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CADERNO DE QUESTÕES – PAS-UEM/2015 - ETAPA 3 
 

N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  
NOME DO CANDIDATO:  

 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
1. Confira os campos N.o  DE ORDEM, N.o  DE INSCRIÇÃO e NOME, que constam na etiqueta fixada em sua carteira. 
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se 

houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal. 
3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14 horas. 
4. Após o sinal, confira se este caderno contém a Prova de Redação e 40 questões objetivas, e/ou ainda qualquer tipo de 

defeito. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. As folhas da versão definitiva da Prova de Redação estão em 
separado, com o nome de “Versão Definiva”. 

5. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. A comunicação, se necessária, somente 
poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá 
implicar a anulação da sua prova. 

6. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas, após o início da resolução da prova. 
7. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas. 
8. No caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance na Folha de Respostas o número 

correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com mais de uma alternativa correta, a 
resposta a ser lançada corresponde à soma dessas alternativas corretas. Em qualquer caso o candidato 
deve preencher sempre dois alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, 
conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão 47, resposta 09 (soma, no exemplo, das 
alternativas corretas, 01 e 08). 

9. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para 
Anotação das Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao 
término da prova, no horário das 19h15min às 19h30min, mediante apresentação do documento de 
identificação. Após esse período, não haverá devolução.  

10. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha 
de Respostas, o Rascunho para Anotação das Respostas e o Caderno da Versão Definitiva da Redação. 

11. São de responsabilidade do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas no Caderno de Questões 
e na Folha de Respostas. 
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2 UEM/CVU – PAS/2015 Etapa 3 
Caderno de Questões GABARITO 1

 

SOCIOLOGIA 
 

———————  Questão   36  ——————— 
 

Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), 
os agentes sociais estão inseridos na estrutura da 
sociedade, ocupando posições hierárquicas que 
dependem, em grande parte, das características 
culturais, sociais e comportamentais de cada indivíduo. 
Por isso, cada agente formula estratégias para se inserir 
na sociedade e para a manutenção de sua posição na 
hierarquia social que contribuem tanto para a 
conservação da estrutura social como para a sua 
transformação. Para Bourdieu, “pode-se genericamente 
verificar que quanto mais as pessoas ocupam uma 
posição favorecida na estrutura, mais elas tendem a 
conservar ao mesmo tempo a estrutura e a sua posição, 
nos limites, no entanto, de suas disposições (isto é, de 
sua trajetória social, de sua origem social) que são mais 
ou menos apropriadas à sua posição.” (BOURDIEU, P. 
Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do 
campo científico. São Paulo: UNESP, 2004, p. 29). 
Considerando o trecho citado e os estudos sociológicos 
sobre indivíduo e sociedade, assinale o que for correto. 
 
01) O pensamento sociológico ensina que as relações 

sociais são diferentes das relações políticas, pois na 
sociedade não há disputas e nem conflitos. 

02) A sociologia se dedica ao estudo das estruturas 
sociais, e não ao dos indivíduos, porque entende que 
as pessoas não atuam com racionalidade. 

04) De acordo com Bourdieu, no trecho citado, as 
pessoas agem orientadas por disposições de classe 
e pela posição que ocupam na estrutura social. 

08) Ao estudar as relações sociais, Bourdieu afirma que 
o esforço e a dedicação individual são a medida do 
sucesso pessoal que alguém pode ter em sua vida. 

16) As relações entre as trajetórias individuais e as 
estruturas sociais permitem à sociologia estudar as 
mudanças e as permanências na ordem social. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———————  Questão   37  ——————— 
 

De acordo com a professora Petronilha Beatriz 
Gonçalves e Silva, “é importante destacar que se 
entende por raça a construção social forjada nas tensas 
relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas 
como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito 
biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje 
sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo 
raça é utilizado com freqüência nas relações sociais 
brasileiras para informar como determinadas 
características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, 
entre outras, influenciam, interferem e até mesmo 
determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no 
interior da sociedade brasileira”. (SILVA, P. B. G. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: CNE/MEC, 
10/03/2003, p. 13). Segundo a argumentação 
apresentada acima é correto afirmar: 
 
01) O conceito de “raça” utilizado pela autora se baseia 

na definição biológica de raça elaborada no século 
XVIII. 

02) Segundo o enunciado da questão, o conceito de 
“raça” não é baseado em uma definição biológica 
dos seres humanos, e sim em uma construção social  
criada nas relações tensas entre indivíduos e grupos 
classificados como brancos e negros na sociedade 
brasileira.  

04) Para a autora do texto acima, a  aparência dos 
indivíduos pode influenciar ou mesmo determinar 
suas oportunidades de viver, trabalhar, estudar e 
participar da sociedade brasileira.  

08) Com base na leitura do texto acima, podemos 
afirmar que os indivíduos classificados como negros 
não sofrem preconceito e discriminação na 
sociedade brasileira atual.  

16) Para a autora do texto, as formas de preconceito e 
discriminação existentes entre brancos e negros no 
Brasil muitas vezes são dissimuladas.  
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———————  Questão   38  ——————— 
 

A identidade e a diferença se traduzem em declarações 
sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre 
quem está incluído e quem está excluído. “Afirmar a 
identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer 
distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A 
identidade está sempre ligada a uma forte separação 
entre ‘nós’ e ‘eles’. Essa demarcação de fronteiras, essa 
separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, 
afirmam e reafirmam relações de poder.” (SILVA, T. “A 
produção social da identidade e da diferença”. In: SILVA, 
T. (org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos 
Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 82). 
Considerando o trecho citado e os estudos sociológicos 
sobre cultura, assinale o que for correto. 
 
01) Dividir o mundo entre “nós” e “eles”, “iguais” e 

“diferentes”, “incluídos” e “excluídos” etc., significa 
classificar culturalmente as relações sociais a partir 
de sistemas de significação. 

02) A identidade é um fenômeno individual e autônomo 
no mundo moderno, pois as instituições sociais, ao 
longo do século XX, deixaram de exercer qualquer 
pressão sobre as pessoas. 

04) Assim como a nacionalidade, a etnia e a classe 
social, as identidades de gênero também são 
determinadas naturalmente no nascimento dos 
indivíduos, sendo impossível modificá-las. 

08) Eleger arbitrariamente uma identidade como o 
parâmetro para se avaliarem outras identidades 
significa hierarquizar as diferenças culturais, gerando 
desigualdades sociais. 

16) A afirmação da identidade ou da diferença traduz 
declarações sobre quem pertence e sobre quem não 
pertence a determinado grupo, sobre quem está 
incluído e quem está excluído dele. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———————  Questão   39  ——————— 
 

Considerando estudos sociológicos sobre o mundo do 
trabalho, assinale o que for correto. 
 
01) As relações de trabalho não se reduzem a processos 

de produção de bens ou de serviços, mas também 
influenciam os padrões de identidade, de 
sociabilidade, os valores, os interesses e os estilos 
de vida. 

02) Segundo Durkheim, a função social do trabalho nas 
sociedades modernas é manter os indivíduos 
controlados, impedindo  qualquer forma de 
sociabilidade. 

04) Do ponto de vista marxista, as sociedades 
capitalistas se caracterizam pela redução dos 
conflitos sociais e pela diminuição da exploração do 
trabalho assalariado. 

08) O conceito de alienação, de Marx, pode ser utilizado 
para designar processos sociais nos quais o trabalho 
deixa de ser uma forma de realização pessoal para 
se converter em instrumento de dominação e de 
desumanização dos trabalhadores. 

16) A despeito das diferenças de gênero, de classe e de 
etnia, a sociologia do trabalho informa que a 
competência individual historicamente tem 
determinado o sucesso profissional das pessoas. 

 
 

 
 

———————  Questão   40  ——————— 
 

“A noção de ‘cor’, no Brasil, passou a ser utilizada como 
tropo para raça. ‘Cor’, no contexto brasileiro, informa 
sobre atributos diversos, cor da pele, outras 
características fenotípicas e também certas 
características sociais atribuídas, tal como condição 
racial. Ou seja, a cor assim entendida passou a ser 
utilizada no Brasil como uma das formas de classificação 
das pessoas.” (SILVA, P. Racismo em livros didáticos. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 66). Considerando o 
trecho citado e estudos sociológicos contemporâneos 
sobre diversidade cultural e etnocentrismo, assinale o 
que for correto. 

 
01) Do ponto de vista sociológico, as diferenças sociais 

entre brancos e negros precisam ser mantidas, pois 
são o resultado de expressões naturais da 
diversidade de raças existentes.  

02) Classificar e hierarquizar as pessoas segundo a  cor 
da pele é, para o pensamento sociológico, uma 
forma de racismo. 

04) Além da cor da pele, a sociologia defende que o 
cabelo e o tamanho do crânio também são 
indicadores do padrão de desenvolvimento moral e 
intelectual dos indivíduos. 

08) A questão da cor, além de indicar a persistente 
saliência da discriminação racial nas sociedades 
modernas, também tem grande peso no processo de 
construção das identidades étnicas. 

16) O pensamento sociológico informa que a ideia de 
que existiriam diferentes raças humanas não é uma 
determinação natural, mas atribuições sociais e 
culturais. 

 
 

 


