a eficiência dos mercados e organizações está 
afeita ao conteúdo da teoria _____ e à ciência 
das organizações. A visão dos _____ a respeito 
da responsabilidade social está longe de ser 
unânime. Em geral, principiam da análise do 
comportamento maximizador individual, a 
partir do qual Smith (1904) constrói o conceito 
da _____ dos mercados. 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) econômica / administradores / ineficiência 
b) econômica / economistas / eficiência 
c) capitalista / administradores / expansão 
d) socialista / proletários / eficiência 
 

29) Uma Sociologia da experiência incita a que se 
considere cada indivíduo como um intelectual, 
como um ator capaz de dominar, 
conscientemente, pelo menos em certa 
medida, sua relação com o mundo. O ator não 
é redutível aos seus papéis, nem aos seus 
interesses. O indivíduo não adere totalmente a 
nenhum de seus papéis, que têm como tarefa 
articular lógicas de ação, que o ligam a cada 
uma das dimensões de um sistema. O ator é 
obrigado a combinar lógicas de ação diferentes 
e é a dinâmica gerada por essa atividade que 
constitui a subjetividade do ator e sua 
reflexividade. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Essa homogeneidade de experiências 

socializadoras identificada nas pessoas é 

também familiar a alguns autores. Para eles, 

aquilo que vivemos com nossa família, na 

escola, com amigos ou no trabalho, não é 

sinteticamente somado de maneira simples 

 
b) Sem postular uma lógica de descontinuidade 

absoluta, pressupondo contextos iguais, pode-

se pensar as experiências como não sendo 

sistematicamente coerentes, homogêneas e 

compatíveis. Cada vez mais, o contato precoce 

com outros universos além da família está 

presente em nossas vidas 

 
c) A experiência da pluralidade de mundos tem 

todas as chances de ser precoce nas 

sociedades atuais. Vive-se simultânea e 

sucessivamente em contextos sociais 

diferenciados e não equivalentes, afirma-se 

que entre a família, a escola, os amigos e/ou as 

múltiplas instituições culturais com quem ou em 

que a criança e o jovem são levados a conviver, 

apresentam-se situações heterogêneas, 

concorrentes e às vezes contraditórias, no que 

se refere aos princípios da socialização  

 
d) A coerência dos esquemas de ação que os 

indivíduos podem interiorizar independe, 

portanto, da coerência dos princípios de 

socialização a que estão submetidos 
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30) Até a década de 1960, a Sociologia refletiu 
sobre as instâncias família e escola, sobretudo, 
como duas instituições separadas. Não 
antagônicas, é claro, mas cada uma delas com 
sua função e com seus papéis complementares 
na formação e na socialização dos indivíduos. 
De um lado, a família, como espaço de afeto, 
espaço privado responsável por um patrimônio 
e uma herança cultural. A esse respeito, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. É importante considerar que essas afirmações 

levam a outras contribuições, como quando 

define o processo de desinstitucionalização 

como um modo de produção dos indivíduos nas 

sociedades contemporâneas. 

 
II. A particularidade do processo de socialização 

contemporâneo, de outro, a escola, como 

espaço público de formação, de educação 

moral, social e profissional dos indivíduos, 

instituições de socialização, coerentes e em 

perfeita sintonia com seu público, ambas 

investem em um projeto integrado, voltado para 

o desenvolvimento da ordem do sistema social. 

 
III. No entanto, a partir de meados do século 

passado nos países desenvolvidos ocidentais e 

capitalistas, e notadamente a partir da década 

de 1970 no Brasil, com o crescimento de um 

mercado de bens simbólicos, podemos 

visualizar outra configuração sociocultural. 

 
IV. Em poucos anos, a sociedade brasileira viu-se 

imersa em uma realidade cultural 

desconhecida até então. Surge timidamente, 

mas aos poucos se consolida, um mercado 

difusor de informações e de entretenimento 

com um forte caráter socializador. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

31) Podemos afirmar que ideologia, assim como 
alienação e práxis, fazem parte das categorias 
do pensamento crítico. A partir dos conceitos 
clássicos, analise as proposições abaixo que 
tratam de cultura e ideologia. 
 
I. Mesmo na tradição marxista, há estudos sobre 

cultura como a partir de Antônio Gramsci (1995, 

p. 16) que dá a ideologia “o significado mais alto 

de uma concepção de mundo que se manifesta 

implicitamente na Arte, no Direito, na atividade 

econômica, em todas as manifestações da vida 

individual e coletivas.” 

 
II. Marx, em diversas passagens, coloca o 

problema do descompasso do progresso moral 

e progresso material ao referir-se à atividade 

econômica que sempre acompanha a 

civilização, mas está longe de servir ao 

progresso moral. A moral, para o autor, é o 

“mínimo indispensável, o estrito necessário, o 

pão cotidiano sem o qual as sociedades não 

podem viver. 

 
III. Em Durkheim, a ideologia passa pela ideia de 

homo duplex, em parte egoísta, autocentrado, 

anárquico e em parte, um ser moral na medida 

de sua submissão à coerção da sociedade, que 

é a fonte de toda moralidade. 

 
IV. Em Weber, o sujeito é o indivíduo em situação 

de concorrência para seleção dos melhores, 

esta luta é legítima, normal, passa pela 

concorrência que é algo racional, cotidiano, não 

é no sentido de conflito ou disputa, nem luta de 

classes. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
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32) Segundo Geertz, a cultura é a própria condição 
de existência dos seres humanos, produto das 
ações por um processo contínuo, através do 
qual, os indivíduos dão sentido à suas ações. 
A concepção de “modo de vida” tem sido muito 
utilizada nas Ciências Sociais, principalmente, 
para assinalar mudanças culturais, tal como 
pode ser observado desde Durkheim, Weber, 
Wirth, Rambaud, Lefebvre, Bourdieu, dentre 
outros. Sobre cultura e modo de vida, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
 
(  ) É possível perceber-se já nas origens da 

Sociologia a utilização do constructo modo de 
vida para analisar a passagem das sociedades 
pré-capitalistas para as sociedades 
industrializadas. Tal constructo esteve presente 
nos clássicos que estudavam a passagem da 
vida em “comunidade” para a vida em 
“sociedades” diversificadas econômica e 
culturalmente. 

 
(  ) O style de vie é utilizado por Bourdieu como um 

demarcador simbólico das diferenças entre 
classes, visível nos habitus de classe que 
exprimem os gostos e preferências dos 
indivíduos, bem como as suas necessidades 
objetivas. 

 
(  ) Placide Rambaud (1969), em seu livro Société 

rurale et urbanisation demonstra que cada 
indivíduo passa pela aculturação de forma 
diferenciada, montando o que o autor chama de 
canevas, que seria um tipo de bordado criado 
segundo o direcionamento dado pelo indivíduo, 
a partir dos seus interesses e objetivos de vida. 

 
(  ) Segundo Foucault, um modo de vida pode ser 

partilhado por indivíduos de idade, estatuto e 
atividade sociais diferentes. Pode dar lugar a 
relações intensas que não se pareçam com 
nenhuma daquelas que são institucionalizadas 
e parece que um modo de vida pode dar lugar 
a uma cultura e a uma ética. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, V, V, V 
d) F, F, F, F 

33) Uma dimensão importante das Ciências 
Sociais refere-se à análise da cultura de massa. 
Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo: 
I. A problemática emerge na Europa nos anos 

20/30, um momento em que são desenvolvidas 
pesquisas sobre os meios de comunicação 
procurando entender o impacto das 
mensagens junto às audiências e ao público. 

II. A indústria cultural funciona como uma instituição 
social, competindo diretamente com outras 
instituições como família, religião, partidos políticos. 

III. A tendência dos meios de comunicação tem 
sido de homogeneizar, tornar iguais todas as 
pessoas, todos os povos, a partir de padrões 
dominantes. Isso impõe a quem não se 
enquadra nestes padrões com um sentimento 
de exclusão, pois as identidades cada vez 
entram em maior colapso, ao contrário de se 
afirmarem, ao mesmo tempo em que possam 
respeitar as suas identidades. 

IV. A indústria cultural, devido à sua abrangência, 
irá deslocar duas instâncias importantes da 
vida social: a cultura popular e a arte. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

 
34) A sociedade passou por inúmeras mudanças 

em todas as áreas do conhecimento ao longo 
de sua história. A cultura vista como processo 
dinâmico também sofreu influência de tais 
transformações que ocorreram de forma lenta 
e gradual. Sobre a globalização e a cultura, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) ‘Globalização’ é um termo utilizado 

preferencialmente pela escola francesa de visão 
marxista enquanto que ‘Mundialização’ é um termo 
utilizado pela escola norte-americana com visão 
capitalista. Os franceses por sua vez afirmam que 
o termo mundialização está a serviço da 
hegemonia capitalista dos norte-americanos. 

(  ) Para o sociólogo alemão Heinz Sonntag (1998), o 
processo de globalização da economia tem 
reduzido mais a concentração de riquezas, seja 
em termos de pessoas ou sociedades. 

(  ) Hobsbawn (1991) sinaliza que diante de um 
mundo cada vez mais globalizado, a ideologia das 
nações e do nacionalismo perde muito de sua 
relevância. Levado a uma fragmentação e 
individualização visível com o crescimento 
observado dos movimentos étnicos e separatistas 
que agitam o mundo no final do século. 

(  ) A globalização segundo, Giddens (1990), implica 
em um movimento de distanciamento da ideia 
sociológica clássica da sociedade como um 
sistema e sua substituição por uma perspectiva 
que se concentra na forma de como a vida social 
está ordenada no tempo e o espaço. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo 
a) V, F, V, F  c)  V, V, V, V 
b) F, F, F, F   d)  F, F, V, V 
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35) _____ é um preconceito que cada sociedade ou 

cada cultura produz, ao mesmo tempo que 

procura incutir em seus membros normas e 

valores peculiares. 

 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) Ideologia 
b) Relativismo Cultural 
c) Racismo 
d) Etnocentrismo 
 

36) As concepções de identidade cultural vêm 
transformando-se ao longo do processo 
civilizatório. Sobre este tema, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. As identidades nacionais não são nem 

genéticas nem hereditárias, ao contrário, são 

formadas e transformadas no interior de uma 

representação. 

 
II. O sujeito pós-moderno tem uma identidade 

fixa, essencial ou permanente, mesmo sujeito 

às transformações dos sistemas culturais. 

 
III. Há, sem dúvida, uma identidade primária em 

vigor no país, representada pela língua natural 

usada, mas quando se trata das identidades 

secundárias (própria, como exemplo, de 

regionalismos e grupos de preferências de 

diversa natureza), o quadro se altera. 

 
IV. Ao planejar sua entrada na sociedade da 

informação, o país deve privilegiar apenas as 

formas identitárias definidas pelo culto da 

memória ou das origens. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 

37) O interesse da antropologia pela política existe 
desde os primórdios da disciplina, uma vez que 
o estudo de sociedades e relações sociais é 
estreitamente ligado à temática das relações de 
poder. No contexto da tradição evolucionista, 
que marcou a fase inicial da antropologia, o 
foco recaía sobre as formas e os sistemas de 
poder em sociedades "primitivas", cujas 
características deveriam ser comparadas e 
classificadas em relação ao sistema político 
das sociedades modernas, consideradas mais 
"evoluídas". Propunha-se, então, uma linha 
evolutiva das formas de organização política, 
que começava com a "horda primitiva" e 
chegava ao Estado moderno. Analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) Nessa época, entre o final do século XIX e o 

início da década de 1920, a grande maioria dos 
estudos antropológicos não tinha a política 
como tema central de interesse, nem a 
antropologia política era pensada ou 
formalizada como uma subárea de estudos. 

(  ) Com o avanço da tradição estrutural-
funcionalista britânica, no entanto, a política 
ganhou espaço, sobretudo nas etnografias 
realizadas no contexto colonial anglo-africano. 
Muitos desses estudos buscavam entender a 
organização social de grupos e etnias sem a 
presença de um sistema político formal, isto é, 
sem Estado.    

(  ) É nessa direção que surgem as reflexões sobre 
a importância dos sistemas de parentesco para 
a hierarquia e a coesão sociais. Tendo como 
referência inicial Radcliffe-Brown, sucederam-
se autores como Evans-Pritchard, Meyer 
Fortes, Max Gluckman, Edmund Leach e Victor 
Turner, entre outros. Alguns dos textos 
fundamentais da então recém-nomeada 
"antropologia política" foram produzidos nesse 
contexto. 

(  ) A definição de poder teria se tornado tão ampla 
que poderia ser encontrada em qualquer 
situação social, englobando literalmente todos 
os temas da disciplina. Mas é nessa fase que 
se consolidou institucionalmente o campo de 
uma antropologia política (Easton, 1959). É 
fundamental ressalvar que, embora dialogando 
entre si com mais ou menos frequência, esses 
antropólogos não produziram em absoluto 
abordagens homogêneas da política.  

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, F 
b) V, F, V, F 
c) V, V, V, V 
d) F, F, V, V 
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38) O processo de industrialização dos Meios de 
Comunicação de Massa tem provocado 
profundas mudanças sociais, visto que seus 
veículos - em especial, a televisão - foram 
transformados em poderosas armas de 
manipulação intelectual e política. Sobre a 
ideologia e os meios de comunicação, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
 
(  ) A industrialização da comunicação implanta 

uma nova cultura, ou seja, “um corpo complexo 
de normas, símbolos, mitos e imagens que 
penetram o indivíduo em sua intimidade, 
estruturam os instintos, orientam as emoções... 
concernentes à vida prática e à vida 
imaginária”. 

 
(  ) Os Meios de Comunicação de Massa, em seu 

papel de atores e agentes na sociedade 
tecnológica, são considerados como fatores 
que imprimem sua dinâmica na sociedade, pois 
são tidos como possuidores de uma liberdade 
de ação real. 

 
(  ) A indústria cultural fornece produtos adaptados 

ao consumo das massas e que, em grande 
parte, determinam esse consumo. Ela especula 
sobre o estado da consciência e inconsciência 
de milhões de pessoas às quais se dirige. 

 
(  ) O fato de o telespectador receber 

“gratuitamente” o programa e não poder mais 
“exigir seu dinheiro de volta”, como ocorria no 
cinema, leva a emissora a buscar somente o 
aumento numérico de público, rebaixando a 
qualidade dos programas aos níveis “da 
massa”, vulgarizando-os, padronizando-os, 
impondo o que se chama valor mercadológico. 

 
(  ) A função do telejornal, em geral, não é de 

noticiar nem divulgar fatos que interessem à 
sociedade, mas a de moldá-los, reproduzindo 
assim a vida política e social conforme os 
critérios ideológicos e particulares de 
jornalistas, proprietários ou patrocinadores. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo 
a) V, F, V, F, V 
b) F, F, F, F, F 
c) V, V, V, V, V 
d) F, F, V, V, F 

 

39) “A perspectiva crítica é também denominada 

de perspectiva radical e centrou-se na questão 

da influência do poder na definição dos 

comportamentos desviados e dos problemas 

sociais, e numa concepção alargada da 

contextualização social do desvio. A 

fundamentação desta corrente está no 

pensamento marxista. Tem assim uma postura 

de conflito na gênese dos problemas sociais”. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

 
a) Segundo a tradição marxista, os modos de 

produção da infraestrutura econômica 

determinam relações sociais distintas. No 

estádio capitalista de desenvolvimento, a 

divisão social mais importante é a que separa 

os que possuem os meios de produção, a 

classe capitalista, dos que têm unicamente a 

sua força de trabalho para vender, e que 

constituem a classe trabalhadora 

 
b) Na perspectiva crítica os problemas sociais 

advêm das relações sociais impostas pelo 

modo de produção, e traduzem a necessidade 

de controle da classe socialista e a 

necessidade de não resistência e acomodação 

das classes exploradas 

 
c) O tipo e a gravidade dos problemas sociais 

ficam particularmente independentes das 

condições económicas conjunturais e da falta 

de consciência de classe que os trabalhadores 

possam ter 

 
d) A solução para os problemas sociais reside na 

mudança (revolucionária) do sistema social de 

sem classes para uma sociedade com classes, 

ou seja, sem exploração humana, sem 

injustiças e sem desigualdades 
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40) A década de 70 foi de crise de profunda crítica 
social e também um período de renascimento 
das grandes discussões teóricas. Os autores 
mais significativos são Ian Taylor, Paul Walton 
e Jock Young que deu o nome à corrente da 
nova criminologia ou criminologia radical. 
Segundo eles, o desvio deve ser analisado de 
forma materialista e histórica: Materialista 
porque deve ser analisado o contexto material 
e Histórico porque se deve relacionar o desvio 
com a evolução histórica dos modos de 
produção. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Esta perspectiva tem sido fortemente aceita por 

autores positivistas que argumentam ser este 

tipo de abordagem mais uma ideologia do que 

uma teoria científica. Ou seja, a perspectiva 

crítica centrou-se na explicação da génese das 

leis e no funcionamento das instituições de 

controle e negligenciou a explicação dos 

comportamentos desviados. 

 
II. Outra crítica é relativa à ênfase dada por esta 

corrente às questões de classe e de poder 

económico, esquecendo-se de outras fontes de 

conflito social como o género, a idade ou 

diferenças raciais.      

 
III. Não importa identificar quem define uma dada 

situação, real ou virtual, como problema social; 

quais as razões que apresenta, quem reage a 

esta pretensão e que tipo de dinâmica se 

estabelece entre as duas partes. 

 
IV. Somente após o estudo empírico do processo 

de definição de cada problema social é que 

podem ser elaboradas possíveis soluções para 

o mesmo. Ao contrário das correntes que 

abordámos anteriormente, a perspectiva 

construtivista não apresenta soluções, a priori, 

para os problemas sociais. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
 
 


