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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. 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 de 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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SOCIOLOGIA 
 
  Questão   36  ————————————————— 
 

Um aspecto importante das relações entre trabalho e sociedade 
diz respeito aos fundamentos econômicos da sociedade 
capitalista. Considerando esses fundamentos, assinale o que for 
correto. 
 
01) A filosofia econômica clássica diferencia o valor de uso e o 

valor de troca de uma mercadoria: o valor de uso diz 
respeito à utilidade dessa mercadoria e à satisfação de 
necessidades humanas; o valor de troca é a quantificação 
monetária de uma mercadoria pelo mercado. 

02) Nas sociedades capitalistas, conhecimento e cultura são 
produtos providos tanto de valor de uso quanto de valor de 
troca; podem, portanto, ser negociados no mercado. 

04) O valor de uso e o valor de troca de um produto existem 
em si mesmos, ou seja, eles não dependem do contexto e 
nem da interação social para serem úteis ou caros. 

08) O sistema econômico opera de forma autônoma e separada 
do poder político e das demais atividades humanas. 

16) A economia pode ser definida como um conjunto de 
práticas de produção, consumo e troca de bens e serviços. 

 

 

 
 
 
  Questão   37  ————————————————— 
 

A respeito das relações entre Estado e sociedade, assinale o que 
for correto. 
 
01) A Constituição de um país é um conjunto de orientações 

que não se configura como normas que devem ser 
obrigatoriamente seguidas pela legislação vigente. 

02) Os direitos à liberdade, à igualdade e à propriedade são 
elementos-chave na construção dos Estados modernos.  

04) O cumprimento da jornada de trabalho deve ocorrer 
considerando-se o lazer, que é um direito social garantido 
por lei no Brasil. 

08) Segundo a Constituição que vigora no Brasil, o Estado pode 
abdicar do seu dever de segurança do território nacional caso 
encontre na sociedade civil e em agentes privados pessoas e 
grupos mais capacitados para realizar essa função. 

16) Os procedimentos que asseguram o direito a um julgamento 
justo, conduzido por defesa ampla e por juízes imparciais, 
consistem em um valor democrático do Estado moderno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   38  ————————————————— 
 

A respeito de temas e de questões que inquietavam os 
precursores da sociologia em meados do século XIX e início do 
século XX, assinale o que for correto. 
 
01) Os estágios de conhecimento humano e o desenvolvimento 

de uma racionalidade científica eram preocupações 
intelectuais de Auguste Comte.  

02) O crescimento do individualismo e do consumismo foi um 
dos temas de estudo de Karl Marx. 

04) Durkheim se preocupou com o suicídio como manifestação 
de um fato social. 

08) O desenvolvimento histórico da sociedade capitalista foi 
objeto de grande parte do trabalho de Max Weber. 

16) No Brasil, Euclides da Cunha, considerado um precursor 
do pensamento sociológico brasileiro, estudou a 
emergência da democracia racial nos trópicos americanos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Questão   39  ————————————————— 
 

Em relação aos povos indígenas brasileiros, assinale o que for 
correto. 
 
01) As populações indígenas brasileiras viviam em plena 

harmonia entre si antes da chegada dos europeus. 
02) Por viverem de forma primitiva, a exemplo dos primeiros 

homens da espécie Homo sapiens, as populações indígenas 
brasileiras podem ser consideradas povos sem história. 

04) O desconhecimento sobre o passado e sobre as culturas 
indígenas gera leituras etnocêntricas e evolucionistas em 
relação a essas populações. 

08) As populações indígenas viviam totalmente isoladas em 
pequenos grupos quando foram descobertas por espanhóis 
e portugueses. 

16) Apesar do genocídio e da escravidão, os povos indígenas 
desenvolveram formas coletivas de resistência e de política 
indígena.  
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  Questão   40  ————————————————— 
 

“A partir de meados do século XX, a Antropologia concentrou 
seu interesse nas populações marginalizadas das sociedades 
nacionais. No Brasil não foi diferente: a Antropologia 
construiu um acervo de conhecimento sobre populações 
indígenas, negras, camponesas, entre outras.” (MACHADO, I. 
J. R.; AMORIM, H.; BARROS, C. R. Sociologia hoje. São 
Paulo: Ática, 2013, p. 76). Com base no fragmento acima e em 
conhecimentos correlatos, assinale o que for correto. 
 
01) Até a década de 1930, o conhecimento antropológico 

brasileiro foi produzido por intelectuais das mais diversas 
formações que se inspiraram em teorias vindas da Europa e 
dos Estados Unidos, as quais resultaram, muitas vezes, em 
concepções de inferiorização da população brasileira. 

02) O critério racial foi um dos principais parâmetros utilizados 
na classificação e no estudo da população brasileira no 
início do século XX. 

04) A mestiçagem e a miscigenação sempre foram questões 
vistas com otimismo pela sociedade brasileira, em especial, 
por suas elites. 

08) A partir da década de 1950, a antropologia brasileira 
passou a dedicar seus estudos também às pequenas cidades 
e vilas que, conforme se considerava à época, tendiam a ser 
tragadas pelo processo intenso de modernização e de 
urbanização do País. 

16) Os estudos sobre povos indígenas não foram objeto de 
interesse da antropologia brasileira, e até hoje, o pouco que 
se conhece sobre esses povos se deve ao trabalho de 
antropólogos estrangeiros. 

 

 

 
 
 
  Questão   41  ————————————————— 
 

Considerando discussões sobre meio ambiente e 
desenvolvimento, assinale o que for correto. 
 
01) O processo de industrialização marcou o início do processo 

de domesticação da natureza pela humanidade.  
02) Na sociedade capitalista, os recursos naturais são vistos 

como meios a serem explorados intensamente a fim de se 
tornarem mercadorias com alto valor de troca no mercado. 

04) Os garimpos ilegais representam atualmente uma das 
principais ameaças à preservação florestal no Brasil. 

08) A intensa exploração econômica de recursos naturais sem a 
aplicação de princípios de regulação política de controle e 
proteção ecológica aumenta os riscos sociais e ambientais.  

16) A natureza é o local da casualidade e da imprevisibilidade 
de eventos, portanto não sofre impactos da ação humana e 
do conhecimento científico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   42  ————————————————— 
 

Considerando o vocabulário empregado pelas políticas públicas 
e a experiência cotidiana da cidadania na modernidade, 
assinale o que for correto. 
 
01) A consolidação dos direitos civis, os quais garantem o 

princípio de liberdade de expressão pessoal, é uma das 
principais exigências para a vivência democrática. 

02) A noção contemporânea de cidadania estabelece o 
princípio de “diferenças entre iguais”, ou seja, o 
reconhecimento da necessidade de legislações específicas 
voltadas para as minorias a fim de lhes garantir plenos 
direitos. 

04) O sentimento de ser cidadão implica, em grande parte, o 
sentimento de uma identidade social politizada e de 
pertencimento a uma coletividade. 

08) A cidadania dispensa o arcabouço jurídico do Estado, bem 
como as instâncias garantidoras dos direitos. 

16) As políticas sociais de transferência de renda, ao 
priorizarem ações que beneficiam apenas uma parcela da 
população brasileira, contrariam o princípio de igualdade 
que rege a Constituição Federal.  

 

 

 
 
 
 
 
  Questão   43  ————————————————— 
 

Entre os métodos para a investigação sociológica encontra-se o 
método compreensivo. Sobre esse método, assinale o que for 
correto. 
 
01) A Sociologia compreensiva surgiu na Alemanha com Max 

Weber. 
02) No método compreensivo, a Sociologia procura 

compreender os fenômenos da sociedade. 
04) O método compreensivo propõe uma abordagem analítica 

semelhante ao empregado pelas ciências naturais. 
08) Na Sociologia compreensiva, como proposta por Max 

Weber, um fenômeno social tem uma única causa.  
16) Para o método compreensivo, a compreensão dos 

fenômenos sociais é possível ao se considerarem os 
sentidos que as pessoas conferem às suas ações. 
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  Questão   44  ————————————————— 
 

Preconceito, discriminação e segregação são fenômenos 
distintos com características próprias, apesar de poderem ser 
combinados das mais diferentes formas. Sobre esses 
fenômenos, assinale o que for correto. 
 
01) Preconceitos são atitudes negativas contra uma pessoa, 

grupo ou cultura. 
02) Discriminação é a negação da igualdade de tratamento 

convertida em ação concreta. 
04) A discriminação, para se efetivar, depende de um aparato 

formal-legal. 
08) Segregação é o estabelecimento de uma fronteira social ou 

espacial que potencializa as desvantagens do grupo 
discriminado. 

16) A segregação se efetiva independentemente de um aparato 
institucional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Questão   45  ————————————————— 
 

A Sociologia, mais especificamente as reflexões sobre as 
grandes cidades, problematizou o desenvolvimento do que foi 
chamado de uma cultura do medo. Acerca da cultura do medo, 
assinale o que for correto. 
 
01) A cultura do medo é desagregadora e surge da difusão de 

um sentimento de perigo.  
02) A cultura do medo tende a aumentar a coesão social. 
04) Os processos democráticos tendem a se fortalecer diante da 

cultura do medo. 
08) A difusão da sensação de medo não está ligada somente ao 

aumento real da criminalidade; está ligada, também, à 
forma como esses eventos são relatados, especialmente na 
mídia. 

16) A cultura do medo contribui para a integração social e para o 
fortalecimento dos laços de solidariedade entre indivíduos de 
diferentes classes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   46  ————————————————— 
 

A banda brasiliense Raimundos despontou no cenário nacional na 
década de 1990. Entre os seus maiores sucessos figura a música 
“Puteiro em João Pessoa”, da qual fazem parte os seguintes 
versos: “Ô, menino abobado, deixe mainha pra painho / venha 
comigo e com Augustinho / tu vai ser inaugurado / pois tu sabe, na 
família nunca teve afrescalhado / chegar no Roda Viva tu vai ser 
homenageado”. Com base em estudos sobre processos de 
socialização, assinale o que for correto. 
 
01) Os versos da canção permitem entrever algumas das regras 

da masculinidade normativa no Brasil. 
02) A “inauguração” versa sobre a iniciação sexual do garoto 

que deve se dar em bases heteronormativas. 
04) Segundo os versos, a masculinidade heteronormativa, além de 

ser uma questão individual, diz respeito à honra da família. 
08) A letra de “Puteiro em João Pessoa” permite pensar que, 

parafraseando Simone de Beauvoir, ninguém nasce homem 
mas se torna – sendo moldado socialmente para responder 
a um papel social esperado. 

16) Os versos revelam a ausência de preconceitos para as 
diferentes orientações sexuais. 

 

 

 
 
 
  Questão   47  ————————————————— 
 

A partir das últimas décadas do século XX as ações afirmativas 
têm sido um dos instrumentos para minimizar desigualdades 
sociais. Sobre ações afirmativas, assinale o que for correto. 
 
01) A efetividade das ações afirmativas reside em sua 

perenidade, ou seja, em sua permanência em definitivo. 
02) Ações afirmativas consistem em um conjunto de ações 

públicas ou privadas destinadas a minimizar desigualdades 
oriundas de estruturas sociais excludentes. 

04) Um dos objetivos das ações afirmativas é reparar ou 
mesmo eliminar as desigualdades de gênero. 

08) Um dos objetivos das ações afirmativas é a compensação 
de perdas causadas pela discriminação e pela 
marginalização advindas de motivos étnicos, religiosos, de 
gênero. 

16) Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias. 
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  Questão   48  ————————————————— 
 

A Sociologia, de maneira semelhante a outras ciências, possui 
especialidades. Uma delas é a chamada Sociologia urbana. 
Sobre esse ramo da Sociologia, assinale o que for correto. 
 
01) A Sociologia urbana descarta em seus estudos as 

considerações da História. 
02) Os interesses conflitantes dos diferentes grupos presentes 

nas grandes cidades são focos da Sociologia urbana. 
04) As considerações dos estudos geográficos estão fora do 

escopo de informações necessárias às investigações da 
Sociologia urbana. 

08) A violência é um tema rejeitado pela Sociologia urbana. 
16) A Sociologia urbana compreende uma série de 

conhecimentos que visa refletir sobre a realidade das 
grandes cidades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Questão   49  ————————————————— 
 

Acerca dos mecanismos de controle social, assinale o que for 
correto. 
 
01) Os mecanismos de controle social podem ser legais quando 

são organizados em leis, em normas ou em outra forma de 
expressão legal. 

02) Na contemporaneidade os meios de comunicação são 
agentes de controle social ineficazes. 

04) Os agentes de controle social são os mesmos que realizam 
o processo de socialização. 

08) O controle social compreende os mecanismos que delimitam 
as ações e as interações sociais. 

16) Os mecanismos de controle social podem ser sociais, ou 
seja, eles existem como norma social coletiva de conduta 
sem previsão legal, sem expressão em legislação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   50  ————————————————— 
 

A Sociologia, ao estudar o processo de socialização, 
desenvolveu o conceito de agentes de socialização. Sobre esses 
agentes, assinale o que for correto. 
 
01) Os agentes de socialização são responsáveis pela efetivação 

dos mecanismos de socialização. 
02) A família e a escola são exemplos de agentes de 

socialização. 
04) Os meios de comunicação de massa, na contemporaneidade, 

também são considerados agentes de socialização. 
08) As redes sociais não são consideradas agentes de 

socialização. 
16) Os meios de comunicação podem, em algumas situações, 

rivalizar com outros agentes de socialização; por exemplo, 
a religião e o Estado.  

 

 

 


