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INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Legislação, com 20 questões, numeradas de 01 a 20.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas 
de 21 a 40.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das 
provas, exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas 
(rascunho).

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas, identificada com nome e número de 
inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio concursos.fundacaocefetminas.org.br.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 01

A Prefeitura de Santa Maria, objetivando aumentar a arrecadação 
do município, decide vender alguns de seus bens móveis, consi-
derados inservíveis para a administração pública. A modalidade 
de licitação mais apropriada para proceder com essas alienações 
é o(a)

a) leilão.

b) convite.

c) concurso.

d) concorrência.

e) tomada de preços.
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QUESTÃO 02

Na Lei n.º 10.520/02, que regulamenta a modalidade de licitação, 
denominada pregão,

a) para obras e serviços de engenharia, é admitido apenas em sua 
forma presencial.

b) é exigida a aquisição do edital pelos licitantes, como condição 
para participação no certame. 

c) os licitantes poderão recorrer em dois momentos: após a eta-
pa de classificação de propostas e após a fase de habilitação.

d) a autoridade competente designará, dentre os servidores do 
órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e res-
pectiva equipe de apoio.

e) a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
fixação, em local apropriado, de cópia do instrumento con-
vocatório e o estenderá aos demais cadastrados na corres-
pondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 
das propostas.
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QUESTÃO 03

Uma instituição pública verificou a necessidade de aquisição de 
equipamentos cuja soma equivale, aproximadamente, a cinco mil 
reais no intuito de aprimorar as atividades dos servidores de um 
determinado setor. Considerando que existem várias empresas 
no mercado capazes de ofertar esses equipamentos, e que os 
mesmos serão adquiridos em uma única parcela até o término 
do presente exercício, a forma mais célere para essa aquisição, 
dentro dos parâmetros da legalidade, é o(a)

a) concurso.

b) concorrência.

c) tomada de preços.

d) dispensa de licitação.

e) inexigibilidade de licitação.
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QUESTÃO 04

Na Lei n.º 8.666/93,

a) a fase de habilitação está presente em todas as modalidades 
de licitação. 

b) a homologação do certame é uma das atribuições da comis-
são de licitação. 

c) a publicação do resumo do edital, em jornais de grande circu-
lação no Estado, é condição indispensável para configuração 
da legalidade da licitação. 

d) o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato po-
derá fazê-lo injustificadamente sem se sujeitar às penalidades 
legais, uma vez que ainda não formalizou vínculo com a admi-
nistração pública.

e) é dispensável a licitação para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.
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QUESTÃO 05

NÃO é uma sanção prevista ao contratado pela inexecução total 
ou parcial do contrato com a Administração a

a) advertência.

b) cassação do registro no cadastro nacional de pessoas jurídicas.

c) multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato.

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a Administração, por prazo não supe-
rior a 2 (dois) anos.

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad-
ministração Pública enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição.
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QUESTÃO 06

NÃO é dever do servidor público,

a) guardar sigilo sobre assunto da repartição.

b) manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

c) zelar pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio público.

d) atender com presteza as requisições para a defesa da 
Fazenda Pública.

e) cumprir as ordens superiores independentemente de sua 
legalidade, em virtude do respeito à hierarquia.
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QUESTÃO 07

Na Lei Federal n.º 8.112/90,

a) a acareação é uma fase do processo disciplinar.

b) é vedada aos servidores a dedicação em tempo integral aos 
seus trabalhos intrínsecos à comissão de sindicância.

c) o cônjuge do acusado poderá participar de comissão de sin-
dicância, desde que exerça suas funções em consonância 
com os princípios da administração pública, em especial a 
imparcialidade.

d) o prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá 
60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual pra-
zo, quando as circunstâncias o exigirem.

e) o processo disciplinar é o instrumento judicial destinado a 
apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre investido.
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QUESTÃO 08

A investidura do servidor, em cargo de atribuições e de respon-
sabilidades compatíveis com a limitação, que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, 
é denominada de 

a) reversão. 

b) remoção.

c) recondução.

d) substituição.

e) readaptação.
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QUESTÃO 09

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais determina que

I- durante o estágio probatório, o servidor, nomeado para cargo 
de provimento efetivo, ficará sujeito à capacidade de iniciativa 
e disciplina como de fatores a serem avaliados.

II- a posse em cargo público independerá de prévia inspeção mé-
dica oficial.

III- não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato apro-
vado em concurso anterior com prazo de validade não expira-
do.

IV- o concurso público terá validade de até 5 (cinco) anos, poden-
do ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II. 

b) I e III.

c) II e IV. 

d) III e IV.

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 10

No Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais,

a) o apostilamento é uma forma de provimento de cargo público. 

b) é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos 
previstos em lei.

c) a investidura em cargo público ocorrerá no momento da apro-
vação no concurso. 

d) o nível superior de escolaridade é um requisito básico para 
investidura em cargo público.

e) o servidor habilitado em concurso público adquirirá estabilida-
de quando empossado em cargo de provimento efetivo.
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QUESTÃO 11

No que se refere aos adicionais de insalubridade, periculosidade 
ou atividades penosas, previstas no Regime Jurídico dos Servido-
res Públicos Federais,

a) o adicional de insalubridade será devido aos servidores em 
exercício em zonas de fronteira. 

b) a legislação brasileira veda a atuação de servidores públicos em 
operações que envolvam substâncias radioativas.

c) desde que faça jus, o servidor poderá receber, concomitante-
mente, os adicionais de insalubridade e de periculosidade.

d) ainda que eliminadas as condições ou os riscos que deram 
causa aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, o 
servidor tem direito a recebê-los por mais 24 (vinte e quatro) 
meses. 

e) a servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto du-
rar a gestação e a lactação, das operações e dos locais insalu-
bres, penosos e perigosos, exercendo suas atividades em local 
salubre e em serviço não penoso e não perigoso.
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QUESTÃO 12

Baseando-se na Constituição Federal de 1988, relacione os termos 
presentes no texto legal às suas respectivas correspondências.

1. Brasileiros natos (   )  os nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição 
brasileira competente, ou venham 
a residir na República Federativa do 
Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, 
pela nacionalidade brasileira.

2.    Brasileiros 
naturalizados

(   )  os que, na forma da lei, adquiram a 
nacionalidade brasileira, exigida aos 
originários de países de língua portu-
guesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral.

(   )  os nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que qualquer um deles esteja a servi-
ço da República Federativa do Brasil.

(   )  os nascidos na República Federativa 
do Brasil, ainda que de pais estran-
geiros, desde que estes não estejam 
a serviço de seu país.
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(   )  os estrangeiros de qualquer nacio-
nalidade, residentes na República Fe-
derativa do Brasil há mais de quinze 
anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacio-
nalidade brasileira.

A sequência correta é 

a) 2, 1, 2, 1, 1.

b) 1, 2, 1, 1, 2.

c) 1, 2, 2, 2, 1.

d) 2, 1, 1, 2, 2.

e) 1, 1, 2, 1, 2.

QUESTÃO 13

Conforme a Constituição Federal de 1988, NÃO é um direito ou ga-
rantia prevista a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no 
país:

a) Direito de herança.

b) Direito de propriedade.

c) Assistência judiciária gratuita.

d) Salário nunca inferior ao mínimo.

e) Acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional.
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QUESTÃO 14

No que se refere à acumulação remunerada de cargos públicos, 
prevista na Constituição da República,

a) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a acu-
mulação remunerada de três cargos de professor. 

b) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, inde-
pendentemente da compatibilidade de horários e dos cargos. 

c) é admitida a acumulação remunerada de cargos públicos, 
independentemente da compatibilidade de horários e dos 
cargos.  

d) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a 
acumulação remunerada de um cargo científico com outro 
técnico.

e) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a 
acumulação remunerada de um cargo de professor com outro 
técnico ou científico.
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QUESTÃO 15

De acordo com a carta magna, na fixação dos padrões de venci-
mento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos 
servidores públicos, observa-se

I- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes de cada carreira.

II- o sexo, idade, cor e estado civil dos servidores, investidos no 
cargo.

III- as peculiaridades dos cargos.

IV- os requisitos para a investidura.

Estão corretas as afirmativas

a) I e III. 

b) II e III.

c) II e IV. 

d) I, III e IV.

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 16

Natália, autoridade competente de uma determinada instituição 
municipal, aceita suborno para assinar contrato superfaturado de 
uma obra pública. A conduta de Natália

I- configura ato de improbidade administrativa que importa en-
riquecimento ilícito.

II- configura ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário.

III- configura ato de improbidade administrativa que atenta con-
tra os princípios da administração pública.

IV- não configura ato de improbidade administrativa por ausência 
de previsão legal.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) IV. 

b) I e II.

c) II e III. 

d) I, II e III.

e) II, III e IV.
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QUESTÃO 17

De acordo a Lei Federal n.º 8.429/1992,

a) constitui ato de improbidade administrativa aquele que der 
publicidade aos atos oficiais.

b) podem incorrer em improbidade administrativa somente os 
servidores ocupantes de cargo público.

c) a suspensão da nacionalidade é uma das penas previstas pela 
prática dos atos de improbidade administrativa, de acordo 
com a gravidade do fato.

d) o prazo de preclusão para propositura da ação de improbida-
de administrativa, no serviço público federal, é de dois anos 
após o cometimento do ato ímprobo.

e) qualquer pessoa poderá representar à autoridade administra-
tiva competente para que seja instaurada investigação desti-
nada a apurar a prática de ato de improbidade.
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QUESTÃO 18

Paulo César, autoridade competente de uma determinada ins-
tituição municipal, corriqueiramente desvia servidores, durante 
suas respectivas jornadas de trabalho, para prestarem serviços 
particulares à sua esposa. Considerando o Código de Ética Pro-
fissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a 
conduta de Paulo César é

a) permitida, desde que os servidores sejam devidamente remu-
nerados por esse trabalho.

b) vedada, uma vez que é proibido o desvio de servidor público 
para atendimento a interesse particular. 

c) vedada, uma vez que é proibido o exercício de atividade profis-
sional, ligada a empreendimentos de cunho duvidoso.

d) permitida, desde que os servidores compensem as horas des-
pendidas nos serviços paralelos em suas jornadas de trabalho 
da função pública.

e) vedada, uma vez que só é admitido o desvio de servidor públi-
co para atendimento a interesses particulares da própria auto-
ridade competente, em caráter personalíssimo.
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QUESTÃO 19

Tendo em vista o Decreto n. 1.171/94 (Código de Ética Profissio-
nal do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), permite-
se ao servidor público

a) embriagar-se esporadicamente.

b) o uso da função para obter favorecimento para seus familiares.

c) alterar o teor de documentos que deva encaminhar para 
providências.

d) deixar que interesses de ordem pessoal interfira no trato com 
o público.

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcan-
ce para atendimento do seu mister.
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QUESTÃO 20

O acesso à informação de que trata a Lei n.º 12.527/2011 NÃO 
compreende os direitos de obter informação 

a) primária, íntegra, autêntica e atualizada.

b) sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive 
as relativas à sua política, organização e serviços.

c) pertinente à administração do patrimônio público, utilização 
de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. 

d) contida em registros ou documentos, produzidos ou acumula-
dos por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arqui-
vos públicos.

e) referente a projetos de pesquisa e de desenvolvimento científi-
cos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Segundo Max Weber (1984), a dominação baseia-se em uma pro-
babilidade de obediência a um ser mandato. A dominação é re-
presentada por dois tipos opostos: a que se dá por meio de uma 
constelação de interesses, especialmente mediante situações de 
monopólio, e a que ocorre mediante a autoridade – poder de 
mando e dever de obediência. Weber classifica três tipos de do-
minação legítima: 

a) Legal, religiosa e jurídica.

b) Legal, carismática e tradicional.

c) Burocrática, religiosa e jurídica.

d) Burocrática, carismática e jurídica.

e) Burocrática, carismática e tradicional.
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QUESTÃO 22

Émile Durkheim (1951; 1968; 1974), foi um dos pensadores que 
mais contribuiu para a consolidação da Sociologia como ciência 
empírica e disciplina acadêmica. Durkheim definiu a Sociologia 
como a ciência das instituições, da sua gênese e do seu funciona-
mento, ou seja, de toda a crença, todo o comportamento institu-
ído pela coletividade. Dos conceitos listados abaixo, aqueles que 
contemplam conceitos definidos pela teoria Durkeimiana são:

I-  Fatos sociais compreendem toda maneira de agir fixa ou não, 
suscetível de exercer sobre a coletividade uma coerção interior 
ao coletivo, ou então ainda, que é geral na extensão de uma 
sociedade dada, apresentando sua existência própria, depen-
dente das manifestações coletivas que possa ter.

II-  A sociedade é mais do que a soma dos indivíduos vivos que 
a compõem: é uma síntese que não se encontra em cada um 
desses elementos, assim como os diferentes aspectos da vida 
não se acham decompostos nos átomos contidos na célula: a 
vida está no todo e não nas partes.

III-  As representações coletivas são a base de onde se originam 
os conceitos, traduzidos nas palavras do vocabulário de uma 
comunidade, de um grupo ou de uma nação.

IV-  As maneiras de ser coletivas são de ordem anatômica ou morfo-
lógica, enquanto os modos de agir são de ordem fisiológica, mas 
são igualmente imperativos, coagem a que se adotem determi-
nadas condutas e formas de sentir e, além disso, encontram-se 
fora dos indivíduos, são uma realidade objetiva e externa a eles, 
portanto são fatos sociais. Sendo assim, ambos possuem ascen-
dência sobre o indivíduo, arrastando-o, influenciando-o.



Concurso IF FARROUPILHA | DOCENTES • 2016 • SOCIOLOGIA  27

V-  A consciência comum ou coletiva corresponde ao conjunto de 
crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de 
uma mesma sociedade que forma um sistema determinado 
que tem vida própria.

São corretas as afirmativas

 

a) I e III. 

b) II e IV.

c) II e III. 

d) I, II, III, IV e V.

e) II, III e IV e V. 
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QUESTÃO 23

Ao redigir O Capital, Karl Marx (1973) explica sua decisão de ana-
lisar a sociedade capitalista por considerá-la a forma de organi-
zação mais desenvolvida e mais variada de todas as já existentes. 
Isso permitiria a compreensão de outras formações socioeconô-
micas anteriores e desaparecidas como as sociedades primitivas, 
as escravistas, as asiáticas e feudais. Marx, então, delimita alguns 
conceitos básicos para análise da sociedade capitalista.

Analise os conceitos a seguir e marque (V) para verdadeiro ou (F) 
para falso:

(  )  Mais valia: é tudo aquilo que o trabalhador produz, caracteri-
zando-se como o resultado da força de trabalho empreendida 
pelo trabalhador.

(  )  Mercadoria: é a forma elementar de riqueza capitalista. Ela 
tem a propriedade de satisfazer as necessidades humanas, se-
jam de estômago ou as de fantasia, seja como meio de subsis-
tência ou de produção.

(  )  Força de trabalho: é aquilo que o trabalhador livre vende como 
uma mercadoria. Esta venda é típica da sociedade capitalista. 

(  )  Capital: é uma relação social de produção, é uma forma his-
toricamente determinada de distribuição das condições de 
produção resultante de um processo de expropriação e con-
centração de propriedade.
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(  )  Alienação: é uma condição em que o trabalho, ao invés de 
ser instrumento para a realização plena do homem e de sua 
condição de humano, torna-se, pelo contrário, um instrumen-
to de escravização, acabando por desumanizá-lo, tendo sua 
vida e seu próprio valor medidos pelo seu poder de acumular 
e possuir.

A sequência correta é

a) F, V, V, V, V.

b) V, F, V, V, V.

c) F, V, F, F, F.

d) F, V, V, F, V.

e) V, F, F, V, V.
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QUESTÃO 24

Antonio Gramsci (1976), na obra “Maquiavel, a Política e o Estado 
Moderno”, parte do princípio de que Maquiavel, em “O Princípe”, 
representou nas concepções e intervenções políticas de sua épo-
ca uma ação política positiva. Dessa forma, Gramsci parte das 
ideias de Maquiavel para problematizar os seguintes conceitos, 
EXCETO:

a)  Natureza humana: é o conjunto de relações sociais historica-
mente determinadas, isto é, um fato histórico comprovável.

b)  Partido Político: é a primeira célula na qual se aglomeram os 
germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais 
e totais.

c)  Espírito Estatal: pressupõe a descontinuidade, tanto no que 
se refere ao passado, à tradição, como no que se refere ao 
presente, isto é, pressupõe cada ato como um momento estan-
que, já iniciado e que se extinguirá.

d)  Mito-Príncipe: é um organismo e um elemento complexo de 
sociedade no qual já se tenha iniciado a concretização de uma 
vontade política reconhecida e fundamentada parcialmente na 
ação. Esse organismo já é determinado pelo desenvolvimento 
histórico.

e)  Paixão Política: é um impulso imediato à ação que nasce no ter-
reno permanente e orgânico da vida econômica, mas o supera, 
fazendo entrar em jogo sentimentos e aspirações em cuja at-
mosfera o próprio cálculo da vida humana individual obedece 
a leis diversas daquelas de proveito individual.
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QUESTÃO 25

Pierre Bourdieu, durante conferência realizada em maio de 1983 
na cidade suíça de Neuchâtel, ao falar sobre o que chamou de “A 
Codificação” e lembrar que a regra não é automaticamente eficaz 
por si mesma porque nos obriga a perguntar em que condições 
uma regra pode agir, apresentou, então, a noção do que ele cha-
mou de habitus. Para ele, habitus pode ser definido da seguinte 
forma: 

a)  Habitus, como sistema de disposições para a prática, é um fun-
damento subjetivo de condutas regulares.

b)  As condutas geradas pelo habitus não tem a bela regularida-
de das condutas deduzidas de um princípio jurídico: o habitus 
está intimamente ligado com o fluido e o vazio.

c)  O habitus é uma tendência para agir de uma maneira irregular 
– que, estando seu princípio explicitamente constituído, pode 
servir de base para uma previsão – não se origina numa regra 
ou numa lei explícita.

d)  Como uma espontaneidade geradora que se afirma no con-
fronto improvisado com situações constantemente renovadas, 
o habitus obedece a uma lógica teórica, a lógica do fluido, do 
líquido, que define a relação cotidiana com o mundo.

e)  O habitus é um fundamento objetivo da regulação das con-
dutas e, se é possível prever as práticas, neste caso, a sanção 
associada a uma determinada transgressão, é porque o habitus 
faz com que os agentes que o possuem comportem-se de de-
terminada maneira em determinadas circunstâncias.
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QUESTÃO 26

 Com base no texto abaixo, analise as afirmativas a seguir: 

“A partir do estudo do processo civilizador, evidenciou-se 
com bastante clareza a que ponto a modelagem geral e, 
portanto, a formação individual de cada pessoa, depende 
da evolução histórica do padrão social, da estrutura das 
relações humanas. Os avanços da individualização, como 
na Renascença, por exemplo, não foram consequências de 
uma súbita mutação em pessoas isoladas, ou de concepção 
fortuita de um número especialmente elevado de pesso-
as talentosas; foram eventos sociais, consequência de uma 
desarticulação de velhos grupos ou de uma mudança na 
posição social do artista-artesão, por exemplo. Em suma, 
foram consequências de uma reestruturação específica das 
relações humanas.”

(ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos, 1994)

I-  Relações, por exemplo, entre pai, mãe, filho e irmãos numa 
família, por variáveis que sejam em seus detalhes, são determi-
nadas, em sua estrutura básica, pela estrutura da sociedade em 
que a criança nasce e que existia antes dela.

II-  As peculiaridades constitucionais com que um ser humano 
vem ao mundo têm uma importância muito diferente para as 
relações do indivíduo nas diferentes sociedades, bem como 
nas diferentes épocas históricas de uma mesma sociedade.

III-  Constituições naturais similares em bebês recém-nascidos le-
vam a um desenvolvimento muito diferenciado da consciência 
e dos instintos, dependendo da estrutura preexistente de rela-
ções em que eles cresçam.
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IV-  A individualidade que o ser humano acaba por desenvolver 
não depende apenas de sua constituição natural, mas de todo 
o processo de individualização. Sem dúvida, a constituição 
característica da pessoa tem uma influência inerradicável em 
todo o seu destino.

V-  A imagem mais nitidamente delineada do adulto, a individu-
alidade que aos poucos emerge da forma menos diferenciada 
da criança pequena, em sua interação com seu destino, é tam-
bém específica de cada sociedade. 

Estão corretas as afirmativas

 

a) I e III.

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

e) I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 27

A modernidade é uma ordem pós-tradicional, mas não uma or-
dem em que as certezas da tradição e do hábito tenham sido 
substituídas pela certeza do conhecimento racional. A dúvida, 
característica generalizada da razão crítica moderna, permeia a 
vida cotidiana assim como a consciência filosófica, e constitui 
uma dimensão existencial geral do mundo social contemporâ-
neo. A partir das definições de Anthony Giddens (2002), pode-se 
afirmar que a modernidade 

I-  é característica de instituições que diferem de todas as formas 
anteriores de ordem social quanto a seu dinamismo, ao grau 
em que interferem com hábitos e costumes tradicionais, e a seu 
impacto global.

II-  altera radicalmente a natureza da vida social cotidiana e afeta 
os aspectos mais pessoais de nossa existência.

III-  deve ser entendida num nível institucional, mas a transforma-
ções introduzidas pelas instituições modernas se entrelaçam 
de maneira direta com a vida individual e, portanto, com o eu.

IV-  tem como característica a crescente interconexão entre os 
dois “extremos” da extensão e da intencionalidade: influên-
cias globalizantes de um lado e disposições pessoais de outro.

V-  reduz o risco geral de certas áreas e modos de vida, mas, ao 
mesmo tempo, introduz novos parâmetros de risco, pouco co-
nhecidos ou inteiramente desconhecidos em épocas anteriores. 
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Estão corretas as afirmativas 

a) I e III. 

b) I e IV.

c) II e III. 

d) I, II, III e IV. 

e) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 28

Florestan Fernandes, em 1989, publicou “A Constituição inacaba-
da: vias históricas e significado político”, em que reuniu uma série 
de textos seus publicados nos jornais Folha de São Paulo e Jornal 
do Brasil. Segundo o autor, a Constituição Brasileira de 1988 NÃO 
representou uma

a) correspondência às exigências da situação histórica.

b)  limpeza no terreno minado pela ditadura que deveria ser pre-
parado para um outro plantio mais generoso e fértil.

c)  Constituição que veio à luz com data marcada para sofrer uma 
revisão global por conter mecanismos que remetem a revisões 
parciais seguidas e constantes.

d)  abertura de múltiplos caminhos que conferiram peso e voz ao 
trabalhador na sociedade civil e continha uma promessa clara 
de que, nos anos seguintes, as reformas estruturais reprimidas 
seriam soltas.

e)  colcha de retalhos que incluiu, de um lado, o PMDB e outros 
partidos da ordem e, de outro, os chamados “progressistas” (o 
setor “radical” do PMDB, que ao longo da trajetória se conver-
teu em MUP, o PDT , o PT, o PSB, o PCdoB e o PCB).
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QUESTÃO 29

A situação atual é marcada por uma comoção que, recentemen-
te, afetou a condição salarial: o desemprego em massa e a insta-
bilidade das situações de trabalho, a inadequação dos sistemas 
clássicos de proteção para dar cobertura a essas condições, a 
multiplicação de indivíduos que ocupam na sociedade uma posi-
ção de supranumerários, “inimpregáveis”, inempregados ou em-
pregados de um modo precário e  interminante, escreveu Robert 
Castel em 1998.  Castel, ao fazer uma “crônica do salário”, no 
livro “As metamorfoses da questão social”, estabelece que 

a)  o trabalho é uma relação técnica de produção, e não um su-
porte privilegiado de inscrição na estrutura social.

b)  a condição de assalariado superou diversas desvantagens para 
tornar-se, nos anos 1930, a matriz da base da “sociedade sala-
rial” moderna.

c)  a vulnerabilidade laboral é uma zona intermediária, instável, 
que conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade dos 
suportes de proximidade.

d)  a ausência de participação em qualquer atividade produtiva e 
o isolamento relacional conjugam seus efeitos negativos para 
produzir a exclusão, ou melhor, a desfiliação coletiva.

e)  existe uma fraca correlação entre o lugar ocupado na divisão 
laboral do trabalho e a participação nas redes de sociabilidade 
e nos sistemas de proteção que cobrem um indivíduo diante 
dos acasos da existência. 
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QUESTÃO 30

Nas últimas três décadas está ocorrendo uma enorme mudança 
na pesquisa social no que se refere à teoria e à prática. Trata-se 
de uma mudança que toca, tanto na dimensão epistemológica 
quanto na metodológica, atuando, também, de forma direta nas 
técnicas de pesquisa. Segundo Alberto Melucci (2005), sobre esse 
processo pode-se afirmar que:

a)  Os indivíduos são abastecidos de recursos para conceberem-se 
e para agirem como sujeitos passivos de ação.

b)  A oposição qualidade/quantidade se entrelaça e, em parte, 
mascara uma discussão mais recente, aquela que opõe a pers-
pectiva pós-estruturalista ao realismo ingênuo.

c)  Uma dimensão crucial da sociedade pós-moderna é a impor-
tância da vida cotidiana como espaço no qual os sujeitos cons-
troem o sentido do seu agir e no qual experimentam as opor-
tunidades e os limites para a ação.

d)  O consumo é um dos comportamentos através dos quais se 
afirma a coletividade e os coletivos-consumidores exigem pro-
dutos que, por meio da capacidade de incorporar fatores ma-
teriais, distinguem-se pelas suas diferenças.

e)  Como resultado dos processos que delineamos, está em curso 
uma redefinição de todo o campo de pesquisa social, cujo es-
tatuto é colocado em jogo de modo profundo: novos parâme-
tros aplicam-se às teorias e às práticas de pesquisa, mas estão 
contemporaneamente em discussão os critérios de legitimação 
da pesquisa mesma.
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QUESTÃO 31

Os chamados Novos Movimentos Sociais (NMS) passaram a ocor-
rer na Europa e nos EUA a partir da década dos anos 1960. Esses 
movimentos surgem fazendo a crítica a esquemas utilitaristas e 
às teorias baseadas em um cálculo estratégico dos atores. A partir 
das análises de teóricos como Alain Touraine, Claus Offe, Alberto 
Melucci, Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, são características que 
se pode atribuir aos NMS os seguintes conceitos, EXCETO:

a)  A política ganha centralidade na análise e é totalmente redefi-
nida, incorporando o elemento cultural.

b)  Os atores sociais são analisados, prioritariamente, sob dois 
aspectos: por suas ações coletivas e pela identidade coletiva 
criada no processo.

c)  Apesar da simpatia dos teóricos pelo neomarxismo, que en-
fatiza a importância da consciência, ideologia, lutas sociais e 
solidariedade na ação coletiva, o marxismo foi secundarizado.

d)  O novo paradigma elimina o sujeito histórico que se reduz à 
humanidade, predeterminado, configurado pelas contradições 
do capitalismo e formado pela consciência autêntica de uma 
vanguarda partidária.

e)  A construção de um modelo teórico baseado na negação da 
cultura. Os teóricos dos NMS negaram a visão funcionalista da 
cultura como um conjunto fixo e predeterminado de normas e 
valores herdados do passado.
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QUESTÃO 32

Através dos meios constitutivos da psicologia de George Mead 
(1973) foi possível dar à teoria hegeliana da “luta pelo reconhe-
cimento” uma inflexão materialista. Baseado nas ideias de Mead 
e Hegel, Axel Honneth, que foi assistente de Jürgen Habermas, 
elaborou, no interior da Teoria Crítica, uma distinção conceitual 
da estrutura das relações sociais de reconhecimento. 

Diante do exposto, o item que corresponde à estrutura das rela-
ções sociais de reconhecimento é:

a) Autorrelação prática: auto confiança; autoestima e autoridade.

b)  Modos da personalidade: natureza amorosa, imputabilidade 
ética e capacidades.

c)  Dimensões de reconhecimento: dedicação pessoal, respeito 
cognitivo e estima social.

d)  Formas de desrespeito: maus tratos e violação; privação de 
direitos e exclusão; degradação e ofensa.

e)  Formas de reconhecimento: relações primárias – amor, amiza-
de; relações sociais: direitos humanos; comunidade de valores: 
propriedade.
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QUESTÃO 33

De acordo com José de Souza Martins (2002), o sistema econômi-
co atual transfere para o grupo familiar parte de suas irracionali-
dades, isto é, ele não se sente obrigado a pagar pelos problemas 
sociais que cria. A categoria exclusão (e excluído) se nutre politi-
camente dessa contradição mal compreendida e mal resolvida. E 
se nutre, também, de um aparato ideológico referido à condição 
operária. 

Diante dessas condições, analise as afirmativas abaixo, referentes 
à definição do que é ser operário, e marque (V) para verdadeiro 
ou (F) para falso:

(  )  O operário é, como trabalhador coletivo, portador de uma 
possibilidade histórica, isto é, possibilidade de transformação 
social porque ele personifica a (e é agente da) contradição en-
tre o caráter social da produção e a apropriação privada dos 
resultados da produção.

(  )  O operário é o agente não só da produção da mais-valia, mas é 
também produto e expressão da realização desigual da rique-
za criada e, portanto, da realização da mais-valia, do modo 
como a mais-valia se realiza.

(  )  O operário está incluído, isto é, ele não só produz, e se repro-
duz no processo de reprodução ampliada do capital, como 
também se apropria igualmente da riqueza criada, eliminando 
a contradição com o capital.
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(  )  O operário é uma categoria sociológica substantiva, relativa 
ao efetivo e objetivo sujeito social e histórico, sujeito de con-
tradições que personifica possibilidades históricas e que é o 
trabalhador assalariado.

(  )  Independente de sua vontade subjetiva, o operário tem uma 
realidade objetiva, ele é um produto histórico e, teoricamen-
te, agente privilegiado da História no momento histórico que 
lhe corresponde. 

A sequência correta é

a) F, V, V, V, F.

b) V, F, V, V, V.

c) V, V, F, V, V.

d) F, V, V, F, F.

e) V, F, F, V, V.
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QUESTÃO 34

 A crise capitalista iniciada em 2007, nos Estados Unidos, e que 
acabou por reverberar na Europa, levando países como Grécia, 
Espanha e Portugal a elevados patamares de desemprego é anali-
sada como a mais grave crise desde a de 1929. Para Alain Tourai-
ne (2011), a atual crise do capitalismo, que atingiu grandes eco-
nomias como a brasileira mais recentemente, pode ser definida 
como

a) uma crise decorrente da não resolução da crise de 1929. 

b)  o triunfo do neoliberalismo e da compreensão de que o Es-
tado não deve intervir nessas situações, pois o mercado se 
autorregula.

c)  uma crise que atingiu somente a gestão e a governança do 
mundo econômico, não interferindo no processo de transfor-
mação da cultura e de seus valores.

d)  a consagração da sociedade industrial que salvou países como 
a Islândia, a Irlanda e a Grécia de precisarem utilizar recursos 
do Fundo Monetário Internacional (FMI).

e)  uma crise que foi precedida por outras pequenas crises como 
a de 1985 – “Savings e Loans” das Caixas Econômicas Estadu-
nidenses; a queda do Banco Barings, na Alemanha, em 1982; o 
Escândalo Eron, também nos anos 90 e a falência da Lehman 
Brothers, no início dos anos 2000.
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QUESTÃO 35

Em uma das obras fundantes do feminismo contemporâneo, O 
Segundo Sexo, Simone de Beauvoir (1949) constatava a existên-
cia de uma relação direta entre o controle dos recursos materiais 
pelos homens e o valor diferenciado de mulheres e homens, o 
prestígio social do casamento e o fato de que “elas ainda se en-
contravam em situação de vassalas” (BEAUVOIR, 1949, p. 211). De 
lá para cá, as sociedades ocidentais que foram objeto de observa-
ções de Beauvoir passaram por transformações profundas no que 
diz respeito à posição social da mulher, EXCETO:

a)  O controle dos recursos está hoje, em muitos sentidos, menos 
restrito aos homens do que em momentos anteriores.

b)  O prestígio social do casamento parece ter decrescido na mes-
ma medida em que as formas assumidas pelos arranjos fami-
liares se diversificam.

c)  Houve transformações importantes nos valores predominantes 
e nas expectativas sociais relativas à ideologia de gênero no 
sentido da eliminação da hierarquia entre mulheres e homens.

d)  Uma maior profissionalização das mulheres e de seu acesso, 
também ampliado em relação ao contexto de meados do sé-
culo XX, a posições de poder, no mundo do trabalho e no 
mundo da política.

e)  O acesso facilitado a meios para o controle da natalidade, 
como a pílula anticoncepcional, os passos dados para a desna-
turalização da dupla moral sexual e doméstica, vinculados ao 
impacto do acesso ampliado das mulheres ao trabalho remu-
nerado, permitem que se reposicionem nas diferentes esferas 
da vida social.
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QUESTÃO 36

Hoje no Brasil, vêm se articulando ações e debates para estruturar 
políticas públicas de juventudes, reconhecendo-se, assim, os jo-
vens como sujeitos de direitos. Desde 2004, registram-se diversas 
iniciativas de fôlego em instâncias dos governos federal, estadu-
ais e municipais. No entanto, muitos problemas ainda permeiam 
a situação das e dos jovens no país:

I-  Os jovens negros apresentam as mais baixas taxas de atividade 
e mais altas taxas de desemprego.

II-  Os programas existentes no país funcionam como políticas iso-
ladas, políticas setoriais de ação local no âmbito dos Estados 
e Municípios, mas que não contemplam a diversidade dos be-
neficiários em termos de geração e não possuem orientação 
universalista.

III-  Mais da metade dos jovens entre 15 e 17 anos, segundo dados 
do IBGE de 2014, não completaram o ensino fundamental. 

IV-  As políticas existentes, na maioria das vezes, são políticas ela-
boradas para os jovens, porém os jovens não são consultados 
e nem participam da formulação das mesmas.

V-  Menos de ¼ dos jovens entre 15 e 29 anos só estudam, en-
quanto a porcentagem dos jovens na mesma faixa etária que 
só trabalham é de quase 50%.
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Estão corretas as afirmativas

a) I e III. 

b) I e IV.

c) II e III.

d) I, II, III e IV. 

e) I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 37

O totalitarismo difere de outras formas de opressão política 
como o despotismo, a tirania e a ditadura. De acordo com Han-
nah Arendt (2012), sempre que o totalitarismo chegou ao poder 
foram criadas instituições políticas inteiramente novas e destruí-
das todas as tradições sociais, legais e políticas de um país. 

Analise as afirmativas abaixo sobre as características do totalita-
rismo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

(  )  A destruição da esfera pública, isto é, destruir através do iso-
lamento das pessoas de suas capacidades políticas.

(  )   Os habitantes de um país totalitário são enquadrados bilate-
ralmente: ou são carrascos ou são vítimas da sua lei insepará-
vel. O que o sistema totalitário precisa para guiar a conduta 
dos seus súditos é um preparo para que cada um se ajuste, 
igualmente, bem ao papel de carrasco e ao papel de vítima.

(  )  O reforço da esfera privada, promovendo a solidão e fazendo 
surgir o sentimento de pertencimento ao mundo.

(  )  O totalitarismo é uma forma de governo cuja essência baseia-
se no terror e cujo princípio de ação é a lógica do pensamento 
ideológico.

(  )  A introdução de um princípio inteiramente novo no terreno 
das “coisas-públicas” que dispensa, inteiramente, o desejo hu-
mano de agir.
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A sequência correta é

a) F, V, V, V, V.

b) V, F, V, V, F.

c) V, V, F, V, V.

d) F, V, V, F, F.

e) V, F, F, V, F.
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QUESTÃO 38

Gaudêncio Frigotto (2001), sustenta em “Teoria e educação no 
labirinto do capital”, que, em contextos de crise e hegemonia 
do capital, as categorias fundamentais do materialismo histórico 
dialético, tornam-se instrumentos fundamentais para revelar as 
contradições do sistema capitalista. Ainda, na mesma obra, Fran-
cisco de Oliveira analisa a nova hegemonia da burguesia no Brasil 
a partir dos anos 1990, assim como os desafios de uma alterna-
tiva democrática. 

Analise as afirmativas abaixo, sob o prisma de Francisco de Olivei-
ra, e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

(  )  Durante o período de 1930 a 1990, 30 anos foram de Ditadura 
e nos outros trinta anos tivemos, em média, um golpe institu-
cional a cada 3 anos, o que demonstra a falta de hegemonia 
da burguesia brasileira.

(  )  As eleições de 1989, que elegeram Fernando Collor, foram 
articuladas em torno de um projeto neoliberal.

(  )  As forças de que compunham o governo de Collor não conse-
guiram fazer as mudanças necessárias aos interesses da bur-
guesia nacional e criaram tensões entre a burguesia brasileira 
que acabaram culminando no impeachment de Collor.

(  )  Cabe à direita brasileira penetrar nas fissuras e nas contra-
dições do projeto neoliberal e propor a construção de uma 
alternativa realmente democrática.
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(  )  Faz-se necessária a formulação de um programa político que 
altere a estrutura do Estado a exemplo de movimentos como 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que 
pedem a desapropriação da propriedade privada das terras 
improdutivas.

A sequência correta é

a) F, V, V, V, V.

b) V, F, V, V, V.

c) F, V, F, F, F.

d) V, V, V, F, V.

e) V, F, F, V, V.
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QUESTÃO 39

Chantal Mouffe (2015), cientista política belga, uma das repre-
sentantes do pós-marxismo, critica a definição antagonista entre 
esquerda e direita. Para ela,

I-  a abordagem racionalista e individualista do liberalismo contri-
bui para o reconhecimento da natureza das identidades coleti-
vas e é capaz de compreender a natureza pluralista e os confli-
tos acarretados pela pluralidade do mundo social.

II-  a negação do antagonismo revela absoluta falta de compreen-
são da dinâmica de constituição de identidades políticas e do 
que está em jogo na política democrática, contribuindo para 
exacerbar o potencial de antagonismos na sociedade.

III-  é necessária uma abordagem alternativa da política democrá-
tica, na qual a questão crucial é demonstrar como transformar 
o antagonismo numa forma de oposição que seja compatível 
com a democracia pluralista.

IV-  existe distinção entre “político” e “política”, sendo que o “po-
lítico” pode ser definido como a dimensão de antagonismo 
que constitui as sociedades humanas e “política” como o con-
junto de práticas e instituições por meio das quais uma ordem 
é criada, organizando a coexistência humana no contexto 
conflituoso produzido pelo político.

V-  a política democrática deve ter ascendência real sobre os dese-
jos e fantasias das pessoas e oferecer formas de identificação 
que contribuam para as práticas democráticas. 

,
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Estão corretas apenas as afirmativas

 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) II e IV.

d) I, II, III e IV. 

e) II, III, IV e V.
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QUESTÃO 40

Oficialmente extinta do currículo do Ensino Médio nos anos 1940, 
a Sociologia voltou a marcar presença em um outro estado, de 
modo intermitente, na década de 1980. Na década seguinte, vá-
rias organizações e universidades começaram a desenvolver um 
movimento em defesa da obrigatoriedade do ensino da Sociolo-
gia no nível médio que culminou com a aprovação da Lei 11.684, 
de 2 de junho de 2008, alterando a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
e colocando a Sociologia, novamente, como obrigatória no cur-
rículo do Ensino Médio brasileiro. Sobre a Sociologia no Ensino 
Médio, podemos afirmar que

a)  a primeira tentativa de inclusão da disciplina ocorreu logo após 
a Proclamação da República, por meio da Reforma Educacional 
de 1901, tendo sido eliminada em 1911 por Epitásio Pessoa.

b)  em 1932, ocorreu a Reforma Capanema que retirou a obriga-
toriedade da Sociologia nos cursos secundários. A disciplina 
foi mantida somente no Curso Normal como Sociologia Geral 
e Sociologia da Educação. 

c)  em 1928, com a Reforma Benjamin Constant, o Colégio Pedro 
II implantou a Sociologia regularmente no seu currículo. Três 
anos depois, a disciplina foi introduzida nos Estados de São 
Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

d)  a Lei nº 5692/71 deslocou as disciplinas relacionadas às ciên-
cias humanas (Sociologia, Filosofia e Psicologia), introduzindo, 
no lugar delas, as disciplinas de Educação Moral e Cívica e Or-
ganização Social e Política do Brasil (OSPB). 

e)  em 1961, a Reforma Francisco Campos introduziu a Sociologia 
nos cursos preparatórios e nos cursos superiores nas Faculdades 
de Direito, Engenharia e Arquitetura e Ciências Médicas, além 
de mantê-la nos cursos normais de formação de professores.
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