
QUESTÃO 01 
Nas últimas décadas, o Brasil experimentou mudanças demográficas, sociais, culturais, 
econômicas e políticas significativas. A crescente inserção das mulheres no mercado de 
trabalho e na política, a melhoria de seu nível educacional, a redução da fecundidade, a 
postergação da maternidade, a redução da resistência a novos atributos para os papeis 
feminino e masculino são algumas delas. No entanto, os ritmos de tais mudanças 
parecem seguir descompassados. 
PICANÇO, Felícia Silva. Amélia e a mulher de verdade: representações dos papeis da mulher e do 
homem em relação ao trabalho e à vida familiar. Em: ARAÚJO, C. & SCALON, C. (org.). Gênero, 
família e trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

 
De acordo com o trecho acima, as desigualdades de gênero na inserção no mercado de 
trabalho persistiriam devido à 
 
A) maior participação dos membros masculinos nas tarefas concernentes ao trabalho 
doméstico. 
B) representação de que não cabe apenas ao homem, enquanto chefe de família, o papel 
de provedor do grupo doméstico. 
C) crença no fato de que o ingresso feminino no mercado de trabalho gera um prejuízo à 
família. 
D) crítica à representação da mulher como naturalmente disposta a assumir os papéis de 
esposa e mãe. 
 
QUESTÃO 02 
O encontro de culturas distintas e o convívio com a alteridade são temas recorrentes da 
história da humanidade. As reações a uma cultura diversa à sua e as formas como as 
diferenças culturais são concebidas têm variado ao longo do tempo. Atualmente, a 
Antropologia entende que a diversidade cultural tem origem 
 
A) na capacidade das diferentes culturas humanas em se adaptar ao seu meio ambiente 
circundante. 
B) na capacidade psíquica distinta dos diferentes grupos humanos. 
C) no grau de conhecimento da natureza. 
D) nas formas distintas de expressar a condição humana por meio de atos e símbolos. 
 
QUESTÃO 03 
O discurso sobre a formação da identidade nacional brasileira tem como uma de suas 
vertentes o estudo das consequências do encontro de três matrizes étnicas: o negro, o 
europeu (branco) e o indígena. Em meio a este debate, e contrariando as teorias raciais, 
elaborou-se uma tese conhecida como “democracia racial”, caracterizada por 
A) defender o direito de participação de representantes de todas as raças no processo 
político. 
B) pressupor a miscigenação harmoniosa entre os diferentes grupos étnicos que 
formaram a nação brasileira. 
C) denunciar os conflitos raciais e a desvalorização dos afrodescendentes no Brasil. 
D) culpar os grupos dominantes pela marginalização dos afrodescendentes e da 
população indígena brasileira. 
 
 
 
 



QUESTÃO 04 
A questão da demarcação de terras indígenas tem ao longo do tempo suscitado diversos 
conflitos. Mais recentemente, observou-se a possibilidade de modificar os critérios de 
demarcação, pois, conforme seus críticos, os regulamentos vigentes possibilitariam a 
ação de “indígenas civilizados”, ou seja, aqueles que supostamente teriam perdido sua 
identidade indígena, e que agora a reivindicavam com o intuito de obter terras. No centro 
deste debate, encontra-se a definição do que é ser indígena, enfim, a definição dos 
critérios definidores de uma etnia. 
 
Para os estudos antropológicos atuais, define-se uma etnia por meio da 
 
A) identificação da presença de traços fenotípicos comuns a uma população, atrelados ao 
cultivo de uma tradição cultural. 
B) ocupação territorial de um país específico e pela persistência de traços culturais 
tradicionais. 
C) identificação de uma concepção, partilhada por uma população, da existência de uma 
trajetória histórica comum que funda uma identidade. 
D) identificação de traços raciais comuns a uma população, aliados a elementos culturais 
específicos. 
 
QUESTÃO 05 
A concepção da Sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato social. 
Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma Sociologia objetiva e científica, 
conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fato social. 
ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 336. 

 
Em vista do exposto, assinale a alternativa correta. 
A) Durkheim demonstrou que o fato social está desconectado dos padrões de 
comportamento culturais do indivíduo em sociedade, e portanto deve ser usado para 
explicar apenas alguns tipos de sociedade. 
B) Segundo Durkheim, a primeira regra, e a mais fundamental, é considerar os fatos 
sociais como coisas para serem analisadas. 
C) O estado normal da sociedade para Durkheim é o estado de anomia, quando todos os 
indivíduos exercem bem os fatos sociais. 
D) A solidariedade orgânica, para Durkheim, possui pequena divisão do trabalho social, 
como pode ser demonstrada pela análise dos fatos sociais da sociedade. 
 
QUESTÃO 06 
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, completou 31 anos de 
existência e foi responsável, dentre outras coisas, por manter na agenda nacional a 
questão da concentração fundiária, da reforma agrária e da justiça social. Durante sua 
trajetória pode-se perceber momentos de maior e menor mobilização, tratando de 
bandeiras históricas e que têm relação direta com o cotidiano da sociedade e dos 
históricos estrangulamentos que impedem nosso desenvolvimento. Acerca da história do 
MST, é correto afirmar que: 
 
A) Recentemente, vários motivos têm colaborado para a diminuição das ocupações de 
terra, entre eles a política de aumento do salário mínimo, as facilidades de crédito e as 
políticas de combate à fome e à miséria. 



B) O MST faz dura oposição ao latifúndio improdutivo, mas poupa o agronegócio, uma 
vez que este alimenta o mercado nacional com uma produção diversificada e gera 
empregos. 
C) A luta do MST está circunscrita às questões que envolvem a terra, sua distribuição, 
posse e propriedade. Como os demais Novos Movimentos Sociais, o MST tem dificuldade 
de abordar temáticas diversas, como a democracia. 
D) O MST tem contado com o auxílio do Congresso Nacional nas questões relativas à 
reforma agrária, selando uma parceria histórica. Desta parceria, pode-se contabilizar boa 
parte do avanço na desapropriação de terras. 
 
QUESTÃO 07 
A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi instituída em 16 de maio de 2012 com o 
objetivo de trazer à tona os crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre os anos 1946 e 
1988, em especial durante a Ditadura Civil-Militar. Entre esses crimes se destacam a 
detenção ilegal ou arbitrária, a tortura, a execução sumária, arbitrária ou extrajudicial e, 
por fim, o desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Tal como aponta seu relatório 
publicado em dezembro de 2014, a CNV situou o Brasil entre as dezenas de países que 
[...] criaram uma comissão da verdade para lidar com o legado de graves 
violações de direitos humanos. Com a significativa presença que detém no 
cenário internacional, o reconhecimento do Estado brasileiro de que o 
aperfeiçoamento da democracia não prescinde do tratamento do passado 
fortalece a percepção de que sobram no mundo cada vez menos espaços para a 
impunidade. 
Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Disponível em 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_digital.pdf. Acesso em: 22 fev. 2015. 
 
O que justifica a criação de uma comissão com a natureza da CNV é a necessidade de: 
 
A) Reforçar o conteúdo da lei de anistia (nº 6683/1979), que traz o perdão aos crimes 
políticos e conexos, dispensando das obrigações legais os que resistiram e os que 
torturaram. 
B) Combater a impunidade e revelar os crimes contra a humanidade para que deles não 
se esqueça e para que nunca mais se repitam. 
C) Reestabelecer a harmonia social a partir do perdão bilateral entre os que combateram 
durante a Ditadura, sem atribuir culpa ou instigar o revanchismo. 
D) Virar uma página da história brasileira, aproveitando as instituições que tiveram 
vigência no período da Ditadura, pois contribuíram decisivamente para aperfeiçoar nossa 
democracia. 
 
QUESTÃO 08 
Observe o seguinte trecho da música “Sem Saúde” composta por Gabriel, O 
Pensador; Memê e Fábio Fonseca: 
“Pelo amor de Deus alguém me ajude! 
Eu já paguei o meu plano de saúde mas agora ninguém quer me aceitar 
E eu tô com dô, dotô, num sei no que vai dá! 
Emergência! Eu tô passando mal 
Vô morrer aqui na porta do hospital 
Era mais fácil eu ter ido direto pro Instituto Médico Legal 
Porque isso aqui tá deprimente, doutor” 
 
 



Considerando a relação entre problema social, problema sociológico e a denúncia 
apresentada na letra da música, relacionada à área da saúde, a denúncia apresentada 
pela música 
 
A) tornou-se um problema social a partir da implantação dos primeiros convênios médico-
hospitalares no Brasil. 
B) poderá ser um problema sociológico tendo em vista a sua divulgação pela música de 
Gabriel, O Pensador. 
C) tornou-se um problema social a partir da implantação do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
D) poderá ser um problema sociológico a partir da análise científica das condições de 
atendimento dos hospitais brasileiros. 
 
QUESTÃO 09 
Em 2006, o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) lançou um estudo intitulado “A jornada de trabalho no Brasil” na qual 
se pode ler que 
[...] com exceção das conquistas obtidas em acordos ou convenções coletivas desde a 
Constituição de 1988, praticamente todas as alterações nos direitos trabalhistas foram no 
sentido de diminuir direitos e/ou de intensificar o ritmo de trabalho. 
DIEESE. A Jornada de Trabalho no Brasil. Disponível em 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BAB0CD8FE72AD/Prod02_2006.pdf>. 
Acesso em: 22 fev. 2015. 

Tomando por base as reflexões de Karl Marx acerca da jornada de trabalho e seus 
conhecimentos sobre a realidade nacional, é correto afirmar que: 
A) Tal como todo aparato jurídico burguês, a Constituição de 1988 trouxe consigo a 
redução dos direitos trabalhistas e a ampliação da exploração sobre o trabalho. 
B) A redução de direitos trabalhistas é uma marca presente em todos os Estados de Bem- 
Estar Social no centro e na periferia do capitalismo. 
C) Intensificar o ritmo de trabalho significa, em outras palavras, ampliar a extração de 
mais valia relativa. 
D) Vive-se o paradoxo de a redução dos direitos conviver com um momento especial de 
crescimento e ofensiva da mobilização sindical. 
 
QUESTÃO 10 
Quando aborda o carnaval de Salvador/BA, Fátima Teles afirma que este festejo 
Foi incorporado à onda neoliberal do capital fetiche e ficou restrito às classes privilegiadas 
que abandonaram os cordões e fecharam-se nos luxos dos camarotes ou nos blocos, 
cordões fechados por compra de abadás. Portanto hoje, atrás do trio elétrico só não vai a 
classe menos favorecida, a classe que vive de salário suado e só vai atrás do trio elétrico 
quem pode pagar caro, uma minoria que concentra renda de alguma forma. (...) A festa já 
não é mais popular, mas é a festa de uma minoria privilegiada. Olhando para o carnaval 
de Salvador lembramos do compositor baiano Gilberto Gil quando ele canta “ó mundo tão 
desigual, tudo é tão desigual, de um lado esse carnaval, de outro a fome total...” 
Fátima Teles. A mercantilização do carnaval soteropolitano Disponível em: 
<http://www.vermelho.org.br/noticia/258814-11>. Acesso em: 22 fev. 2015. 

 
 
 
 



Implícitas no fragmento acima estão várias categorias marxianas utilizadas, neste caso, 
para a interpretação das transformações ocorridas em umas das mais importantes festas 
populares do país. Assim, é correto afirmar que: 
 
A) Abadás e camarotes, exclusividades de uma elite, são portadores de uma aura mágica 
a quem se confere poderes especiais e destacada como desencantamento do mundo. 
B) O carnaval foi mergulhado nas águas gélidas do cálculo egoísta, vendo extraídos seus 
conteúdos e naturezas mais autênticos, mas sendo finalmente democratizado. 
C) Quando mercantilizado, o carnaval perde seu caráter público e se privatiza, produzindo 
um acesso seletivo e dependente mais do marcador racial do que classista. 
D) Tal como revelara Marx, o capitalismo traz consigo a tendência de mercantilizar as 
relações sociais. Ao que tudo indica, o carnaval também se transformou numa 
mercadoria. 
 

QUESTÃO 11  
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) liberou nesta quarta-feira (25) o uso de 
todos os banheiros da instituição por qualquer pessoa, conforme o gênero com que se 
identifica. A iniciativa se deu pela adoção da campanha “Libera meu xixi”, voltada ao 
combate da transfobia em espaços públicos. Nos próximos dias, banheiros de todo o 
campus receberão uma placa com a frase “Aqui você é livre para usar o banheiro 
correspondente ao gênero com que se identifica”.  
Disponível em: <http://www.ufjf.br/secom/2015/11/25/libera-meu-xixi-ufjf-lanca-campanha-em-prol-do-respeito-
a-diversidade/>.  

 
Para se entender as motivações para o desenvolvimento de uma política pública como a 
descrita, é necessário saber que:  
 
A) O sexo determina a conduta social dos indivíduos.  
B) Não há uma definição biológica para o conceito de sexo.  
C) O gênero é uma construção social.  
D) As diferenças de gênero são definidas geneticamente.  
 
QUESTÃO 12  
Em 1987, a então Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, deu uma 
declaração durante uma entrevista que resumia, em parte, o seu ideário político liberal: “A 
sociedade não existe. Existem homens, existem mulheres e existem famílias”.  
O governo de Thatcher ficaria conhecido como um dos precursores do chamado Estado 
neoliberal, que enfatizava, entre outros ideais, o individualismo. Assim, esta concepção de 
governo contradiz os fundamentos da Sociologia de Durkheim, segundo o qual a 
sociedade poderia ser identificada  
 
A) como a soma de indivíduos que definem seus valores em comum, unindo-se por laços 
de solidariedade voluntária.  
B) a partir da existência de um contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade 
civil.  
C) como o resultado da ação da classe dominante, capaz de reunir e controlar as massas.  
D) pela síntese de ações e sentimentos individuais que originam uma vida psíquica sui 
generis.  
 
 



QUESTÃO 13  
A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na 
Europa. Émille Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse 
sentido, um dos seus objetivos era fazer da Sociologia uma disciplina científica capaz de 
criar repostas aos desafios enfrentados pela sociedade moderna.  
 
Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida 
pelo autor como um exemplo dos efeitos de um estado de anomia, caracterizado  
 
A) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas.  
B) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações.  
C) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os 
indivíduos.  
D) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.  
 
QUESTÃO 14  
Até a noite de 28 de junho, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) 
eram, sistematicamente, acuados e sofriam todo tipo de preconceitos, agressões e 
represálias por parte do departamento de polícia de Nova Iorque. Mas nesta noite, a 
população LGBT, presente no bar Stonewall Inn, se revoltou contra as provocações e 
investidas da polícia e, munida de coragem, deu um basta àquela triste realidade de 
opressão. Por três dias e por três noites, pessoas LGBT, e aliadas, resistiram ao cerco 
policial e a data ficou conhecida como a Revolta de Stonewall. Surgiu o Gay Pride e a 
resistência conseguiu a atenção de muitos países, em especial a do governo 
estadunidense, para os seus problemas.  
Disponível em: <http://www.cepac.org.br/agentesdacidadania/?page_id=185>.  
Considerando o texto, é correto afirmar que os novos movimentos sociais:  

A) São definidos por sua associação às organizações de classe e defesa da população 
marginalizada.  
B) Ampliam e redefinem as formas de participação política em regimes democráticos.  
C) Lutam exclusivamente em defesa de seus interesses econômicos a partir de estruturas 
partidárias.  
D) Reivindicam a extensão de direitos sociais, civis e políticos, necessariamente 
universalizáveis.  
 
QUESTÃO 15  
A humanidade cessa nas fronteiras da tribo, do grupo linguístico, às vezes mesmo da 
aldeia; a tal ponto, que um grande número de populações ditas primitivas se autodesigna 
com um nome que significa 'os homens' (ou às vezes  digamo-lo com mais discrição?  
os 'bons', os 'excelentes', 'os completos'), implicando assim que as outras tribos, grupos 
ou aldeias não participam das virtudes ou mesmo da natureza humana, mas são, quando 
muito, compostos de 'maus', 'malvados', 'macacos da terra' ou de 'ovos de piolho'.  
LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. Antropologia Estrutural Dois. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1989: 334.  

Nesse trecho, o antropólogo Claude Lévi-Strauss descreve a reação de estranhamento 
que é comum às das sociedades humanas quando defrontadas com a diversidade 
cultural. Tal reação pode ser definida como uma tendência:  
 
A) Etnocêntrica  
B) Iluminista  
C) Relativista  
D) Ideológica  



 
QUESTÃO 16  
A política neoliberalista é, segundo alguns estudiosos, uma resposta à crise do 
capitalismo na segunda metade do século XX. Tal política ganharia força e visibilidade 
com o Consenso de Washington, em 1989, apoiada naquele momento principalmente 
pela primeira-ministra do Reino Unido, Margareth Thatcher, e pelo presidente dos Estados 
Unidos, Ronald Reagan.  
 
Qual das características abaixo NÃO está ligada às propostas neoliberais?  
 
A) Redução de gastos governamentais.  
B) Preservação econômica da soberania nacional frente às importações.  
C) Liberação para entrada do capital estrangeiro.  
D) Privatizações.  
 
QUESTÃO 17  
Marx e Engels (http://www.culturabrasil.org/manifestocomunista.htm), em seu Manifesto 
do Partido Comunista, consideram que “a nossa época, a época da burguesia, 
caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade divide-se 
cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente 
opostas: a burguesia e o proletariado.”  
 
Em vista disso, assinale a alternativa que define corretamente a burguesia e o 
proletariado.  
 
A) Os burgueses utilizam o trabalho escravo para a produção, e o proletariado é 
desprovido de liberdade para vender sua força de trabalho.  
B) Os burgueses são proprietários que utilizam da manufatura do proletariado para a 
produção de mercadorias, e o proletariado impulsiona o desenvolvimento da manufatura.  
C) Os burgueses são os grandes proprietários de terras, e o proletariado detém o poder 
social e econômico.  
D) Os burgueses são os detentores dos meios de produção, e o proletariado vende sua 
força de trabalho.  
 
QUESTÃO 18  
Para Weber, “A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um 
determinado mandato, pode fundar-se em diversos motivos de submissão.” (COHN, 1991. 
p. 128).  
 
Nesse sentido, as ações de Mahatma Gandhi, líder no movimento de independência da 
Índia, representam qual tipo de dominação na análise weberiana?  
 
A) Dominação Legal  
B) Dominação Anômica  
C) Dominação Carismática  
D) Dominação Altruísta



QUESTÃO 19  
O acesso à internet cresceu 143,8% entre a população com mais de dez anos entre os 
anos de 2005 e 2011, enquanto o crescimento populacional foi de 9,7%. Apesar desses 
números, apenas 53,5% brasileiros da mesma faixa etária não utilizam a internet.  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1279552-acesso-a-internet-no-brasil-cresce-
mas-53-da-populacao-ainda-nao-usa-a-rede.shtml  

 
Em vista dos dados apresentados, quais dos conceitos a seguir deveriam ser utilizados 
para analisar e mostrar que esses dados podem ser um problema sociológico?  
 
A) Gênero e Homofobia.  
B) Desigualdade Social e Inclusão Digital.  
C) Solidariedade Mecânica e Solidariedade Orgânica.  
D) Movimento Social e Participação Política.  
 
QUESTÃO 20  
A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba alerta pais e responsáveis por crianças e 
adolescentes e os profissionais da educação e saúde em relação ao ‘jogo’ Baleia Azul, 
que propõe 50 desafios aos participantes e sugere o suicídio como última etapa.  
Disponível em: <http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/jogo-baleia-azul-deixa-curitiba-em-alerta-
oito-ja-brincaram-com-morte/>. Acesso em: 22 abr. 2017.  

 
Esse foi um dos alertas, nos últimos meses, relacionados ao “jogo Baleia Azul” e à 
possibilidade de suicídios de adolescentes (13 a 17 anos) ligadas a ele.  
Pode-se realizar uma relação desses possíveis suicídios com os tipos de suicídios de 
Durkheim, pois, para esse pensador, os indivíduos são determinados pela realidade 
coletiva. Assim, os suicídios gerados pelo “jogo” seriam classificados como:  
 
A) Suicídio egoísta.  
B) Suicídio anômico.  
C) Suicídio etnocêntrico.  
D) Suicídio cultural.  
 
QUESTÃO 21 
O deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB-BA) recebeu da Odebrecht doações 
eleitorais no valor de aproximadamente R$ 300 mil em 2014. Segundo o ex-diretor de 
Relações Institucionais da construtora, Cláudio Melo Filho, o apoio financeiro era dado 
com intenção de troca de favores.  
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/12/10/delator-diz-que-odebrecht-deu-
r-300-mil-a-imbassahy-em-troca-de-favores.htm>. Acesso em: 22 abr. 2017.  

 
A troca de favores por benefícios econômicos como a que é noticiada no trecho, é 
conhecida como:  
 
A) Oligarquismo  
B) Clientelismo  
C) Nepotismo  
D) Capitalismo 
 
 
 
 



QUESTÃO 22  
Para Fernando José Martins, no “fenômeno contemporâneo das ocupações das escolas: 
os estudantes de São Paulo lutaram para que sua escola não feche, ou por melhores 
condições nas escolas do Rio de Janeiro, ou contra a gestão privada das escolas em 
Goiás, o passe livre e aumento da merenda no Ceará, ou, no caso paranaense, sobre a 
reforma do Ensino Médio, que subtrai a obrigatoriedade de elementos curriculares 
fundamentais.”  
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-carater-pedagogico-da-ocupacao-das-
escolas-4qd45ib0p7hy6mli685kqzsxg>. Acesso em: 22 abr. 2017.  

 
Avaliando o movimento das ocupações a partir do conceito de ação social em Weber, 
pode-se afirmar que o tipo de ação social prevalecente é:  
 
A) Ação afetiva  
B) Ação racional em relação a fins  
C) Ação tradicional  
D) Ação altruísta em relação a valores  
 
QUESTÃO 23 
Conforme Marx e Engels: “O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida 
depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que 
eles têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente 
sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é, muito mais, 
uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua 
vida, um determinado modo de vida desses indivíduos”.  
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Huitec, 1999, p. 27.  

 
Da leitura do trecho, conclui-se que:  
 
A) As ideologias políticas possuem autonomia em relação ao desenvolvimento das forças 
produtivas.  
B) A base da estrutura social reside no seu modo de produção material.  
C) O modo de produção é determinado pela ideologia dominante.  
D) Toda atividade produtiva é uma forma desumanização.  
 
QUESTÃO 24 
Um sistema político democrático contemporâneo é aquele que  
 
A) estabelece o direito ao voto como única forma de participação política.  
B) controla e limita a participação política de determinados grupos da sociedade civil.  
C) garante apenas aos cidadãos letrados o acesso aos debates no espaço público.  
D) permite a elaboração de direitos políticos universalizáveis. 
 
QUESTÃO 25 
Em uma pesquisa acerca do déficit habitacional no Brasil, encontra-se a seguinte 
afirmação:  No contexto da rápida urbanização nos países em desenvolvimento, o déficit 
habitacional se constitui no grande desafio para a gestão das cidades. [...] No Brasil, em 
2008, o déficit habitacional foi estimado em mais de 5,5 milhões de unidades, do qual 
83% é registrado em zonas urbanas, afetando, principalmente, as famílias com renda de 
até 3 salários mínimos, atingidas por 89,6% desse déficit. 
PASTERNAK, Suzanna; BÓGUS, Lucia Maria Machado. Habitação de aluguel no Brasil e em São Paulo. 
Caderno CRH, V.29, n.77, 2016.  



Políticas públicas que visam a atacar o problema do déficit habitacional poderiam ser 
descritas como políticas de garantia de um direito  
 
A) social.  
B) político.  
C) civil.  
D) econômico.  
 
QUESTÃO 26 
Ao investigar a situação dos migrantes, o sociólogo Willians de Jesus Santos afirma que:  
A construção da identidade nacional brasileira através da ideologia do sincretismo 
criminalizou as populações africanas escravizadas e seus descendentes, bem como, por 
certo tempo, as asiáticas. E hoje influenciam políticas de governança que priorizam a 
securitização, criminalizam protagonistas específicos – sejam eles migrantes 
indocumentados, inclusive solicitantes de refúgio, assim como prostitutas que estão no 
mercado internacional de trabalho –, ou, ainda, moradores de favelas e da periferia, além 
de que os imigrantes são tratados como raças perigosas.  
Disponível em: <http://diplomatique.org.br/intimidacao-racismo-e-violencia-contra-imigrantes-e-refugiados-no-
brasil>. Acesso em: 20 abr. 2017.  
 

De acordo com o trecho, é possível concluir que:  
 
A) O Estado brasileiro sempre respeitou as diferenças culturais da população migrante, 
garantindo o acolhimento e o direito desta população.  
B) A ideologia da democracia racial tem garantido a integração de migrantes e pobres no 
Brasil, dando continuidade a uma tradição do Estado brasileiro.  
C) Os fluxos migratórios atuais no Brasil são tratados como um problema de segurança 
pública, o que explicita a influência do racismo científico.  
D) A criminalização de determinados tipos raciais no Brasil fundamenta-se no princípio do 
respeito à diversidade cultural.  
  
QUESTÃO 27 
Para Weber, um tipo de dominação é estabelecido, pois “obedece-se não à pessoa em 
virtude de seu direito próprio, mas à regra estatuída, que estabelece ao mesmo tempo a 
quem e em que medida se deve obedecer.” 
COHN, Gabriel (Org.). Weber: Sociologia. 5.ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 129. Coleção 
Grandes Cientistas Sociais. 

Com base na análise weberiana, assinale a alternativa que indica o tipo de dominação a 
que essa descrição está relacionada. 
 
A) Dominação Legal. 
B) Dominação Carismática. 
C) Dominação Tradicional. 
D) Dominação Altruísta. 

 



QUESTÃO 28

  

 
 
A charge de Ivan Cabral denuncia um problema social que pode ser compreendido como 
uma forma de dominação. 
Assinale a alternativa cujos conceitos definem corretamente a relação apresentada. 
 
A) Clientelismo. 
B) Dominação legal. 
C) Nepotismo. 
D) Coronelismo. 

 
QUESTÃO 29 
A Sociologia constitui-se como uma ciência que busca estudar os aspectos sociais da 
relação dos indivíduos por meio de um estudo crítico, distante e sistemático dos 
fenômenos sociais. Com base em alguns autores da Sociologia que se propõem a 
interpretar o mundo, assinale a alternativa correta. 
A) Para Durkheim, a análise da luta de classes possibilita desvelar a realidade social para 
a compreensão da sociedade e sua posterior transformação. 
B) Para Marx, a análise do fato social em oposição ao trabalho possibilita entender a 
sociedade por meio do conceito de habitus. 
C) Para Durkheim, a compreensão das relações e das instituições sociais possibilita 
compreender as estruturas e levar ao socialismo utópico. 
D) Para Weber, a compreensão da ação social do indivíduo em relação aos outros 
possibilita entender a sociedade. 



QUESTÃO 30 

             
Disponível em: <http://igames.ig.com.br/2018-03-23/futebol-copa-do-mundo-2018.html>. Acesso 
em: 24 mar. 2018. 

 
O futebol tornou-se um espetáculo profissional que atualiza rituais, legitimando e 
justificando o sacrifício de muitos esportistas para uma possível futura profissionalização 
dos jogadores, ao lado de uma gama de produtos negociáveis, desde os próprios 
jogadores, passando por equipamentos esportivos, transmissões televisivas e até álbuns 
de figurinhas. 
Os processos de conformação das práticas esportivas do futebol, como apresentado, 
podem ser analisados pela Sociologia a partir do conceito de 
 
A) Indústria Cultural. 
B) Movimento Social. 
C) Relativismo Cultural. 
D) Identidade Social. 

 
QUESTÃO 31 

 

 
 
 



A personagem Mafalda do cartunista Quino está reagindo à primeira definição de 
democracia nessa charge. Tal reação é oportuna pela diversidade de desdobramentos e 
pelos usos que a democracia foi e está sendo utilizada ao longo dos séculos. Mesmo 
passando tanto tempo desde a primeira definição de democracia, algumas afirmações 
permanecem válidas. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) A democracia deve ser estabelecida pela igualdade jurídica nas eleições, uma 
segurança pública militarizada e o nacionalismo integral ou ultranacionalismo. 
B) Em um sistema democrático, o poder pode ser atribuído com base em eleições livres 
em que ocorra a participação política ampla e a concorrência justa pelos cargos eletivos. 
C) Em uma democracia liberal, o governo eleito expressa a vontade do povo e, para isso 

ser possível, esse governo deve possuir poderes ilimitados sem regulações. 
D) A democracia deve ser estabelecida com o braço forte do Estado para permitir a uma 
pessoa ou a um grupo o poder político necessário para se conduzir o país ao progresso. 

 
QUESTÃO 32 
“[....] Nós colocávamos – e erámos obrigados a colocar – a ênfase principal, antes de 
mais nada, em derivar de fatos econômicos fundamentais as ideias políticas, jurídicas e 
as demais noções ideológicas e as ações por elas desencadeadas. [...] A base dessa 
ideia é uma concepção vulgar da causa e do efeito como polos opostos de forma rígida”. 
ENGELS, F. Carta a Franz Mehring, Londres, 14 de julho de 1893. In: Cartas filosóficas e outros escritos. São 
Paulo: Grijalbo, 1977. p. 42-44. 

 
A justificativa da posição teórica de Engels na citação acima, teve por objetivo advertir 
sobre os riscos do materialismo histórico 
 
A) se distanciar do materialismo de Feuerbach. 
B) deixar de ser determinista. 
C) se aproximar do idealismo hegeliano. 
D) deixar de ser dialético. 
 
QUESTÃO 33 
Leia o excerto abaixo. 
“[...] O centro dos primeiros sistemas da natureza não é o indivíduo, é a sociedade. É ela 
que se objetiva e não mais o homem.” 
RODRIGUES, J. A. (Org.) Durkheim. São Paulo: Ática, 1978. p.201-202. 

 
Nesse trecho, Durkheim propõe romper com o humanismo antropocêntrico dos modernos 
em favor de um novo modelo de conhecimento baseado no sociocentrismo. Não mais o 
homem, mas a sociedade aparece como centro do conhecimento porque, para Durkheim, 
 
A) a sociedade é o modelo dos primeiros sistemas lógicos. 
B) os primeiros sistemas lógicos se fundem com a natureza. 
C) a consciência coletiva corresponde à totalidade dos conhecimentos individuais. 
D) a proeminência da estrutura social se realiza em detrimento do acontecimento. 

 
 
 



QUESTÃO 34 
Desde o final do século passado, os cientistas sociais vêm afirmando que as 
transformações globais têm levado a uma nova forma de sociedade, definida por 
sociedade em rede. 
 
De acordo com as análises desse período, afirma-se que foram marcos importantes na 
emergência desse novo modelo de sociedade 
 
A) a rede mundial de computadores e os novos movimentos sociais. 
B) os fluxos globais de mão de obra e o capital industrial. 
C) a revolução tecnológica da informação e a reestruturação do capitalismo. 
D) o ciberespaço, as guerras e a fome que aceleraram os fluxos migratórios. 

 
QUESTÃO 35 
Quando de longe observamos o mundo árabe e o mundo judeu, vemos o contraste entre 
duas religiões – a judaica, baseada no Tanakh (da qual a Torá é parte) e a muçulmana, 
baseada no Alcorão ou no Corão. Menos comum é vermos as semelhanças tal como o 
ritual de circuncisão masculina que, em ambas as religiões, se realiza a partir dos oito 
dias de vida e representa o pacto entre Deus e os homens. 
 
Por isso, entre sistemas com diferenças, também pode haver semelhanças e, para 
abarcar essa dupla realidade, as Ciências Sociais criaram o conceito de 
 
A) religiosidade como propensão particular a crenças divinas universais. 
B) identidade como sistemas de diferenças culturais internas. 
C) alteridade como direito particular às diferenças universais. 
D) cultura como conjuntos de sistemas simbólicos. 

 
QUESTÃO 36 
Observe as figuras abaixo. 
 

        
         “O quarto estado”, obra do italiano Giusepp e Pellizza (1868 - 1907) 



       
       Foto de manifestação de Black Bloc em São Paulo, 1 1/07/2013.  
 

Essas figuras representam, respectivamente, os movimentos dos trabalhadores no século 
XIX e os movimentos juvenis no século XXI. Embora existam entre esses dois 
movimentos diferenças importantes, há também entre eles algumas semelhanças. 
 
Com base nesse sistema de semelhanças e de diferenças, afirma-se que, 
 
A) embora afastados temporalmente, nos dois movimentos a orientação política é difusa e 
indefinida. 
B) embora ideologicamente diferentes, os dois movimentos se colocam em luta contra a 
ordem econômica e política capitalista. 
C) embora representem diferentes atores sociais, os dois movimentos têm uma mesma 
orientação política. 
D) embora sejam formas diretas de participação política, os dois movimentos não 
possuem representação social definida 
 
QUESTÃO 37 
Para Durkheim, os pesquisadores que buscaram explicar as causas e o suicídio como 
casos isolados, não chegaram à causa geradora. Para ele, essa causa geradora é 
exterior aos próprios indivíduos. Os três tipos de suicídio que Durkheim se propõe a 
estudar são: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. 
 
O suicídio egoísta apresenta-se em indivíduos que 
A) se identificam excessivamente com a sociedade na qual estão inseridos e, por isso, 
afastam-se dela com o suicídio. 
B) desenvolvem um estado de desregramento social, decorrente do fato de suas 
atividades estarem desregradas. 
C) por se relacionarem com uma instituição religiosa, apegam-se a sua consciência 
religiosa e acreditam que esse ato os aproximará da religião. 
D) se desvinculam de seus grupos sociais, não veem mais razão de ser na vida. 
 



QUESTÃO 38 
A comissão do Senado aprovou, em março de 2012, um aumento da parcela da pena que 
precisa ser cumprida pelos presos para a progressão de regime nos casos de crimes 
cometidos com violência, grave ameaça ou aqueles que gerem “grave lesão social”. 
 
Em vista disso e da teoria de Durkheim, a ideia do combate ao crime e à violência só 
pode aparecer quando 
 
A) o Estado é um órgão especial, encarregado de elaborar regras e leis que valem para a 
sociedade; cabendo, portanto, a ele dirigir, exclusivamente, a conduta individual. 
B) a criminalidade atingir cinquenta por cento da população, pois, abaixo disso, são 
índices aceitáveis. 
C) despertar, no país, a consciência coletiva, pois em todo grupo há um conteúdo comum 
de ideias e valores que acabam impondo-se como regras. 
D) as leis acabarem de ser implantadas, pois os indivíduos as desconhecem. 
 
QUESTÃO 39 
Se há alguns anos atrás bastava ao indivíduo fornecer o endereço e telefone no currículo 
para se candidatar a uma vaga de trabalho, hoje a realidade é outra. Um profissional hoje 
deve disponibilizar outras formas de contato como celular, e-mail, página pessoal, redes 
sociais (Facebook, Orkut, Myspace, Twitter, etc.) e saber utilizar outras ferramentas de 
comunicação, como blogs. 
 
Essa nova realidade gerou novas formas de sociabilidade na sociedade. A sociabilidade 
 
A) entre grupos no ciber-espaço é caracterizada pelo sentimento de associação e prazer 
entre aqueles que deles participam. Este sentimento é efetivado no mundo real. 
B) virtual promovida dentro das redes sociais, tem a propensão de gerar grupos 
homogêneos e efêmeros, por meio da seleção de perfis e sua categorização. 
C) dos usuários das redes sociais começam a utilizar o sistema interessados em um 
assunto específico, mas com o tempo de utilização, a sociabilidade gera um conjunto de 
estratégias que articulam diversos assuntos para sustentar a interação. Nesse momento, 
percebe-se o que importa é estar interconectado com discussões relevantes. 
D) virtual gera interesses na aproximação com outras pessoas e, assim, o prazer de estar 
cara a cara ocorre durante os encontros reais desses grupos virtuais. 
 
QUESTÃO 40 
O primeiro desafio das ciências em geral, e da Sociologia em particular, é o de superar o 
senso comum, fugindo das aparências da realidade social. Quando associado ao senso 
comum, o conhecimento pode ser prisioneiro de algumas armadilhas, como a de 
naturalizar questões e problemas que nada têm de naturais, ou tomar as impressões 
particulares como verdades universalmente válidas. Senso comum e conhecimento 
cientifico diferenciam-se, porque 
A) o senso comum é subjetivo e particular, pois se baseia em opiniões, enquanto a  
ciência procura se constituir como um conhecimento objetivo e universal. 
B) o senso comum se esforça para validar um conhecimento baseado nos testes 
experimentais, e o conhecimento sociológico é conceitual e abstrato. 
C) o senso comum tem sua validade nas demonstrações gerais, e, o conhecimento 
sociológico, nas teorizações particulares. 
D) o senso comum é metódico e sistemático, e o conhecimento sociológico é 
assistemático. 



QUESTÃO 41 
O surgimento de novos sujeitos ou atores sociais no contexto da sociedade brasileira 
moderna imprimiram novas faces aos movimentos sociais e a identidade de grupos, tais 
como a identidade étnica entre grupos indígenas, a identidade racial entre 
afrodescendentes, a identidade de gênero dos movimentos feministas, a identidade de 
orientação sexual, entre outros. Embora diferentes entre si, esses novos movimentos 
sociais como um todo se diferenciam dos tradicionais movimentos trabalhistas e sindicais. 
 
Com base nessas informações, os movimentos tradicionais e os novos movimentos 
sociais diferenciam-se, porque 
 
A) os novos movimentos sociais querem, para além dos tradicionais, a ampliação da 
cidadania com base na supressão das desiguladades econômicas. 
B) ao contrário dos movimentos trabalhistas e sindicais, os novos movimentos sociais são 
pluriclassicistas e suprapartidários. 
C) os novos movimentos sociais, ao contrário dos tradicionais, estão associados à luta 
pela melhoria da qualidade de vida e pela democratização da sociedade. 
D) ao contrário dos novos movimentos sociais, os movimentos trabalhistas e sindicais 
lutam pelo fim da opressão simbólica. 
 
QUESTÃO 42 
À primeira vista, as diferenças empiricamente observadas entre os povos e as sociedades 
humanas podem ser atribuídas a determinismos biológicos e(ou) geográficos. Contra 
esses determinismos, a diversidade para a Sociologia é entendida como resultado de 
processos históricos e produções culturais singulares, particulares a cada povo, época e 
sociedade. 
 
Com base no conceito de cultura, a diversidade pode ser caracterizada como 
 
A) resultado da organização social e tecnológica dos povos, dado que muitas sociedades, 
dispersas e segregadas no tempo e no espaço, tiveram avanços tecnológicos e sociais 
diferenciados. 
B) produto das maneiras e das formas pelas quais o homem retira da natureza os meios 
necessários à sua existência. 
C) resultado de fatos sociais que orientam as ações dos indivíduos na vida em sociedade, 
daí a ideia de que fatos sociais diferentes orientam praticas e ações diferentes. 
D) resultado de representações e significações diferentes que os povos e as socieades 
dão a aspectos e eventos aparentemente semelhantes. 

 
QUESTÃO 43 
A Sociologia como ciência emerge no século XIX, em um contexto específico de 
consolidação da ordem capitalista e, portanto, explicitará as contradições sociais típicas 
deste período. Tentará, por meio de vários teóricos, responder a questões concernentes 
aos conflitos sociais, à divisão do trabalho, às desigualdades sociais etc. 
Como primeira manifestação organizada desta ciência, expressa como autoconsciência 
da própria sociedade, os escritos de Comte destacam-se, porque, 
 
A) percebendo a enorme diversidade cultural, econômica e social presente entre os vários 
povos do mundo, Comte procurou justificá-la por meio da teoria dos três estados, 
segundo a qual a diferença expressava níveis desiguais de desenvolvimento. 



B) refém das ciências naturais, as teses comteanas expressavam claramente a 
concepção darwinista aplicada à sociedade, resultando na percepção de que as 
desigualdades sociais derivavam de características biológicas inatas. 
C) a sociedade, tomada como parte integrante do universo, respeitaria, como todos os 
demais corpos, leis naturais. 
Logo, as mesmas leis percebidas para as demais ciências, deveriam ser, 
automaticamente, aplicadas no objeto da física social. 
D) seu organicismo produziu o paralelo entre o funcionamento social e o funcionamento 
celular. Desta perspectiva, cada indivíduo comporta-se como uma unidade celular, 
independente e autônoma da totalidade social. 
 
QUESTAO 44 
Em um discurso de improviso para industriais, a presidente Dilma Rousseff disse ontem 
que os juros e o chamado “spread” bancário, nos níveis atuais, representam entrave ao 
crescimento. Dilma cobrou que eles sigam padrões internacionais para permitir o aumento 
da produção. 
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. Dilma faz nova cobrança contra juro alto. São Paulo, 
sábado, 14 de abril de 2012. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/36937-dilma-faznova- 
cobranca-contra-juro-alto.shtml) 

 

Boa parte das compras no Brasil é feita a prazo e com crédito (cartões de crédito, cheque 
especial, crediário). Avaliando a conduta dos consumidores e a fala da presidenta, a partir 
do conceito de ação social em Weber, entende-se que 
 
A) o consumo, como ação social, não pode ser orientado por componentes afetivos, pois, 
na prática, o universo econômico é avesso ao universo sentimental. 
B) as ações econômicas, diferentemente das demais ações sociais, carecem de 
reciprocidade, pois são tão individualizadas que não permitem expectativas mútuas entre 
seus agentes. 
C) os consumidores, a partir do custo representado pelos juros elevados, tendem a 
reduzir suas compras, em uma conduta racional orientada pelos fins. 
D) as preocupações presidenciais quanto à grandeza das taxas de juros são de ordem 
moral, justificando, portanto, a caracterização da ação social como racional com relação a 
valores. 
 
QUESTÃO 45 
CUT alerta para riscos de projeto que regulamenta terceirização. O projeto de lei 4340, 
apresentado pelo deputado Sandro Mabel em 2004, já foi aprovado no final de novembro 
na comissão especial da Câmara que tratava do tema. Agora, segue tramitação na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa. O relatório tem dois pontos principais 
criticados pelos trabalhadores. O primeiro é que libera a terceirização em todos os tipos 
de atividades dentro de uma empresa [...]. A outra reclamação recai sobre a 
responsabilidade da empresa contratante de terceirizado sobre os direitos trabalhistas do 
funcionário. 
CARTA MAIOR. CUT alerta para riscos de projeto que regulamenta terceirização. 
Disponível em http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_ 
id=19956). Acessado em 13 abr. 2012. (Adaptado) 

 

O que diferencia um teórico clássico dos demais é sua capacidade de permanecer atual, 
isto é, oferecer-nos instrumentos teóricos válidos para analisar situações presentes. 
Assim, Marx emprestou reflexões sobre o Estado e estas são capazes de jogar luz sobre 
o processo legislativo nacional, ilustrado pelo fragmento acima, visto que o autor 



 
A) compreendeu o Estado como expressão das classes em conflito e, assim sendo, o 
processo legislativo refletiria interesses de setores antagônicos. 
B) apresentou, tal como Aristóteles e Platão, os compromissos últimos do Estado com a 
promoção da virtude e o bem comum, expressa na tentativa de regulamentar as 
terceirizações. 
C) revelou a independência do Estado em relação à sociedade civil, sobretudo porque o 
processo legislativo não é acessível à população comum. 
D) defendeu o Estado como juiz imparcial, de modo que nenhuma classe seria 
beneficiada por leis ou recursos públicos, distribuídos justamente. 

 
QUESTÃO 46 
Levante Popular da Juventude promove “esculacho” no STF  
O Levante Popular da Juventude manteve a ousadia que o notabilizou nos últimos dias e 
promoveu, nesta quinta (12), um “esculacho” em frente ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), em Brasília (DF), com a simulação de cenas de tortura em pau-de-arara, prática 
comum durante a ditadura militar brasileira. Para o movimento, a corte máxima do país é 
uma das principais responsáveis pela impunidade que cerca os crimes contra os direitos 
humanos cometidos no período, já que, em 2010, reafirmou a validade da Lei da Anistia, 
de 1979, que concede perdão incondicional aos militares. 
CARTA MAIOR. Levante Popular da Juventude promove “esculacho” no STF. Disponível 
em http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=19950. Acessado 
em 13/04/2012. (Adaptado) 

 

O fragmento acima possibilita o reconhecimento de que a luta pela democratização da 
sociedade brasileira não terminou e transcende os processos eleitorais regulares típicos 
do modelo representativo, pois 
 
A) amplia a participação popular ao permitir que estudantes tenham acesso aos seus 
representantes eleitos no Supremo Tribunal Federal. 
B) ratifica o apoio que os movimentos contrários à ditadura deram à interpretação corrente 
de que a Lei de Anistia perdoou militares e militantes de esquerda. 
C) permite-nos perceber a existência de movimentos sociais dispostos a promover a 
releitura da história recente para garantir o direito à verdade. 
D) reforça a compreensão de que a democracia exige, para sua efetividade, a 
manutenção de níveis de criminalidade reduzidos. 
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