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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. 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 de formatação/encadernação. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. As folhas da versão definitiva da
Prova de Redação estão em caderno separado, com o nome de “Versão Definitiva”.
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, ou seja, você só poderá deixar
a sala de provas depois das 17h.
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. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões e na Folha de Respostas são de
responsabilidade do candidato.
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Corte na linha pontilhada.
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GABARITO 1

SOCIOLOGIA

——————— Questão 37 ———————

——————— Questão 36 ———————
A nação, a nacionalidade e a identidade nacional são construções
sócio-históricas, portanto são resultado da ação de vários agentes
sociais. O intelectual é um dos agentes sociais envolvidos na
construção das ideias de nação, de nacionalidade e de identidade
nacional. Para o caso brasileiro, no que diz respeito à criação da
identidade nacional, um intelectual central foi Gilberto Freyre
(1900-1987). Em suas obras, Freyre sistematizou, divulgou e
ajudou a sedimentar a ideia do Brasil como país mestiço, atrelando
a identidade nacional brasileira à miscigenação, à mestiçagem.
Sobre a identidade nacional brasileira assentada na miscigenação e
na mestiçagem, é correto afirmar:
01) A identidade nacional brasileira assentada nos ideais da
mestiçagem e da miscigenação busca conciliar
discursivamente uma sociedade altamente estratificada
onde o racismo é um operador social importante.
02) A construção da identidade nacional brasileira favoreceu a
expropriação do patrimônio cultural da população negra,
uma vez que elementos da cultura negra foram
transformados em cultura nacional, situação que colaborou
para fortalecer a ideia da ausência de uma cultura da
população negra no Brasil.
04) A identidade nacional alicerçada nos ideais da
miscigenação e da mestiçagem é algo que foi e ainda é
utilizado para encobrir o racismo existente no Brasil.
08) A construção da identidade nacional em torno do ideal da
miscigenação e da mestiçagem favoreceu o desenvolvimento
do mito da democracia racial e da ausência de racismo no
Brasil.
16) A identidade nacional calcada nos ideais da miscigenação e
da mestiçagem favoreceu o surgimento de conflito racial
explícito no Brasil.
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“Bárbaro [do grego: bárbaros, pelo latim barbaru] Adj.1.
Entre os gregos e os romanos, dizia-se daquele que era
estrangeiro. 2. Sem civilização, selvagem, rude, inculto. 3.
Cruel, desumano: tirano bárbaro. 4 V. bacana (1). S. M. 5.
Aquele que tem essas qualidades. 6. Hist. Indivíduo dos
bárbaros (godos, vândalos, hunos, francos, álanos, suevos etc)
povos do N. invasores do Império Romano do Ocidente entre
os séculos III e VI de nossa era. Interj. 7. Exprime espanto ou
admiração.” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.
Dicionário da Língua Portuguesa. Coordenação Marina Baird
Ferreira, Margarida dos Anjos. 5.ª ed., Curitiba: Positivo, 2010,
p. 282). A definição do termo bárbaro, presente no dicionário
Aurélio, permite pensar em uma categoria bastante importante
para as Ciências Sociais, o Etnocentrismo, pois a origem do
termo está nas civilizações grega e romana, que definiram
como bárbaro toda a pessoa que não compartilhasse da sua
cultura. Sobre o Etnocentrismo é correto afirmar:
01) O etnocentrismo contempla a crença de que uma sociedade
é o centro da humanidade, a partir da qual as outras
sociedades são julgadas inferiores.
02) Segundo a perspectiva etnocêntrica, as diferentes culturas
são colocadas no mesmo patamar.
04) O etnocentrismo é uma forma de pensamento que pode
colocar o grupo a que uma pessoa pertence como a única
expressão da humanidade.
08) O etnocentrismo desconsidera as categorias e normas da
sua própria sociedade ou cultura como parâmetro aplicável
às demais.
16) Na perspectiva do etnocentrismo, o ponto de referência
essencial não é a humanidade como um todo, mas o grupo
particular ao qual se pertence.
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——————— Questão 38 ———————

——————— Questão 40 ———————

Uma das principais contribuições de Karl Marx para o
pensamento sociológico está relacionada com a análise do
papel que o trabalho assalariado desempenhou na organização
das sociedades modernas. Considerando a perspectiva marxista
a respeito das relações de produção e da divisão social em
classes no sistema capitalista, assinale o que for correto.

“O gênero é uma dimensão central da vida pessoal, das
relações sociais e da cultura. É uma arena em que enfrentamos
questões práticas difíceis no que diz respeito à justiça, à
identidade e até à sobrevivência” (CONNELL, R. Gênero: uma
perspectiva global. São Paulo: Versos, 2015, p. 25).
Considerando o trecho citado e os estudos sociológicos
contemporâneos sobre as relações de gênero, assinale o que for
correto.

01) Segundo Marx, o trabalho assalariado é a manifestação
histórica do modo como o sistema capitalista de produção
se organizou socialmente com base na exploração das
classes trabalhadoras por parte das classes detentoras dos
meios de produção.
02) Para Marx, as relações de trabalho nas sociedades
capitalistas geram solidariedade entre trabalhadores e
empregadores, pois elas se caracterizam pela troca
igualitária do tempo trabalhado por um salário justo.
04) De acordo com Marx, as desigualdades sociais geradas
pelo capitalismo não têm efeitos unicamente econômicos,
pois a divisão das sociedades em classes sociais impõe
formas de vida específicas e desiguais.
08) Como afirma Marx, o capitalismo impõe às classes
trabalhadoras um processo de alienação ao retirar das
pessoas o controle sobre os produtos obtidos através do seu
próprio trabalho e ao possibilitar que as classes dominantes
se apropriem desses mesmos produtos na forma de
propriedade privada.
16) Conforme Marx, o papel desempenhado pelos sindicatos e
pelos partidos de esquerda na ideologização das classes
trabalhadoras produz instabilidade e insegurança nas
economias modernas, comprometendo a harmonia e o bemestar social.

01) A noção de gênero na sociologia contemporânea refere-se
às diferentes formas pelas quais as relações sociais são
organizadas a partir de determinadas expectativas
culturalmente construídas sobre o comportamento das
pessoas.
02) A violência sexual, as diferenças salariais e o machismo são
alguns exemplos apontados pela sociologia contemporânea
sobre o modo pelo qual as desigualdades de gênero se
manifestam socialmente, diferenciando pessoas e
hierarquizando as relações sociais.
04) As teorias sociológicas feministas atuais são unânimes em
afirmar que o sexo, assim como o corpo biológico, são
fatos da natureza que o homem deve aceitar e preencher
pessoalmente de significado.
08) De acordo com as teorias sociais contemporâneas, as
questões que envolvem desigualdades de gênero são
exclusivas das mulheres, por isso os homens devem se
retirar desse debate e deixar que elas resolvam os seus
problemas.
16) No pensamento sociológico contemporâneo, os estudos
sobre as diferentes identidades de gênero expressam os
modos plurais pelos quais as pessoas constroem a sua
sexualidade e a si mesmas.

——————— Questão 39 ———————
Considerando os estudos antropológicos modernos sobre o
tema da cultura, assinale o que for correto.
01) Uma das atitudes que orientam o pensamento
antropológico em relação ao entendimento das diferentes
manifestações humanas existentes no mundo é a
necessidade de se avaliar cada expressão cultural a partir
dos seus próprios termos ou pontos de vista.
02) O etnocentrismo representa a principal contribuição da
antropologia moderna para o estudo da cultura, uma vez
que possibilita a criação de critérios justos e imparciais de
classificação e de hierarquização dos grupos humanos.
04) Com o advento da globalização e das modernas tecnologias
da informação e da comunicação, os estudos
antropológicos demonstram que a diversidade cultural
tende a desaparecer no futuro, dando lugar a uma cultura
única.
08) Uma das marcas atuais dos estudos antropológicos sobre a
cultura brasileira é a constatação de que o país superou o
racismo e consolidou uma sociedade fundada na
convivência cultural pacífica e colaborativa entre grupos
brancos, negros e indígenas.
16) Ao estudar os processos históricos de trocas e de diálogos
entre os diferentes grupos culturais, uma das contribuições
da antropologia diz respeito ao reconhecimento da
existência de diversas e desiguais formas de viver e
perceber o mundo.
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