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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 DO CANDIDATO, 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 9h. 
4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões objetivas e/ou algum defeito de impressão/encadernação e verifique se as 

matérias correspondem àquelas relacionadas na etiqueta fixada em sua carteira. Qualquer problema avise imediatamente o fiscal. 
5. Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos com 

lentes escuras, de gorro, de turbante ou similares, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de 
aparelhos similares. É proibida ainda a consulta a qualquer material adicional. 

6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre os candidatos é proibido. A comunicação, se necessária, somente poderá ser 
estabelecida por intermédio dos fiscais. 

7. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e meia, após o início da prova. Ou seja, você só poderá deixar a sala de 
provas após as 11h30min. 

8. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas. 
9. Preenchimento da Folha de Respostas: 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). 

10. ATENÇÃO: não rabisque nem faça anotações sobre o código de barras da Folha de Respostas. Mantenha-o “limpo” para 
leitura óptica eficiente e segura. 

11. 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 
13h15min às 13h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período o “Rascunho para 
Anotação das Respostas” não será devolvido. 

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

13. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 
14. São de responsabilidade única do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões e na 

Folha de Respostas. 

 

Corte na linha pontilhada. ............................................................................................. 
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SOCIOLOGIA 
 

  Questão   01  ——————————————————— 
 

“De maneira geral, é fácil compreender que os indivíduos só 
podem ser submetidos a um despotismo coletivo, pois os 
membros de uma sociedade só podem ser dominados por uma 
força superior, e só tem essa qualidade a do grupo. Uma 
personalidade qualquer, por mais forte que seja, nada poderia 
sozinha contra uma sociedade inteira; esta, portanto, não pode 
ser subjugada contra a sua vontade”. (DURKHEIM, E. Da 
divisão do trabalho social. 2.ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 
2004, p. 179 e 180). Com base nessa citação e em 
conhecimentos acerca da obra de Émile Durkheim, assinale o 
que for correto. 
 
01) Para Émile Durkheim, os sistemas de dominação e de 

coerção são produzidos coletivamente. 
02) Segundo Émile Durkheim, as formas de controle social se 

originam nas ações individuais. 
04) Émile Durkheim admite que a formação de um governo 

autoritário é resultado de uma dominação afetiva e 
carismática. 

08) Um governo autoritário, segundo as considerações de 
Émile Durkheim, é uma obra coletiva. 

16) Conforme Émile Durkheim, um governo despótico só se 
mantém com o aval da sociedade que ele domina. 

 

 

 
 
  Questão   02  ——————————————————— 
 

Sobre as dinâmicas sociais de ocupação dos espaços urbanos, 
assinale o que for correto. 
 
01) A desigualdade social é encontrada, dentre outras maneiras, 

nas formas de ocupação do território das cidades e no acesso 
às moradias e aos serviços básicos de infraestrutura urbana, 
tais como as redes de água e de esgoto, nem sempre 
disponíveis a toda população de uma região. 

02) De acordo com a legislação em vigor, cabe ao poder 
público regulamentar o uso do solo urbano de forma a 
garantir o direito às cidades. O mercado imobiliário, 
contudo, tende a ser um agente poderoso na definição de 
áreas que receberão maior ou menor investimento de 
recursos públicos. 

04) A construção de conjuntos habitacionais populares nas 
margens das grandes cidades é uma estratégia de promoção 
da igualdade social, pois garante que as áreas afastadas do 
centro desenvolvam melhores condições de ofertas de 
emprego e de lazer a seus habitantes. 

08) Diferentemente das metrópoles, que são marcadas pela 
oposição entre centro e periferia, as cidades pequenas e 
médias brasileiras tendem a proporcionar experiências de 
vida urbana caracterizadas pela igualdade e pelo usufruto 
pleno dos benefícios públicos e municipais.  

16) O crescimento da periferia pode resultar também de uma 
“autossegregação” de classes sociais mais abastadas que 
procuram voluntariamente se afastar dos centros das 
cidades como forma de buscar um modo de vida 
privilegiado, longe dos conflitos urbanos.  

 

 

 
 

  Questão   03  ——————————————————— 
 

“Ao estudar essa nova configuração da cidadania, o sociólogo 
Thomas Humphrey Marshall (1893-1981) afirma que a 
cidadania não nasce acabada: trata-se de uma construção pela 
adição gradativa de novos direitos, conquistados por diferentes 
atores sociais, ao longo da formação da sociedade capitalista.” 
(ARAÚJO, S. M.; BRIDI, M. A.; MOTIM, B. L. Sociologia. 
São Paulo: Scipione, 2013, p. 174). Considerando o trecho 
acima e as relações entre cidadania e democracia, assinale o 
que for correto.  
 
01) Nas sociedades democráticas, o voto é o  meio legítimo de 

alcançar o poder, e o processo eleitoral é a forma racional-
legal de disputa por representação. 

02) A redução da miséria, a ampliação do acesso à educação, a 
garantia no fornecimento de infraestrutura básica, como 
moradia, eletricidade e água tratada, são ações políticas que 
ampliam os direitos de cidadania.  

04) O reconhecimento dos direitos humanos, atribuídos aos 
indivíduos independentemente de sua etnia, de seu gênero ou 
de sua idade, é um dos princípios das atuais democracias. 

08) A cidadania se refere a um ideal normativo de organização 
política, e não a práticas e a formas específicas de ação na 
vida pública. 

16) Os movimentos sociais, os protestos nas ruas e outras 
formas de organização ou de manifestação da sociedade 
civil indicam a falência da vida democrática. 

 

 

 
 
  Questão   04  ——————————————————— 
 

A Globalização de fins do século XX e de início do século XXI 
anuncia a ideia de um mundo sem fronteiras e de cidadania 
mundial. Tais perspectivas remetem à diminuição do racismo, 
da xenofobia e da intolerância religiosa. Todavia, na segunda 
década do século XXI, é possível notar que alguns resultados 
esperados não foram alcançados. Por exemplo, as fronteiras se 
mantêm, existindo até mesmo a proposta de construção de 
muros entre países. Além disso, o racismo, a xenofobia e a 
intolerância religiosa aumentam, sobretudo em áreas com a 
presença de imigrantes e de refugiados de guerra. Essas 
situações podem ser estudadas a partir do conceito de 
etnocentrismo, sobre o qual é correto afirmar que  
 
01) faz parte do comportamento etnocêntrico a compreensão de 

que a cultura a que a pessoa pertence é superior às demais. 
02) xenofobia é a aversão e a intolerância a pessoas 

estrangeiras ou consideradas estrangeiras.   
04) a perseguição e os ataques a imigrantes, por serem 

imigrantes, são ações desvinculadas da visão de mundo 
etnocêntrica. 

08) o relativismo cultural pode ser interpretado como uma 
crítica ao etnocentrismo. Ele sustenta que cada cultura tem 
o seu valor e a sua legitimidade. 

16) as posições etnocêntricas interferem pouco na vida 
cotidiana, pois elas estão desvinculadas da intolerância 
religiosa, por exemplo. 
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  Questão   05  ——————————————————— 
 

Sobre as relações entre trabalho e sociedade, assinale o que for 
correto. 
 
01) O modelo de produção e de organização do trabalho que se 

estabeleceu a partir do século XVIII, na indústria, sofreu 
poucas modificações ao longo dos últimos séculos, seguindo, 
basicamente, os mesmos princípios organizacionais desde 
aquela época. 

02) No capitalismo contemporâneo, a finalidade da produção 
industrial é a geração de conhecimento, e não mais a 
geração de lucro. 

04) A indústria é a organização social que inventou o trabalho. 
Por isso é um equívoco considerar trabalhadores os 
agricultores, os pescadores, os pecuaristas, uma vez que 
realizam atividades fora da estrutura de produção industrial. 

08) As inovações tecnológicas proporcionaram aos 
trabalhadores a redução da  jornada de trabalho, a garantia 
dos direitos trabalhistas e a possibilidade de conviver mais 
intensamente com suas famílias e com seus grupos de 
amigos. 

16) Para Max Weber, a concepção de que o trabalho é uma 
atividade que dá dignidade às pessoas tem origem na ética 
religiosa e é amplamente aceita na sociedade industrial e 
compartilhada por distintos grupos sociais. 

 

 

 
 
 
  Questão   06  ——————————————————— 
 

O pedido de impedimento da presidente Dilma Roussef e seu 
consequente afastamento da presidência, em abril de 2016, 
gerou intenso debate nacional, em que vários grupos políticos 
se posicionaram, alguns apoiando o movimento e afirmando 
sua legitimidade, outros acusando o processo de ilegítimo. 
Considerando o fato em questão e conhecimentos sobre as 
relações entre Estado e sociedade, é correto afirmar que  
 
01) o conflito político é constituído por forças sociais e por 

interesses que nem sempre se expressam nos canais 
institucionalizados da política, a exemplo das 
manifestações nas ruas. 

02) a institucionalidade político-jurídica é impermeável aos 
conflitos de classe, constituindo-se em uma estrutura 
independente e autônoma, apartada dos conflitos 
econômicos e das disputas por legitimidade e por 
reconhecimento social. 

04) a produção, o controle e a difusão da informação são 
questões  centrais no desenvolvimento de uma sociedade 
democrática. 

08) a interrupção de um mandato presidencial foi um fato 
inédito na história política brasileira. 

16) é necessário que haja o desvio de verbas públicas para que 
uma prática política seja considerada corrupta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Questão   07  ——————————————————— 
 

Karl Marx e Max Weber figuram entre os autores  
considerados fundadores da Sociologia. Cada um a seu modo  
investigou o funcionamento das sociedades. Ambos se 
preocuparam, sobretudo, com o funcionamento das sociedades 
capitalistas modernas. Assinale o que for correto a respeito de 
estudos realizados por esses dois autores. 
 
01) Para Max Weber, as ações sociais dependem das decisões, 

das escolhas e das orientações individuais, portanto tais 
ações interferem diretamente na realidade. 

02) Karl Marx indica, em seus escritos, que a forma como as 
sociedades produzem e reproduzem a sua vida material não 
interfere nos demais campos da vida. 

04) Max Weber considera que o protestantismo foi central para 
o desenvolvimento da sociedade capitalista moderna, uma 
vez que essa doutrina religiosa inseriu uma ética de 
valorização do trabalho e de seus frutos, inclusa a riqueza. 

08) Ao contrário de Karl Marx, Max Weber considera os 
fenômenos culturais desencadeadores de transformações 
históricas e sociais. 

16) Os estudos de Karl Marx indicam que a produção e a 
reprodução da vida material, aquilo denominado de 
economia, conformam a infraestrutura das sociedades.  

 

 

 
 
  Questão   08  ——————————————————— 
 

Como é possível que os indivíduos convivam em sociedade? 
As várias tradições teóricas da Sociologia elaboraram 
diferentes respostas para essa pergunta. A respeito dessas 
tradições, assinale o que for correto.  
 
01) Para a perspectiva funcionalista, a sociedade se organiza 

como um sistema. Portanto a vida social é possível porque 
toda atividade humana desempenha uma função específica 
na sociedade.  

02) Jean-Jacques Rousseau, apontado como um dos primeiros 
teóricos da Sociologia, considerou a desigualdade social, 
no século XVIII, um fato natural e uma necessidade dos 
processos evolutivos de uma boa sociedade.  

04) O materialismo histórico destaca que a estrutura de uma 
sociedade é decorrente da forma como os homens se 
organizam para a produção social de bens. 

08) Algumas tradições sociológicas consideram a vida social 
um grande palco de representações de papéis por parte de 
seus atores, destacando os processos de interação 
interpessoal.  

16) A Sociologia no Brasil se desenvolveu propondo questões 
que ignoravam a inserção do país na ordem capitalista 
mundial.  
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  Questão   09  ——————————————————— 
 

“(...) o que fica no centro das preocupações, das apreensões e, 
mesmo, das obsessões é o ‘preconceito de não ter 
preconceitos’. Através de processos de mudanças psicossocial 
e sociocultural reais sob certos aspectos profundos e 
irreversíveis, subsiste uma larga herança cultural, como se o 
brasileiro se condenasse, na esfera das relações raciais, a repetir 
o passado no presente.” (FERNANDES, F. O negro no mundo 
dos brancos. São Paulo: Global, 2007, p. 42). Com base na 
citação acima e em estudos realizados acerca das relações 
raciais no Brasil, assinale o que for correto. 
 
01) A sociedade brasileira tende a condenar publicamente o 

racismo, todavia ele é considerado relativamente aceito em 
diversos espaços, momentos e relações sociais de caráter 
privado ou coletivo. 

02) No Brasil, a democracia racial é uma realidade.  O racismo, 
portanto, não existe. 

04) A herança cultural da escravidão foi irrelevante para a  
sociedade brasileira após a abolição. 

08) O mito da democracia racial foi e é uma construção que 
colabora para a dissimulação  do racismo no Brasil. 

16) Dentre as marcas culturais da escravidão no Brasil está a 
tendência a associar pessoas negras a profissões de menor 
status social. 

 

 

 
 
 
  Questão   10  ——————————————————— 
 

“A perspectiva sociológica pode então ser compreendida em 
termos de uma frase coloquial como ‘olhar por trás dos 
bastidores’”. (BERGER, P. Perspectivas sociológicas: uma 
visão humanista. 4.ª ed. Petrópolis: Vozes, 1976, p. 40). Acerca 
dessa perspectiva e de conhecimentos construídos pela 
Sociologia, assinale o que for correto. 
 
01) Para a perspectiva da Sociologia compreensiva, as ciências 

sociais têm como finalidade a proposição de reformas da 
sociedade. 

02) O estudo da Sociologia permite a compreensão dos 
elementos que organizam a sociedade para além de suas 
manifestações externas. 

04) As pesquisas sociológicas procuram prestar informações, 
tão exatas quanto possíveis, de uma determinada realidade 
social. 

08) Os estudos sociológicos procuram compreender aquilo que 
está para além das primeiras aparências sem o descarte delas. 

16) Os estudos sociológicos frequentemente trazem inovações 
sobre os modos de compreensão e de explicação dos  
fenômenos sociais.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   11  ——————————————————— 
 

“Participar de eleições é somente uma das formas de atuar 
politicamente, embora seja uma parte importante da atividade 
política. Por meio das eleições escolhemos aqueles que nos 
representam, tomam decisões e agem por nós em determinadas 
esferas do poder, sendo remunerados para exercer essa função: 
isso é o que define uma democracia representativa”. 
(ARAÚJO, S. M.; BRIDI, M. A.; MOTIM, B. L. Sociologia. 
São Paulo: Scipione, 2013, p. 182). Considerando o sistema 
eleitoral brasileiro e a nossa democracia representativa, 
assinale o que for correto.  
 
01) As eleições para os cargos executivos de presidente, de 

governador(a) e de prefeito(a) e para o Senado obedecem 
ao modelo de representação majoritária, isto é, os(as) 
candidatos(as) com a maioria absoluta dos votos são 
eleitos(as) para exercer os cargos políticos aos quais se 
candidataram. 

02) Para os cargos de vereadores(as), de deputados(as) estaduais, 
de deputados(as) federais, nem sempre os(as) candidatos(as) 
mais votados(as) são aqueles(as) que se elegem. Isso 
acontece porque a eleição para tais cargos segue o modelo de 
representação proporcional de lista aberta.  

04) Conforme estabelecido na legislação eleitoral brasileira,  os 
votos brancos e nulos integram os chamados “votos válidos” 
em uma eleição. Portanto a maioria de votos brancos e nulos 
em um pleito anula todo o processo eleitoral. 

08) Quando há baixo comparecimento dos(as) eleitores(as) às 
urnas, existe a possibilidade de não haver candidato(a) 
eleito(a) ou de o partido não atingir o número mínimo de 
votos para se eleger, ficando cadeiras vagas no legislativo. 
Quando isso acontece, são convocadas novas eleições. 

16) Nas repúblicas federativas presidencialistas, como a 
brasileira, diferentes atribuições são delegadas aos 
diferentes representantes políticos. Por exemplo, cabe aos 
membros do poder legislativo: vereadores(as), 
deputados(as), senadores(as), formular leis e definir o 
orçamento anual dos municípios, dos estados e da 
federação, respectivamente; cabe ao poder executivo: 
prefeitos(as), governadores(as) e presidente executar aquilo 
que as leis determinam.  
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  Questão   12  ——————————————————— 
 

Sobre a relação entre indivíduo e sociedade e o processo de 
socialização, é correto afirmar que  
 
01) o processo de interação social é basicamente uma forma de 

troca de atenção, de recursos e de experiências entre as 
pessoas envolvidas em uma relação. 

02) as pessoas nem sempre agem racionalmente. Na maioria 
das vezes, elas orientam suas ações com base em normas 
sociais das quais nem sempre são conscientes, mas que 
aprenderam nos processos de socialização. 

04) a socialização é um processo essencialmente de reprodução 
de padrões sociais, no qual existe pouco espaço para a 
criação, a invenção e a reflexão. 

08) a análise sociológica interacionista destaca as dimensões 
ritualizadas e dramatúrgicas da vida social. Dessa análise 
resulta a concepção de vários(as) sociólogos(as) dessa 
vertente em considerar a sociedade um palco em que as 
pessoas desempenham papéis reconhecidos coletivamente. 

16) a comunicação pode ser vista como uma forma de 
interação social, uma vez que estabelece, entre as pessoas 
envolvidas, um conjunto de significados compartilhados. 

 

 

 
 
 
  Questão   13  ——————————————————— 
 

“Instituições tradicionais, como a Igreja, a família e o Estado, 
disputam com a indústria do consumo e com a mídia a 
produção de referenciais de identificação. Esse contexto de 
fragmentação e multiplicação de referenciais morais, políticos, 
religiosos e estéticos tem levado alguns antropólogos e 
sociólogos interessados em compreender a realidade das 
sociedades ocidentais a trabalhar com a noção de tribos 
urbanas.” (BOMENY, H. [et al.] Tempos modernos, tempos de 
sociologia: ensino médio. vol. único. 2.ª ed., São Paulo: 
Editora do Brasil, p. 266). Assinale o que for correto quanto às 
denominadas tribos urbanas.   
 
01) Tribos urbanas são grupos urbanos unidos pela afinidade, 

pelos gostos e pelos interesses. 
02) A formação das tribos urbanas é desvinculada da  produção 

de bens de consumo e da produção da Indústria Cultural. 
04) A formação de tribos urbanas colabora com o processo de 

rotulação das pessoas. 
08) A constituição de tribos urbanas possui uma relação íntima 

com a produção da Indústria Cultural. 
16) Ao se falar de tribos urbanas, fala-se de grupos étnicos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   14  ——————————————————— 
 

Leia abaixo o trecho da seguinte canção: 
 
Amores da minha vida  
(interp. Maiara e Maraisa) 
 
Mãe, eu te prometo, vou criar juízo 
Já passou da hora, ai que trem difícil 
Final de semana é quase todo dia 
Eu saio à noite e durmo de dia 
Mãe, meu Ibope tá valorizado 
Deve ser por isso que eu não tenho namorado 
(...) 
Ah eu vou ser orgulho da minha mãe 
Vou subtrair uns dez da minha vida 
Mas enquanto esse dia não chega  
Eu quero é que multiplica   
 
(Disponível em maiara-maraisa.lyrics.com.br/letras/2611470) 
 
A cultura pop atual é um dos produtos da Indústria Cultural. 
Ela é normalmente entendida como entretenimento ou 
alienação. Ela pode, todavia,  revelar tendências de pensamento 
e de comportamento presentes em uma determinada sociedade 
em um dado momento histórico. O universo da música 
sertaneja no Brasil sempre foi muito marcado pela narrativa 
masculina. Nesse universo, cantoras como Maiara e Maraisa, 
de alguma forma, contestam essa situação, oferecendo um 
ponto de vista feminino. A respeito da cultura pop e das 
questões de gênero, assinale o que for correto. 
 
01) A letra da música “Amores da minha vida” indica a inserção 

de novos pontos de vista narrativos no universo sertanejo, os 
quais incluem, por exemplo, a perspectiva feminina. 

02) A desigualdade de gênero é evidenciada nas disparidades 
em relação à posição que as mulheres ocupam na vida 
pública, nas relações sociais e nos contextos familiares. A 
letra de “Amores da minha vida” trata do tema da liberdade 
da sexualidade feminina, confrontando determinadas 
expectativas familiares. 

04) A produção musical das cantoras Maiara e Maraisa foge ao 
esquema oferecido pela Indústria Cultural, por não se 
constituir em uma produção comercial e por não seguir 
uma forma de distribuição que passa pelos suportes 
industriais e pela lógica do espetáculo. 

08) Nas sociedades contemporâneas, existe uma separação bem 
demarcada entre as manifestações culturais tradicionais, 
como a música caipira e a sertaneja, e as produções 
modernas e contemporâneas, como a música eletrônica. 

16) O conceito de gênero na Sociologia destaca que a 
classificação do que é feminino ou masculino é, sobretudo, 
uma construção social. Nesse sentido, a letra de “Amores 
da minha vida” evidencia a dinâmica dessa construção ao 
defender a possibilidade de “ser mulher” de uma maneira 
diferente daquela proposta pelas  gerações passadas.  
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  Questão   15  ——————————————————— 
 

“‘Injustice – God among us’, game lançado no mês passado 
(...), tem uma ótima história (...). Em um universo paralelo, o 
Super-Homem surta depois que o Coringa o engana e faz com 
que o herói mate sua mulher, Lois Lane, e seu filho, 
acreditando que atacava o vilão Apocalypse. Ensandecido, 
assassina o Coringa. E vira um ditador. Os demais heróis são 
forçados a se juntar a ele. Os que se recusam, são eliminados.” 
(MAGGI, S. “Injustice – God among us” perdeu a chance de 
ser um grande jogo. Disponível em http://oglobo.globo.com/ 
sociedade/tecnologia/injusticegod-among - us - perdeu - chance - de-
ser-um-grande-jogo-8476807. Acesso em 25/04/2017). O jogo 
“Injustice – God among us”, conforme descrito acima, coloca o 
herói Super-Homem como um grande ditador. O jogo, para 
além da diversão, pode ajudar a pensar sobre as formas de 
governo e os sistemas políticos. Com base no trecho acima e 
em conhecimentos sobre os temas “poder” e “política”, 
assinale o que for correto.  
 
01) Ao longo dos séculos, o Estado assumiu diversas formas de 

organização política, muitas delas autoritárias – sendo os 
casos mais extremos definidos como totalitários. Por ser 
governado por alguém tão poderoso quanto o Super-
Homem, que elimina seus adversários, o jogo descrito acima 
exemplifica um mundo configurado por um poder totalitário. 

02) Historicamente, os regimes políticos autoritários e 
totalitários enfrentaram, e enfrentam, processos de luta e de 
resistência por parte de grupos organizados na sociedade 
civil. No jogo, essa resistência é encarnada pelos outros 
heróis que enfrentam o Super-Homem. 

04) Os regimes autoritários e totalitários, em geral, reforçam o 
domínio da esfera pública na política, garantindo pleno 
respeito, ordem e segurança a todos os seus cidadãos.  

08) O autoritarismo e o totalitarismo podem se manifestar e se 
estabelecer sob uma forma política republicana.  

16) Historicamente, os governos totalitários se estabeleceram 
em momentos de grave crise social, como aconteceu 
mundialmente na década de 1930. No jogo, ao contrário, a 
crise que desencadeia a ditadura estabelecida pelo Super-
Homem é gerada a partir de sua crise pessoal, de seu 
desequilíbrio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   16  ——————————————————— 
 

A pressão que a sociedade exerce sobre as pessoas é grande e 
efetiva. Essa situação recebeu, por parte de alguns(as) 
autores(as), a denominação de controle social. Assinale o que 
for correto sobre o assunto. 
  
01) Os mecanismos de controle social podem ser formais ou 

informais. 
02) A violência física é uma das formas mais tradicionais de 

controle social. 
04) O controle social inexiste no seio da família e das amizades. 
08) A manipulação da oferta de empregos, para mais ou para 

menos, pode ser entendida como uma forma de controle 
social. 

16) O constrangimento público, o escárnio, a exposição de 
pessoas ao ridículo são formas de controle social. 

 

 

 
 
  Questão   17  ——————————————————— 
 

“(...) ao contrário do que se acredita, a internet e as questões 
digitais não são fenômenos sobretudo globais. Estão enraizados 
num território; são territorializados. Trata-se quase sempre de 
homens e mulheres, informações, comércio eletrônico, 
aplicativos, mapas, redes sociais, ligados entre si por vínculos 
físicos, materiais e reais. É ao mesmo tempo um smart world e 
um small world, mas de qualquer maneira um mundo que não é 
plano nem flat.” (MARTEL, F. Smart: o que você não sabe 
sobre a internet. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015, 
p.11). Considerando o trecho citado e conhecimentos sobre os 
temas “comunicação”, “cultura” e “ideologia”, assinale o que 
for correto. 
 
01) O mundo digital é caracterizado pela homogeneidade e 

pela uniformidade de práticas, de usos e de acessos a 
serviços e a conteúdos. 

02) O mundo digital constitui um universo à parte quando se 
considera o mundo físico, material.  

04) A internet superou os limites geográficos tradicionais, 
dissolveu as identidades culturais e eliminou as diferenças 
linguísticas. 

08) Embora seja um elemento central do processo de 
globalização, o mundo digital possui dimensões local e 
territorial que implicam a sua pluralidade e a sua 
diversidade de práticas e de usos. 

16) O mundo digital é composto tanto por aplicativos e 
softwares quanto pelos aparelhos e pelos equipamentos que 
dão suporte e acesso à rede, tais como notebooks e celulares.  
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  Questão   18  ——————————————————— 
 

“O valor dos salários, o tipo de trabalho, os posicionamentos 
políticos e ideológicos, o fato de sermos ou não proprietários dos 
meios para produzir nossa subsistência, ou mesmo se vamos ao 
cinema ou lemos livros com frequência, se gostamos de ópera ou 
quantos televisores temos em casa, se nossa casa é própria ou 
alugada, todas essas questões, assim como muitas outras, podem 
ser utilizadas como referência para definir a que classe, estrato 
ou grupo social pertencemos.” (MACHADO, I. J. R.; AMORIM, 
H.; BARROS, C. R. Sociologia hoje. São Paulo: Ática, 2013, 
p.152). Considerando o trecho citado e conhecimentos sobre o 
tema da estratificação social, assinale o que for correto. 
 
01) A divisão do trabalho é um dos resultados e, ao mesmo 

tempo, uma das causas da estratificação social. 
02) A estratificação social pode expressar assimetrias sociais, 

ou seja, relações hierárquicas e desiguais de poder na vida 
social. 

04) A busca por prestígio, por reconhecimento e por status 
social envolve disputas sobre bens econômicos, e não sobre 
valores culturais. 

08) O processo de educação, no qual se incluem, entre outras 
instituições, a família e a escola, exerce influência sobre a 
posição privilegiada ou desprivilegiada que a pessoa ocupa 
na vida social. 

16) O conceito de classes sociais é considerado uma forma 
ultrapassada de pensar a estratificação social uma vez que 
se baseia em uma teoria arcaica da vida social.  

 

 

 
 
  Questão   19  ——————————————————— 
 

Max Weber é um dos autores centrais para a constituição da 
Sociologia. Um de seus principais temas de investigação foi o 
da dominação. Para ele, os sistemas de dominação se 
vinculariam a processos de legitimação. No intuito de 
compreender tal situação, o autor desenvolveu um modelo de 
análise com base naquilo que denominou de três tipos ideais de 
dominação: o racional, o tradicional e o carismático. Assinale o 
que for correto a respeito desses três tipos weberianos de 
dominação. 
 
01) Os tipos de dominação propostos por Max Weber não são 

encontrados de forma pura na realidade. 
02) Para que exista dominação, é necessário que os dominados 

obedeçam à autoridade dos que detêm o poder.   
04) Para Max Weber, a dominação carismática é baseada na 

veneração do poder heroico, na santidade e no caráter 
exemplar de uma pessoa.  

08) A dominação tradicional, segundo Max Weber, consiste no 
desenvolvimento do aparato burocrático.  

16) Max Weber define a dominação racional  como aquela que 
não necessita dos aparatos legislativo e burocrático. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   20  ——————————————————— 
 

“A ideia de cultura que prevalece hoje no senso comum deve 
muito ao pensamento de [Franz] Boas: um conjunto estável de 
hábitos, práticas, costumes, tecnologias etc. No campo teórico 
da Antropologia, entretanto, esse conceito passou por inúmeras 
revisões (...). Na década de 1960, uma nova geração de 
antropólogos trouxe outros significados ao conceito de cultura. 
Destacam-se nesse momento os trabalhos dos norte-americanos 
David Schneider (1918-1995), Clifford Geertz (1926-2006) e 
Marshal Sahlins, que criticaram o conceito de cultura como um 
todo integrado e estático.” (MACHADO, I. J.; AMORIM, H.; 
BARROS, C. R. Sociologia hoje. São Paulo: Ática, 2013, p.52 
e 53). Sobre as concepções contemporâneas em torno do 
conceito de cultura, assinale o que for correto. 
 
01) A cultura é compreendida como um sistema simbólico que 

confere sentido às atividades humanas.  
02) Uma análise orientada pela concepção simbólica de cultura 

destacaria os processos de perda e de aculturação na  
incorporação do rap e do hip hop em periferias brasileiras, 
o que resulta na substituição do samba como autêntico 
elemento da cultura brasileira.  

04) A melhor maneira de preservar um sistema simbólico é 
mantê-lo isolado de outros sistemas. Assim, as medidas de 
proteção da cultura indígena no Brasil impedem-na, por 
exemplo, de usar novas tecnologias de produção e de 
comunicação, garantindo que tal cultura não sofra 
interferências do mundo externo a ela. 

08) A cultura é vista como um código que se pode ler e 
interpretar. Assim, a Antropologia  é definida como uma 
ciência capaz de interpretar os significados que os diferentes 
grupos humanos atribuem às suas experiências sociais. 

16) A noção da atividade humana como criadora de significados 
simbólicos foi superada pelos recentes avanços das pesquisas 
psiquiátricas e neurológicas, as quais desenvolveram 
medicamentos capazes de comprovar que todo ser humano 
obedece a um mesmo funcionamento mental, capaz de ser 
controlado e regulado por medicamentos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


