2018
CADERNO DE QUESTÕES – ETAPA 3
N.o DE ORDEM:
NOME DO CANDIDATO:

N.o DE INSCRIÇÃO:

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 a Prova de Redação e 40 questões objetivas e/ou, ainda, se há algum tipo de
defeito de formatação/encadernação. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. A(s) folha(s) da Versão Definitiva
da Prova de Redação estão em separado.
4. 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.
5. 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.
6. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas.
7. 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).
8. 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.
9. 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 a(s) Folha(s) da Versão Definitiva da Redação.
10. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões, na(s) Folha(s) da Versão Definitiva
da Redação e na Folha de Respostas são de responsabilidade do candidato.

...........................................................................................................
Corte na linha pontilhada.
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UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 1

SOCIOLOGIA

——————— Questão 37 ———————

——————— Questão 36 ———————

Considerando estudos de Sociologia sobre indústria cultural e
modernos meios de comunicação de massa, assinale o que for
correto.

O esforço para compreender e explicar as diferenças culturais
entre os grupos humanos representou uma das principais
aspirações das Ciências Sociais desde as suas origens. Sobre
esse tema, assinale o que for correto.
01) Franz Boas desenvolveu uma maneira de pensar as
sociedades humanas que procura relativizar as diferenças
culturais e privilegiar valores, comportamentos, normas e
pontos de vista que são próprios aos grupos sociais
estudados.
02) A expressão “evolucionismo social” refere-se às teorias
que utilizam a ideia de evolução para explicar as diferenças
entre sociedades humanas e justificar os processos de
colonização e de dominação exercidos pelos países
colonizadores.
04) A eugenia é uma das teorias dominantes nas Ciências
Sociais da atualidade porque ela oferece critérios justos e
democráticos para que se possa discriminar e até mesmo
eliminar certas pessoas de acordo com determinações
genéticas.
08) No final do século XIX, o darwinismo social apoiou-se na
ideia de “raça” para classificar os grupos humanos,
privilegiando a suposta superioridade intelectual e moral da
“raça branca”.
16) As Ciências Sociais do século XXI assumiram o
etnocentrismo como uma atitude intelectual desejável para
o estudo da cultura humana, pois os cientistas sabem que
devem adotar os valores dominantes em sua própria
sociedade para analisar de forma imparcial e justa os povos
exóticos.
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01) O conceito de indústria cultural refere-se ao processo de
produção de bens culturais massificados que são
comercializados como mercadorias, objetivando o lucro e
disseminando ideologias.
02) A Sociologia entende que o consumo generalizado dos
produtos da indústria cultural é o melhor meio para se
educar a sociedade e ampliar as capacidades críticas das
pessoas diante das tensões decorrentes do capitalismo.
04) Os produtos culturais veiculados pelos meios de
comunicação (rádio, cinema, televisão, redes sociais
digitais etc) influenciam a maneira de pensar, de agir e de
sentir da população.
08) Os meios de comunicação representam os interesses de
públicos que anseiam por conteúdos cada vez mais
modernos, inovadores, produzidos com autonomia, motivo
pelo qual esses meios não podem ser controlados ou
regulados.
16) Embora as propagandas e os conteúdos veiculados pelos
meios de comunicação influenciem opiniões, gostos e
comportamentos, estudos sociológicos demonstram que as
pessoas podem reinterpretar e reelaborar criticamente as
mensagens que recebem.

GABARITO 1

——————— Questão 38 ———————
Considerando estudos antropológicos
cultural, assinale o que for correto.

sobre

diversidade

01) O processo de globalização, intensificado nas últimas
décadas do século XX, anulou as diferenças culturais entre
brasileiros e outros povos ao redor do globo, possibilitando
o reconhecimento do Brasil como a nação mais solidária do
mundo.
02) No Brasil, as culturas do branco, do negro e do indígena
conviveram em harmonia ao longo dos últimos séculos e
contribuíram igualmente para a construção de uma
sociedade integrada, sem preconceitos e sem
discriminações.
04) Os estudos sobre as diferenças de gênero e de sexualidade
demonstram que as mulheres brasileiras são naturalmente
mais frágeis, sensíveis e passivas do que os homens,
motivo pelo qual dependem totalmente da proteção
masculina para sobreviver.
08) Compreender a juventude como um fenômeno social plural
significa analisá-la como uma fase da vida cujo significado
se transforma conforme a época, a sociedade, o contexto de
origem, a classe, a cor da pele, o gênero.
16) Racismo, machismo, capacitismo e outras manifestações de
preconceitos são construções simbólicas que classificam,
hierarquizam, inferiorizam coletivos humanos a partir de
critérios arbitrários.

——————— Questão 40 ———————
Na década de 1930 no Brasil discutiu-se a construção da
identidade nacional. Concepções já presentes no século XIX,
como a ideia do encontro das três raças, são reelaboradas.
Assim, nesse contexto emerge a noção de democracia racial
brasileira. Sobre esse tema, assinale o que for correto.
01) A ideia de democracia racial refletiu-se nas políticas de
inserção e de proteção de pessoas egressas do cativeiro.
02) Segundo a ideia de democracia racial, a mestiçagem é uma
evidência de convivência racial harmoniosa.
04) Em função da vigência da democracia racial, os
indicadores sociais de pessoas brancas e negras no Brasil
são praticamente idênticos.
08) A ideia de democracia racial existe mais como ideal do que
como prática, tendo em vista que o preconceito racial é
uma característica da sociedade brasileira.
16) A efetiva vigência da democracia racial no Brasil criou
oportunidades iguais para todas as pessoas.

——————— Questão 39 ———————
Considerando as relações entre cultura e poder nos estudos
sociológicos, assinale o que for correto.
01) A Constituição de 1988 representou uma transformação
nos direitos dos povos indígenas no Brasil, ampliando as
formas institucionais de reconhecimento e de conservação
de suas terras, de seus costumes, de suas tradições.
02) Com o avanço do imperialismo europeu, durante o século
XIX as sociedades não europeias mantiveram intactos seus
padrões culturais.
04) O desenvolvimento do capitalismo, das tecnologias e da
urbanização fez que os povos indígenas e quilombolas
perdessem completamente suas identidades culturais e
desaparecessem.
08) O conceito de etnicidade pode representar um instrumento
político de reivindicação de direitos por parte de grupos
humanos que são definidos como diferentes em relação à
cultura dominante de uma sociedade.
16) Muitos dos movimentos sociais no Brasil se caracterizam
pela construção de formas de identificação cultural e política
e de formas de reivindicação coletiva por representação e
justiça social.
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