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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. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14h.
3. Após o sinal, confira se este caderno contém 50 questões objetivas e/ou algum defeito de impressão/encadernação. Qualquer problema
avise imediatamente o fiscal.
4. Atente para a ordem em que são apresentadas as provas neste caderno: Língua Portuguesa (questões de 01 a 10), Literaturas em Língua
Portuguesa (questões de 11 a 15), Língua Estrangeira (questões de 16 a 20) e Conhecimentos Específicos (questões 21 a 50).
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
escurecidas, 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. No tempo destinado a esta prova (5 horas) está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas.
8. O tempo mínimo de permanência na sala é de três horas, após o início da prova. Ou seja, você só poderá deixar a sala depois das 17h.
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. No caso de todas as alternativas
serem incorretas, a resposta por definição será 00 (zero zero). 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 57, resposta 07, que corresponde à soma das alternativas corretas 01, 02 e 04.
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 19h15min às 19h30min, 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.
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Corte na linha pontilhada.
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GABARITO 1

SOCIOLOGIA

Questão 38 —————————————————

Questão 36 —————————————————
Um fenômeno dos mais evidentes nas sociedades
contemporâneas é o consumo, o que o torna preocupação
constante da Sociologia. Acerca desse tema, assinale o que for
correto.
01) Uma sociedade considerada consumista é aquela em que o
consumo supera as necessidades biológicas e sociais.
02) O consumo é dispensável para impulsionar e fornecer
maior dinâmica à atividade econômica.
04) O consumo envolve valores de uso e de troca de
mercadoria, bem como valores humanos, materiais,
simbólicos.
08) Dentre os sentidos possíveis para a palavra consumo estão
o de esgotar e o de destruir.
16) Os bens adquiridos servem tanto para identificar quanto
para diferenciar as pessoas.

Questão 37 —————————————————
Para Émile Durkheim, a maior divisão do trabalho social
produz uma forma específica de solidariedade, a solidariedade
orgânica. Acerca da divisão do trabalho e das formas de
solidariedade em Durkheim, assinale o que for correto.
01) A solidariedade orgânica decorrente da maior divisão do
trabalho é responsável por aumentar a coesão social.
02) O avanço das sociedades industriais, marcadas pela grande
divisão do trabalho, cria sociedades mais parecidas e
indivíduos mais particulares.
04) A solidariedade orgânica é típica das sociedades
consideradas primitivas.
08) A coesão social é maior nas sociedades em que predomina
a solidariedade anômica.
16) Segundo Durkheim, a solidariedade mecânica é recorrente
nas sociedades industriais.
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A Sociologia pode ser entendida como a Ciência que se ocupa
do estudo das pessoas em sociedade. Acerca do objeto de
estudo da Sociologia, assinale o que for correto.
01) A Sociologia busca compreender a sociedade para além das
primeiras impressões.
02) Os estudos sociológicos buscam, também, compreender
como a sociedade produz seus mecanismos de coerção.
04) A Sociologia desnaturaliza os comportamentos humanos,
indicando que eles são muito mais sociais do que naturais.
08) Os estudos sociológicos, em sua abordagem, desconsideram
as estruturas sociais.
16) Os estudos sociológicos permitem pensar que as regras
sociais têm uma existência própria para além das pessoas
que as praticam e as seguem.

Questão 39 —————————————————
Em sua obra A ética protestante e o espírito do capitalismo,
Max Weber (1864-1920) busca estabelecer algumas
correlações possíveis entre as crenças religiosas dos
protestantes e o surgimento histórico da sociedade capitalista
moderna. De acordo com o pensamento de Max Weber,
assinale o que for correto.
01) As crenças e os valores religiosos dos protestantes podem
estar na origem de um sentimento que justifica a dedicação
às atividades rentáveis e à acumulação de capital por parte
dos empresários capitalistas.
02) A concepção de “vocação”, retirada do pensamento de
Lutero, indica que a dedicação ao trabalho pode ser
considerada uma ação humana que engrandece e glorifica a
obra divina.
04) A ideia de “predestinação”, retirada do pensamento de
Calvino, considera que tanto a prosperidade nos
empreendimentos capitalistas quanto o enriquecimento
podem ser interpretados como sinais da salvação eterna
para os protestantes.
08) A interpretação sociológica deve tratar os fenômenos
religiosos como crenças espirituais que não apresentam
relação com as atividades profissionais e empresariais
realizadas pelos protestantes.
16) A fé protestante pode ser considerada um fato social total
presente na sociedade que se impõe de forma coercitiva
sobre a consciência dos indivíduos.
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Questão 40 —————————————————

Questão 42 —————————————————

O conceito de “classes sociais” é tratado de forma diferenciada
por Max Weber (1864-1920) e por Karl Marx (1818-1883).
Sobre as concepções a respeito das “classes sociais” nos dois
autores, assinale o que for correto.

As formas de exercício do poder são numerosas, todavia é
possível destacar três formas predominantes: o poder
econômico, o poder ideológico e o poder político. Sobre essas
formas de exercício do poder, assinale o que for correto.

01) Para Weber “classe social” é um tipo ideal de estratificação
social que se refere a um grupo de pessoas que se encontra
nas mesmas condições econômicas.
02) Para Marx uma classe social deve ser definida tanto pela
sua condição econômica quanto por sua participação nas
lutas políticas em defesa de seus interesses contra outras
classes da sociedade.
04) Weber e Marx concordam com a ideia de que uma classe
social deve ser definida de acordo com o meio ou a ordem
social em que ocorreu o nascimento dos seus membros.
08) As concepções de Weber e de Marx sobre as classes sociais
constituem duas diferentes teorias a respeito das divisões e
das desigualdades sociais existentes nas sociedades
capitalistas.
16) Para Weber e para Marx as classes sociais devem ser
definidas de acordo com as características biológicas dos
seus membros.

01) O poder econômico baseia-se na posse de bens materiais,
como os meio de produção.
02) O poder político se impõe pelo caminho único da violência
física.
04) A primazia do poder econômico nas últimas décadas está
no capital financeiro.
08) Nas sociedades contemporâneas os meios de comunicação
de massa eximem-se do exercício do poder ideológico.
16) O poder ideológico consiste na capacidade de influenciar a
formação de ideias e de práticas sociais.

Questão 43 —————————————————
Questão 41 —————————————————
Na sociedade brasileira inúmeras crenças religiosas convivem,
influenciando-se mutuamente e gerando um fenômeno social
denominado “sincretismo religioso”. Sobre esse fenômeno,
assinale o que for correto.
01) O sincretismo religioso influenciou para que o catolicismo
oficial passasse a conviver com o catolicismo popular, que
combina diferentes crenças das populações negras e
indígenas do País.
02) O Candomblé e a Umbanda reelaboraram, no Brasil, as
crenças e os costumes de várias culturas africanas,
combinando-as com as crenças de outras religiões
existentes no País.
04) Confissões religiosas protestantes históricas (Luterana,
Batista, Metodista, Presbiteriana) convivem no Brasil com
as diferentes denominações pentecostais e neopentecostais.
08) A Constituição da República Federativa do Brasil
determina que o Estado deve proibir as diferentes
expressões de religiosidade, diminuindo, assim, a
diversidade cultural e o sincretismo religioso da sociedade
brasileira.
16) É norma constitucional no Brasil o direito à liberdade de
crença, ao livre exercício dos cultos religiosos, bem como a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

Com a Lei n.º 13.104, de 09 de março de 2015, o artigo 121 do
Código Penal Brasileiro passou a contar com o inciso VI, que
versa sobre o feminicídio como qualificador do homicídio.
Sobre o tema, assinale o que for correto.
01) Feminicídio é o homicídio cometido contra mulheres por
razões da condição de sexo feminino.
02) Segundo o artigo 121 há razões de condição de sexo
feminino quando o crime envolve violência doméstica
familiar ou menosprezo e discriminação relacionada à
condição de mulher.
04) O Brasil figura entre os países com maiores taxas de
feminícidio do mundo.
08) O feminicídio é mais comum em sociedades patriarcais, em
que prevalece a tolerância em relação à violência contra a
mulher.
16) A violência contra a mulher, na maioria dos casos, é
praticada por pessoas desconhecidas, estranhas à vítima.
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Questão 44 —————————————————
Sobre a família como uma instituição social, assinale o que for
correto.
01) A família exerce forte influência na formação e na
socialização do indivíduo.
02) As famílias podem ser tanto monogâmicas quanto
poligâmicas, dependendo da cultura.
04) No Brasil da atualidade há apenas um tipo de família, a
conjugal ou nuclear, composta por homem, mulher e
filho(s).
08) A família consanguínea ou extensa inexiste nas sociedades
contemporâneas e consiste em uma visão ideologizada da
instituição familiar.
16) Nas sociedades globalizadas o pai exerce o papel de
“Chefe de família”; e a mãe, de “Rainha do lar”.

Questão 45 —————————————————
O Espiritismo Kardecista está entre as crenças religiosas
declaradas pelos brasileiros ao IBGE, de acordo com o Censo
de 2010. Sobre essa crença religiosa, assinale o que for
correto.

Questão 46 —————————————————
Elza Soares, uma das mais importantes cantoras brasileiras,
lançou em 2002 o álbum “Do Cóccix ao Pescoço”, que contém
a faixa “A carne”. A letra da canção diz em seus versos
iniciais:
A carne mais barata do mercado é a carne negra [...]
É a carne negra
que vai de graça pro presídio
E para debaixo do plástico
E vai de graça pro subemprego
E pros hospitais psiquiátricos
(Seu Jorge, Ulisses e Marcelo Yuka)

Considerando esses versos e estudos sobre a sociedade
brasileira, assinale o que for correto.
01) Pessoas negras estão entre as maiores vítimas da violência
no Brasil, por isso a letra faz menção a parar “debaixo do
plástico”.
02) A sociedade brasileira é isenta de racismo.
04) O número de pessoas encarceradas no Brasil é bastante
pequeno.
08) Os versos transcritos problematizam a discriminação racial
no Brasil.
16) A igualdade social é uma das características mais marcantes
da sociedade brasileira.

01) Criado na França por Allan Kardec, o Espiritismo é
considerado, pelos seus adeptos, uma doutrina, uma
filosofia, uma ciência.
02) O Espiritismo não se define como religião, mas é assim
considerado no Brasil, onde também é conhecido como
“Espiritismo de Mesa Branca”.
04) Os “médiuns” espíritas são considerados mediadores da
relação dos adeptos com os espíritos que se encontram em
outra dimensão espiritual.
08) No Brasil, muitos adeptos de segmentos religiosos cristãos,
segundo o IBGE, simpatizam com o Espiritismo por
também acreditarem na “doutrina da vida após a morte”.
16) Lutero e Calvino estão entre os principais proponentes da
doutrina espírita no Brasil.
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Questão 47 —————————————————
Admitem-se duas grandes formas de manifestação ou de
representação da Cultura. Sobre o tema, assinale o que for
correto.
01) A Cultura pode ser representada como material e como
imaterial.
02) A Cultura material é representada pelo conjunto de bens
materiais de uma sociedade; por exemplo, utensílios e
edificações.
04) No Brasil a capoeira é um exemplo de Cultura material.
08) A Cultura imaterial é composta de práticas, representações,
expressões, conhecimentos, técnicas, que dão vida às
sociedades humanas.
16) Estádios esportivos, templos, vestes de sacerdotes e de
sacerdotisas são exemplos de cultura imaterial.

Questão 48 —————————————————
Para o filósofo francês Michel Foucault (1926-1984), as
sociedades modernas são compostas por instituições
disciplinares cujo objetivo maior é o controle social e político
dos indivíduos. Sobre a concepção de poder disciplinar em
Foucault, assinale o que for correto.
01) As prisões possibilitam o aprisionamento dos indivíduos
para que sejam controlados no espaço e disciplinados por
meio da vigilância e do monitoramento constantes.
02) A escola é um dos instrumentos de controle e de
dominação que visa suprimir e disciplinar os
comportamentos divergentes.
04) O poder central é responsável pela garantia da liberdade, da
autonomia, da criatividade dos indivíduos nas sociedades
modernas.
08) A disciplina é uma tecnologia que torna os corpos dóceis e
controlados para que obedeçam a determinações emanadas
do poder central.
16) A vida social é constrangida por um poder hierárquico
centralizado que se impõe sobre os indivíduos.

Questão 49 —————————————————
Sobre o conceito de “cidadania” em termos sociológicos,
assinale o que for correto.
01) A cidadania é exercida pelo cidadão, indivíduo consciente
de seus direitos e deveres.
02) O cidadão exerce a cidadania sem participar das tomadas
de decisões.
04) O fortalecimento da sociedade civil é fundamental para o
exercício da cidadania.
08) Toda sociedade democrática prevê a participação cidadã
nas esferas pública e privada.
16) A cidadania pode existir mesmo quando os direitos
humanos não são respeitados.

Questão 50 —————————————————
O Estado Moderno possui, no que diz respeito à economia,
algumas formas históricas. Acerca dessa temática, assinale o
que for correto.
01) O Estado Neoliberal é marcado pela economia de mercado
com progressiva exclusão do Estado.
02) A ausência de regulação estatal da economia é
característica do Estado Nazifascista.
04) A característica fundamental do Estado Absolutista, em
termos de economia, é o mercantilismo.
08) O Estado Liberal define-se pelo capitalismo concorrencial,
pela economia autorregulada pelo mercado e pela crescente
monopolização do mercado.
16) No Estado de Bem-Estar Social a economia é
democraticamente regulada pelo Estado.
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