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4
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das 15:40 às 19:40 h
4 h de duração*
60 questões

Analista Técnico de Gestão Ambiental • Classe IV

S21b Sociólogo

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

10 questões

Uma chance de proteger o futuro
Imagine um mundo com secas, tempestades e fome,
com ilhas e regiões costeiras inundadas, onde milhões
de pessoas morrem por causa da poluição do ar e das
águas, enquanto outras buscam o refúgio em lugares mais seguros e alguns ainda lutam entre si pelos
escassos recursos naturais.
Em contraponto, imagine um mundo com ar e
água limpos, com tecnologia, onde casa, transportes
e indústrias estejam a serviço de toda a população,
onde todos compartilham os benefícios do desenvolvimento, da industrialização e dos recursos naturais,
imagine ainda que essa situação possa se sustentar de
uma geração para outra.
A escolha entre estes dois futuros cabe a nós.

(25 questões)
2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. ( ) A verdade ou a beleza sempre o emociona.
b. ( ) Mais de cem interessados enviou o currículo.
c. ( X ) A maioria dos pássaros fugiram daquele
viveiro.
d. ( ) Vossa Excelência deveis saber de vossas
obrigações.
e. ( ) Fui eu que pedimos a explicação para o caso
do desmatamento.

3. Sobre o texto é correto afirmar:
1. O nosso futuro está comprometido pela
incompetência que temos de gerir os problemas que ameaçam o planeta.
2. O texto está estruturado em três parágrafos, sendo que dois deles apresentam ideias
contraditórias.
3. Não agredir o meio ambiente pode ser opção
do homem.
4. A tenacidade do homem deve-se à atitude de
cada um, somada a de um grande número de
pessoas.
5. Na expressão “um mundo com ar e água limpos” (2o parágrafo do texto), a concordância
nominal acontece com a seguinte construção:
um adjetivo posposto a dois substantivos de
gêneros diferentes.

Koffi Annan

1. Analise as frases abaixo quanto à correta regência
verbal e/ou nominal.
1. O homem custa entender que ele é o responsável por suas atitudes impensadas.
2. Prefiro muito mais o campo à vida agitada na
cidade.
3. Sua atitude correta implica boas
consequências.
4. Você assistiu ao filme? Pareceu-me muito real.
5. A agressão ao meio ambiente é desfavorável à
vida perene na Terra.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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4. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Na frase: “Aquilo que te disse a respeito da
preservação do meio ambiente parece que
lhe chocou muito, por quê?” os pronomes
foram devidamente empregados.
b. ( X ) Na frase: “Viver de maneira sustentável, ou
seja, sem agredir o meio ambiente” a vírgula
foi usada para intercalar uma expressão de
caráter explicativo.
c. ( ) A frase: “Por mais que o homem polua o meio
ambiente, a poluição é um conceito que se
aplica de forma diferente para cada contexto”,
observando-se a norma culta da língua portuguesa estaria corretamente grafada se no
lugar da próclise (que se aplica), fosse utilizada a ênclise (que aplica-se).
d. ( ) A frase “A conscientização do homem pode
resultar na salvação de várias gerações” equivale a: “Se conscientização do homem resultasse na salvação de várias gerações”, já que
apresenta uma hipótese.
e. ( ) A frase: “Trago a Vossa Senhoria o Relatório
de Gestão Ambiental para vosso parecer” está
redigida de acordo com a norma culta.

6. Analise as frases abaixo quanto à obediência à
norma culta.
1. Faz mais de três meses que ele partiu.
2. A entrada para o parque era gratuíta.
3. Haviam muitos acidentes ecológicos naquela
época.
4. Fiz ele entender que sua atitude estava errada.
5. Dize-me o que queres e dar-te-ei o que
mereces.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

7. Analise as afirmativas abaixo:
1. Em “Fui à Salvador” e Iremos àquele jogo, as
crases estão corretamente empregadas, já
que o verbo “IR” exige a preposição “a”.
2. Em: “Fiz alusão à minha amiga”, o uso da crase
é facultativo.
3. Em “Foi uma jogada à Neimar” a crase está
incorretamente empregada, já que é proibido
o seu uso diante de palavra masculina.
4. Em “Saiu à uma hora em ponto” e “Estou aqui
desde às sete horas” há correção no uso da
crase que ocorre sempre na indicação de horas.
5. A frase “Esta região é semelhante à que visitei
no ano passado, quando vista sob a ótica do
descuido com o meio ambiente” apresenta
correto emprego da crase.

5. Assinale a alternativa cuja análise apresentada
entre parênteses está correta, em relação à(s)
palavra(s) destacada(s) na frase:
a. ( ) Quando você reciclou seu lixo, seu vizinho já o
fizera. (verbo no futuro do presente do indicativo utilizado para exprimir uma afirmação).
b. ( ) Se você reciclasse, se você não poluísse, se
você amasse a natureza… (verbos no pretérito imperfeito do indicativo utilizados para
exprimir um desejo).
c. ( ) Conscientize-se, homem de boa fé, a natureza depende de suas atitudes sensatas.
(verbo no presente do subjuntivo utilizado
para exprimir uma ordem).
d. ( X ) Seria o homem o culpado pelo desmatamento incontrolável? (verbo no futuro do
pretérito do indicativo utilizado para exprimir
uma dúvida).
e. ( ) A Terra gira em torno do Sol e a vida do
homem serpenteia em torno de sua consciência. (verbos no presente do indicativo utilizados para exprimir uma verdade presumida).

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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8. Analise as afirmativas abaixo:
1. As palavras “despercebido” e “desapercebido”
são parônimos e significam “desatento” e “desprevenido”, respectivamente.
2. A palavra “leste” em “tu leste muito bem” e “a
região leste está em situação de calamidade”
são homônimas homógrafas.
3. As frases “Fui à cidade comprar assessórios
para adornar a beleza daquela moça” e
“Aquele rapaz é o acessor do chefe e não
desempenhou bem suas funções” estão corretas quanto à sua semântica.
4. “Dissecar” e “dessecar” são parônimos e significam “cortar” e “tornar seco”, respectivamente.
5. As palavras “acender” e “ascender” são sinônimos, isso implica dizer que podem ser usadas
com significados semelhantes, dependendo
do contexto em que se inserem.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

9. Assinale a alternativa em que o pronome está corretamente empregado.
a. ( ) Ele se machucou-se ao usar aquela ferramenta.
b. ( ) O local que natureza não foi agredida permanecerá agradável ao bom convívio.
c. ( X ) Na nossa opinião, toda fazenda deve ser
cultivada.
d. ( ) A criatura da qual me referi está assombrando
aqueles moradores.
e. ( ) Esse livro que está comigo contradiz esta
legislação aí, com que argumentas sobre
aquela questão.

10. Assinale a alternativa corretamente pontuada.
a. (
b. (

) Acabado o concurso: todos, foram embora.
) O louco não entrava nem saía, nem se
levantava.
c. ( ) Todos foram ao passeio poucos, porém
gostaram.
d. ( ) A neve que é branca cobriu, a região serrana,
neste inverno.
e. ( X ) Se venta um pouco o minuano, logo o frio
chega.

Direito e Legislação

10 questões

11. Considerando o disposto na Constituição Federal
de 1988, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) É livre a manifestação do pensamento, assegurado o anonimato.
( ) É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
( ) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
mediante licença do Poder Público.
( ) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, mediante
indenização justa e posterior.
( X ) São a todos assegurados, independentemente
do pagamento de taxas, o direito de petição
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder.

12. Conforme a Resolução CONAMA no 429, de 28 de
fevereiro de 2011, que dispõe sobre a metodologia de
recuperação das Áreas de Preservação Permanente –
APPs, a espécie exótica cuja introdução ou dispersão
ameace ecossistema, habitat ou espécies e cause
impactos negativos ambientais, econômicos, sociais
ou culturais denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Espécie nativa.
Espécie nativa invasora.
Espécie exótica invasora.
Espécie exótica ocupante.
Espécie exótica impactante.
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13. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
são princípios básicos da administração pública:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Impessoalidade e publicidade.
Transparência e pessoalidade.
Pessoalidade e eficiência.
Legalidade e motivação.
Eficácia e moralidade.

14. A respeito dos contratos administrativos, é correto afirmar:
a. ( ) Não poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações públicas de obras, serviços e compras.
b. ( ) É permitida a formalização de contrato
administrativo com prazo de vigência
indeterminado.
c. ( ) O contratado deverá manter preposto no
local da obra ou serviço, indicado pela
Administração, a fim de representá-lo na execução do contrato.
d. ( X ) São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam o regime de execução ou a
forma de fornecimento, bem como os casos
de rescisão.
e. ( ) O contratado, na execução do contrato, não
poderá subcontratar partes da obra, serviço
ou fornecimento.

15. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina (Lei no 6.745, de 28
de dezembro de 1985), o regime de trabalho dos funcionários públicos, sendo omissa a especificação de
cargo, é de 40 horas semanais, cumpridas em dias e
horários próprios.
A prestação de serviço extraordinário, não sujeita à
limitação de carga horária semanal, será permitida até
o limite de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

60 horas mensais.
120 horas mensais.
120 horas semestrais.
180 horas semestrais.
240 horas semestrais.
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16. Conforme a Lei no 14.675, de 13 de abril de 2009,
que institui o Código Estadual do Meio Ambiente,
entende-se por “poço surgente” ou “jorrante”:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Aquele que tem profundidade superior a
30 metros.
( X ) Aquele em que o nível da água subterrânea
encontra-se acima da superfície do terreno.
( ) Afloramento natural de água que apresenta
perenidade e dá início a um curso de água.
( ) Áreas sujeitas à inundação, equivalentes às
várzeas, que vão até a cota máxima de extravasamento de um corpo de água em ocorrência de máxima vazão em virtude de grande
pluviosidade.
( ) Corpo de água costeira semifechado que tem
uma conexão com o mar aberto, influenciado
pela ação das marés, sendo que no seu interior a água do mar é misturada com a água
doce proveniente de drenagem terrestre, produzindo um gradiente de salinidade.

17. Conforme disposto na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Qualquer árvore poderá ser declarada imune
de corte, mediante ato do Poder Público, por
motivo de sua localização, raridade, beleza ou
condição de porta-sementes.
( ) O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de licença da autoridade
competente.
( ) A fiscalização e a guarda das florestas pelos
serviços especializados não excluem a ação da
autoridade policial por iniciativa própria.
( X ) Os funcionários florestais, no exercício de
suas funções, são equiparados aos agentes de
segurança pública, sendo-lhes vedado, contudo, o porte de armas.
( ) É proibido o uso de fogo nas florestas e
demais formas de vegetação, salvo em razão
de peculiaridades locais ou regionais que
justificarem o emprego do fogo em práticas
agropastoris ou florestais, mediante permissão estabelecida em ato do Poder Público.
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18. De acordo com a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998 (com a redação acrescentada pela Lei no
11.428, de 2006), que dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, constitui crime contra a
Flora “destruir ou danificar vegetação primária ou
secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com
infringência das normas de proteção”.
Nesse caso, aplica-se a seguinte pena:
a. ( X ) Detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas
as penas cumulativamente.
b. ( ) Detenção, de 2 a 4 anos, ou multa, ou ambas
as penas cumulativamente.
c. ( ) Detenção, de 3 a 5 anos, ou multa, ou ambas
as penas cumulativamente.
d. ( ) Reclusão, de 3 a 6 anos, ou multa, ou ambas as
penas cumulativamente.
e. ( ) Reclusão, de 5 a 10 anos, ou multa, ou ambas
as penas cumulativamente.

19. De acordo com a Resolução CONAMA no 237, de
19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a revisão
e complementação dos procedimentos e critérios
utilizados para o licenciamento ambiental, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) O prazo de validade da Licença Prévia (LP) não
poderá ser superior a 2 anos.
b. ( X ) O prazo de validade da Licença de Operação
(LO) deverá considerar os planos de controle
ambiental e será de, no mínimo, 4 anos e, no
máximo, 10 anos.
c. ( ) O prazo de validade da Licença de Instalação
(LI) não poderá ser superior a 3 anos.
d. ( ) O arquivamento do processo de licenciamento impedirá a apresentação de novo
requerimento de licença da mesma atividade
ou empreendimento.
e. ( ) Compete ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) o licenciamento ambiental dos
empreendimentos e atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites
territoriais de um ou mais Municípios.

20. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei
no 8.429, de 2 de junho de 1992) podem ser propostas
até quantos anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2 anos
3 anos
5 anos
8 anos
10 anos

Conhecimentos Básicos
de Informática

5 questões

21. Com o aumento do uso da internet e do correio
eletrônico, tornou-se grande o número de usuários
mal-intencionados que tentam utilizar esses meios
para realizar fraudes. Entre as técnicas podemos destacar a prática do phishing, que é utilizada por fraudadores para tentar capturar dados confidenciais de
usuários da internet através de e-mails ou de um site.
Decorrente do exposto acima, assinale a alternativa
que indica corretamente que recurso de segurança
do browser Internet Explorer 8 ajuda a detectar sites
de phishing.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Filtro Warm
Filtro ActiveX
Filtro SmartScreen
Filtro Blocked
Filtro Hurt
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22. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2007:

24. Assinale a alternativa que indica corretamente o
comando utilizado para alterar permissões de arquivos e diretórios do Sistema operacional Linux.
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada na célula D10:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

( )
(X)
( )
( )
( )

cp
chmod
chgrp
chown
mount

25. Identifique as afirmativas corretas a respeito da
utilização do BrOffice.org - Writer
1. A combinação das teclas Ctrl + L (simultaneamente) alinha o texto à Esquerda.
2. O botão
permite aproximar e distanciar a
visualização do documento.
3. No menu Exibir do Writer, existem apenas
dois modos de exibição: Layout de impressão
e Layout da Web.
4. Uma das principais diferenças entre o Word
e o Writer está na criação de PDF, haja vista
que, no Word, necessitaria a instalação de um
plug-in para exportar como PDF, e no Writer
a função é nativa através do botão Exportar
diretamente como PDF ou no menu Arquivo
Exportar como PDF.

=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D6;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A3=D3;SE(B2:B7<D6;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D3;SE(B2:B7<D7;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D7;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D10;1;0)))

23. Analise a imagem abaixo:

Assinale a alternativa que indica todas as alternativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica a categoria adequada do Windows Update pertencente ao Painel de
Controle do Windows 7:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Programas
Rede e Internet
Hardware e Sons
Sistema e Segurança
Contas de Usuário e Segurança Familiar
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 3 e 4.
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Conhecimentos Específicos
26. O ser humano não nasce sabendo como viver
em sociedade. É na relação uns com os outros que os
indivíduos realizam esse aprendizado.
Considerando a socialização como condição para o
aprendizado das capacidades humanas básicas e os
valores coletivos da sociedade, assinale a alternativa
incorreta.
a. ( ) Os meios de comunicação são persuasivos
agentes de socialização.
b. ( ) A socialização é o principal meio para transmitir a cultura.
c. ( X ) É na família, principal agente de socialização
secundária, que os indivíduos aprendem a língua e os padrões básicos de comportamento.
d. ( ) A interação dos indivíduos com grupos primários é mais importante que a interação
com grupos secundários, para formação da
personalidade.
e. ( ) Nossa herança genética contribui para a assimilação de aprendizados, mas não dispensa
a interação com os outros indivíduos em diferentes contextos.

27. Organizados dentro de sistemas, os símbolos são
recursos utilizados na socialização e para intermediar
a relação dos seres humanos uns com os outros.
Em relação aos símbolos, assinale a alternativa
incorreta.
a. ( X ) São criações geneticamente programadas.
b. ( ) São criados e compartilhados entre as pessoas
na ação mútua.
c. ( ) São utilizados de forma intencional por quem
se comunica.
d. ( ) Podem ser interpretados de forma diferente por
quem os utiliza e por aquele que os percebe.
e. ( ) O sentido é dado em relação ao contexto e
pode sofrer modificações.

(35 questões)

28. Acerca do estudo sobre a relação existente
entre indivíduo e a sociedade, realizado por Norbert
Elias, e apresentado em sua obra “A Sociedade dos
Indivíduos”, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É necessária a dicotomia existente entre indivíduo e a sociedade, pois, somente assim, é
possível compreender as relações que se estabelecem entre os padrões gerados.
( ) O desenvolvimento da cultura e das instituições exerce pouca influência no desenvolvimento dos indivíduos, devido à personalidade que cada um tráz consigo desde o
nascimento.
( ) Os indivíduos em comunidade sempre viveram em harmonia entre si, independentemente da sociedade e do contexto histórico.
( X ) O indivíduo e a sociedade existem em virtude
da existência um do outro, e na relação de
interdependência que estabelecem entre si.
( ) Para compreender a natureza da sociedade, é
importante analisar separadamente, de um
lado, o indivíduo em si, sua história, suas interações sociais, e do outro lado, a história das
primeiras organizações sociais.

29. Para Comte, o processo de evolução da humanidade desenvolveu-se em três fases distintas. Segundo a
lei dos três estados, o estado positivo corresponde à:
a. (
b.
c.

d.
e.

) existência da crença em vários deuses como
base da evolução da humanidade.
( ) explicação dos fenômenos mediante a intervenção das divindades.
( ) atribuir a responsabilidade dos acontecimentos geradores de mudança às forças
sobrenaturais.
( ) valorizar o lugar das entidades sobrenaturais
para a explicação da evolução da humanidade.
( X ) observação empírica e à experimentação para
explicar a evolução da humanidade.
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30. Em seus estudos, Durkheim buscou mostrar como
se constituía a solidariedade e o papel desta na coesão social, tendo por base o conceito de solidariedade
orgânica.

32. As busca para a explicação das diferenças sociais
e os princípios pelos quais eram determinadas as posições sóciais estavam entre as preocupações evidenciadas nos estudos realizados por Weber.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa
incorreta.

Tendo por base o estudo realizado por Weber sobre
estratificação social, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Na solidariedade orgânica ocorre o crescimento da diferença entre os indivíduos.
b. ( ) Na solidariedade orgânica prepondera a lei
restitutiva para regular a conduta social.
c. ( X ) A solidariedade orgânica pressupõe a similaridade dos indivíduos e a redução da diferença
pela interdependência entre eles.
d. ( ) Neste tipo de solidariedade os indivíduos são
agrupados em relação à natureza específica
da atividade social que realizam.
e. ( ) A existência de especializações no processo
de produção é uma das características da
solidariedade orgânica.

a. (

31. Tendo como referência os estudos realizados por
Durkheim sobre a educação como fenômeno social e
sua influência para a formação do indivíduo como ser
social, analise as afirmativas abaixo:

d.

1. Em estreita relação com o momento vivenciado, cada sociedade desenvolve um tipo
regulador de educação.
2. Os pais podem educar os filhos com costumes
diferentes daqueles da sociedade em que
estão inseridos, sem que isso prejudique a
interação entre estes.
3. A educação é dotada de caráter integrador e
regulador na sociedade.
4. Os critérios que moldam o tipo de educação
necessária são criados de forma individual e
independem das gerações passadas.
5. A educação visa imprimir no indivíduo a homogeneidadede, moldando-o ao meio social.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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b.

c.

e.

) A estratificação social está relacionada ao
modo como indivíduos e grupos estão
posicionados hierarquicamente em estratos
(camadas) sociais, em virtude da paridade em
relação à distribuição de recompensas socialmente reconhecidas.
( ) O nível de estratificação nas sociedades ocidentais tem relação com a herança genética, o
mérito e os papéis que as pessoas desempenham na sociedade.
( ) Na busca do significado dos fatos sociais,
enfoque principal dos estudos realizados por
Weber, este identifica as causas políticas da
estratificação social e sua relação com o status
dos indivíduos na estrutura social.
( X ) Weber demonstrou que, além da classe,
outros fatores como status e a política também são importantes na análise da estratificação social, pela influência que exercem na
vida dos indivíduos.
( ) Para Weber a estratificação social está unicamente relacionada à política (poder) e à
posição de status (prestígio), destinada a cada
indivíduo ou grupo de indivíduos na sociedade moderna.

33. Segundo os estudos desenvolvidos por Durkheim,
o que determina o controle da conduta social nas
sociedades onde a coesão social é baseada na solidariedade mecânica?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

lei restitutivas
individualização
consciência individual
especialização da produção
crenças e valores partilhados
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34. Analise o texto abaixo:
A educação          ou assistemática,
é realizada a partir de contatos         
como a          , pela         
do comportamento e pela          com os
mais velhos e demais membros da sociedade.

36. A mudança é elemento presente na história das
organizações sociais, constituindo-se foco de análise
dos sociólogos em diferentes épocas, com a finalidade
de explicar o processo que leva à mudança social e os
resultados desta na reorganização da sociedade.
Em relação às características da mudança social, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( V ) ou
falsas ( F ).

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. ( X ) informal ; primários ; família ;
observação ; convivência
b. ( ) formal ; primários ; escola ;
observação ; comunicação
c. ( ) informal ; secundários ; família ;
comunicação ; observação
d. ( ) formal ; primários ; família ;
convivência ; observação
e. ( ) formal ; secundários ; igreja ;
observação ; convivência

35. Durkheim propôs um método específico para o
estudo dos fenômenos sociais.
Tendo por base o método de investigação desenvolvido
por Durkheim, assinale a alternativa que apresenta as
regras impostas para a observação dos fatos sociais.
a. ( ) Considerar a subjetividade inerente aos fatos
sociais.
b. ( ) Considerar a importância da história que precede aos fatos sociais na sociedade moderna,
e a importância das pré-noções quando da
observação.
c. ( X ) Considerar os fatos sociais como coisas, adotando a posição de neutralidade e objetividade para descrever a realidade social.
d. ( ) Considerar que as ideologias são evidências
que apenas estão subentendidas, mas que
não devem ser ignoradas na observação dos
fatos sociais.
e. ( ) O cientista social deve colocar-se à maneira
de pensar e sentir de um filósofo adotando a
prática cartesiana.

(
(
(
(

(

) Fenômeno coletivo.
) Modifica as instituições fundamentais durante
um período.
) As difusão cultural é um dos fatores endógenos de mudanças sociais.
) O tradicionalismo, um exemplo de atitude reacionária, é considerado um dos fatores favoráveis à mudança social.
) Identificável no tempo, à partir do que pode
permanecer estável, tornando possível analisar as mudanças ocorridas.

Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V–V–F–F–V
V–F–V–F–V
F–F–V–V–F
F–F–F–F–F

37. Na obra “O Suicídio: um estudo sociológico”,
Durkheim utilizou o método sociológico de investigação para explicar o suicídio.
Tendo por base esse estudo realizado por Durkheim,
assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) O suicídio é um ato que depende exclusivamente de fatores individuais.
b. ( ) A causa principal do suicídio está ligada à
solidariedade social.
c. ( ) As causas do suicídio são objetivas e exteriores aos indivíduos.
d. ( ) O grau de integração da sociedade a que os
indivíduos pertencem pode exercer uma influência moderadora para preservar do suicídio.
e. ( ) A solidariedade social varia na extensão
inversa do grau de integração dos individuos
aos grupos sociais aos quais pertence.
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38. Em seus estudos sobre a vida social, Karl Marx
partiu de fatos concretos, analisando a ação dos indivíduos, o processo de produção, o trabalho e as relações que se estabelecem a partir deste.
Nesse contexto, o materialismo histórico está
relacionado:
a. ( ) a uma visão de mundo e de valores que serve
para legitimar o poder das classes dominantes.
b. ( ) ao movimento histórico da realidade gerado e
modificado pela contradição.
c. ( ) ao modo de produção das ideias, onde sua
essência não se modifica.
d. ( X ) ao modo como os homens produzem seus
meios de vida e que determina o que podem
consumir e o modo como podem consumir,
constituindo-se a base de todas as relações.
e. ( ) ao resultado das relações que os homens
constroem para produzir bens segundo a
tecnologia dos meios de produção.

40. A análise sobre a vida social, o trabalho e o modo
de produzir na sociedade capitalista recebeu especial
dedicação nos estudos desenvolvidos por Karl Marx.
Com base nestes estudos, correlacione as colunas
abaixo.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2
(

(
(

(
(

39. Considerando a ideia básica do positivismo, de
que a vida social é regulada por leis idênticas às leis da
natureza, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ).
( ) A partir de Comte ocorre uma mudança na
concepção do positivismo, que de originariamente crítico, revolucionário, passa para o
campo conservador.
( ) Devido ao fato de a sociedade ser regida por
leis similares às leis da natureza, independentes da ação e da vontade humana, os males
decorrentes da sociedade são inevitáveis.
( ) Os fenômenos sociais são submetidos a leis
variáveis, mutáveis, transitórias como a cultura.
( ) Método apoiado na observação, indução e
experimentação.
( ) O positivismo tende, pela sua natureza, a consolidar a ordem pública e levar a resignação.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V–V–F–V–V
V–F–V–F–V
F–V–F–F–V
F–F–V–F–V
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Alienação
Mais-valia absoluta
Mais-valia
Método dialético
Infraestrutura

) A ideia, o pensamento reflete a realidade, o
material, e não o contrário, como pensava
Hegel.
) Dimensão econômica da sociedade.
) O capitalismo aliena o homem do produto do
seu trabalho pois, apesar de produzir, o que
resulta do seu trabalho a ele não pertence.
) Aumento das horas de trabalho.
) Lucro obtido pelas horas de trabalho não
pagas, que excedem ao tempo de trabalho
necessário, para que o operário produza o
valor correspondente ao seu salário.

Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–4–5–3–2
1–5–2–4–3
3–4–1–2–5
4–3–1–2–5
4–5–1–2–3
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41. Segundo Karl Marx, o capitalismo é um sistema
produtor de mercadorias, cuja finalidade é obter lucro,
a acumulação, que está na própria razão da existência
do modo de produção capitalista.

43. Ao realizar estudos sobre a origem e o desenvolvimento das organizações burocráticas, Max Weber formula um “tipo ideal” de burocracia, cuja expansão considerava como inevitável nas sociedades modernas.

Segundo Marx, em que momento ocorre o lucro e
qual a sua origem?

Tendo por base as características do “tipo ideal” de
burocracia identificadas por Weber, assinale a alternativa incorreta:

a. ( ) No momento da circulação, devido ao
aumento do preço original.
b. ( ) Durante o transporte, em razão dos impostos
agregados.
c. ( X ) No processo de produção da mercadoria, com
a produção da mais valia.
d. ( ) No cálculo do valor de venda da mercadoria,
devido aos insumos.
e. ( ) No tempo de trabalho necessário, sem exceder as horas, sem produzir trabalho excedente.

42. Segundo Weber, são três os tipos de dominação
(autoridade) legítima.
Em relação à legitimidade da dominação de caráter
carismático, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Está na autoridade legal, na legalidade e nos
direitos adquiridos pelo senhor.
b. ( ) Está na crença cotidiana e nas tradições que
dão validade ao poder exercido por um senhor.
c. ( ) Revela-se no direito instituído por regras, estipulado por leis.
d. ( ) Condiciona-se a obediência dos súditos a pessoa, tendo por base os hábitos e os costumes
de longa data.
e. ( X ) Está no reconhecimento da qualidade extraordinária de uma personalidade considerada
portadora de forças sobre-humanas, venerada
como herói.

a. (
b.
c.

d.

e.

) Adoção de regras escritas para todos os funcionários em todos os níveis da organização.
( ) O funcionário não é dono dos materiais, ferramentas ou utensílios que utiliza.
( ) A tomada de decisões é realizada de forma
coordenada e hierárquica, com os postos mais
altos supervisionando os mais baixos.
( X ) as funções e os postos ocupados segundo
competência pessoal pertencem primeiro as
pessoas que os conquistaram e em segundo,
as organizações.
( ) Neste tipo de organização, ocorre a separação
entre a s atividades relacionadas ao trabalho
do funcionário na organização e aquelas que
dizem respeito a sua vida pessoal.

44. Segundo a teoria crítica e os estudos realizados
pelos críticos marxistas pertencentes à Escola de
Frankfurt, em relação à “comunicação”, assinale a resposta incorreta.
a. ( X ) A comunicação de massa era considerada um
fator de progresso.
b. ( ) Dentre os primeiros pensadores sociais a estudar a comunicação de massas de forma sistemática, estavam os “teóricos críticos” da Escola
de Frankfurt”, Max Horkheimer e Theodor
Adorno.
c. ( ) A comunicação social é um dos aspectos da
realidade e por conseguinte não pode ser
analisada como fenômeno isolado dos demais.
d. ( ) A obra “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, de
Max Horkheimer, está na origem a da Teoria
Crítica da Sociedade.
e. ( ) A teoria crítica foi o meio pelo qual os teóricos
do marxismo buscaram analisar como funcionava a comunicação, no regime capitalista de
produção.
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45. Para Weber, a ação social é o elemento
fundamental na relação entre os indivíduos, como
ação deliberada e intencional.
Considerando os estudos realizados por Weber para
compreender as ações dos indivíduos em sociedade,
identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( V )
ou falsas ( F ).
( ) A subjetividade atribuída à ação social pelos
indivíduos tem importante função, pois
imprime significado e afeta o comportamento
do(s) outro(s).
( ) A explicação causal da ação social visa compreender os significados, os sentidos atribuídos pelos indivíduos às ações sociais.
( ) Diante de uma ação movida por emoções
imediatas, como medo, entusiasmo, podemos
dizer que estamos diante de uma ação racional
em relação a valores.
( ) Além do comportamento externamente
observável, a ação social pode também ser
expressa pela omissão ou permissão.
( ) A ação social ressalta o caráter objetivo dos
fenômenos sociais, onde o sentido da ação
está no resultado alcançado.

47. Segundo Weber, a racionalização está no cerne
das sociedades ocidentais contemporâneas.
Neste contexto, a distinção existente entre uma ação
racional e uma ação efetiva consiste no fato de a ação
racional:
a. (
b. (

) ser descrita de acordo com as leis da metafísica.
) ser idêntica a uma ação homogênea de outras
pessoas.
c. ( ) poder ser descrita de acordo com os procedimentos das normas do comportamento
quando os fins e os meios derivam de paixões.
d. ( X ) ser elaborada de forma consciente quanto aos
propósitos da ação e do planejamento, ainda
que o sentido da ação não seja colocado em
seu resultado, mas na própria ação.
e. ( ) ser elaborada de forma consciente quanto aos
propósitos da ação, e também aos resultados
desta.

48. Analise o texto abaixo:
A elaboração do conceito de           
permitiu ao seus criadores identificar o que denomina-

Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.

ram de            da cultura, em conse-

a.
b.
c.
d.
e.

culturais, como uma            voltada

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V–V–F–V–F
V–F–F–F–V
F–V–F–F–F
F–F–V–F–V

quência da            em massa dos bens
para o consumo e com fins            .
Assinale a alternativa que preenche correta e sequêncialmente as lacunas do texto.
a. (

46. Quando ao olhar sociedades diferentes da que
fazemos parte tendemos a qualificar as maneiras distintas de viver daquelas, buscando considerar como
melhor aquilo que somos, temos ou sabemos, podemos dizer que estamos frente a uma conduta definida
como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

racismo.
xenofobia.
estereótipo.
contracultura.
etnocentrismo.
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b.
c.
d.
e.

) vulgarização cultual ; comercialização ;
venda ; mercadoria ; humanitários
( ) merchandising ; indústria ; produção ;
peça ; socializadores
( X ) indústria cultural ; vulgarização ;
produção ; mercadoria ; de lucro
( ) indústria cultural ; massificação ;
reprodução ; obra original ; comerciais
( ) massificação cultural ; vulgarização ;
produção ; mercadoria ; de lucro
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49. Elaborada pela própria sociedade e pelas influências que recebe de outras, a cultura está documentada
na atuação pública de uma sociedade, socialmente
construída e relacionada.
Com base nos aspectos presentes de uma cultura,
correlacione as colunas abaixo:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

Traço cultural
Complexo cultural
Cultura não material
Padrão cultural
Identidade cultural

Coluna 2
( ) menor componente representativo de uma
cultura.
( ) abrange os aspectos morais e intelectuais da
sociedade.
( ) combinação de traços culturais em torno de
uma atividade básica.
( ) indivíduos que compartilham a mesma cultura e têm o sentimento de pertencimento a
um grupo, sociedade, cultura .
( ) conjunto de normas que rege o comportamento dos indivíduos em determinada
sociedade.

50. Considerando a ideologia do ponto de vista dos
estudos desenvolvidos por Karl Marx, assinale a alternativa incorreta.
a. (
b. (

) São falsas representações da realidade.
) São as ideias da classe dominante, pressupondo um discurso universal.
c. ( ) Meio pelo qual a classe dominante (econômica e ou política) mantêm seu domínio.
d. ( ) É um dos elementos que compõem a superestrurura de uma sociedade.
e. ( X ) Expressa e evidencia as contradições existentes no seio da sociedade.

51. Instituições sociais podem ser compreendidas
como um tipo singular de estrutura social organizada,
instituída na sociedade, nas quais estão inseridos a
cultura, os valores e as normas comuns da sociedade a
qual pertencem.
Em relação às características das instituições sociais,
identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( V )
ou falsas ( F ).
(

(

Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1–3–2–5–4
2–3–5–4–1
3–2–1–5–4
4–3–1–2–5
5–3–1–2–5

(

(

) Regulamentam e mantêm a coesão interna do
grupo, com finalidade de atender às necessidades da sociedade na qual estão inseridas.
) Cada instituição é concebida com uma função
e regras específicas.
) Cada instituição social é independente uma
da outra, e não sofre modificações em virtude
de alteração que ocorra nas demais .
) Com o objetivo de garantir o controle social
formal, as instituições políticas existem
somente nas sociedades complexas.

Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–F–F
V–F–V–F
F–V–F–F
F–F–V–F
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52. Uma jovem de 22 anos, filha primogênita, é
obrigada a casar-se com um jovem de 24 anos pertencente ao mesmo grupo do qual faz parte. Os costumes
do grupo permitem casamentos somente dentro do
grupo ou tribo.

54. A Constituição é a Carta Magna do país. Tendo por
base as modificações significativas da Constituição de
1988, assinale a alternativa incorreta.

Como se chama esta forma de casamento?

b.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

endogamia
monogamia
poligamia
poliandria
poliginia

a. (

c.

d.

e.
53. O absolutismo é a primeira forma de Estado
moderno, resultado de um período de mudanças que
tiveram origem na crise da sociedade feudal.
Tendo por base as características do estado absolutista,
identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( V )
ou falsas ( F ).
( ) Surgiu para exercer o controle e garantir a
segurança de todos e não somente de parte
da sociedade, visto que os homens em estado
natural, sem o controle do Estado, viveriam
em igualdade segundo seus instintos.
( ) Apesar dos embates existentes entre o Estado
e o Papado, utilizou de preceitos da igreja para
legitimar sua dominação junto aos súditos.
( ) Não deve haver intervenção do Estado nas
atividades econômicas e públicas do papado.
( ) Thomaz Hobbes destacou a importância
deste tipo de Estado para existência de uma
sociedade civilizada e racional.
( ) Estabelece a separação entre o público e o privado, passando a exercer a função de representante do público e guardião do privado.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V–V
V–V–V–F–V
V–V–F–V–F
F–V–F–F–F
F–F–V–F–V
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) O mandato do presidente foi reduzido de
5 para 4 anos.
( ) Estebeleceu o direito a licença paternidade
(5 dias).
( ) Chamada de constituição cidadã, é o resultado de ampla mobilização e participação de
diferentes segmentos da sociedade.
( X ) Representou a garantia do voto direto universal e declarou como eleitores todos os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos.
( ) Estabeleceu eleições em dois turnos para
presidente, governadores e prefeitos (cidades
com mais de 200 mil habitantes).

55. Focault dedicou grande parte de suas obras ao
estudo dos mecanismo de poder, em especial ao
poder disciplinar, que a partir do século XVIII, ao lado
do poder social e do poder do Estado, surgiu na sociedade moderna.
Tendo por base os estudos realizados por Focault
sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo:
1. O Estado é somente uma das formas de poder.
2. A disciplina visa a normatização de condutas e
a produção de habilidades e não impõe sujeição aos corpos.
3. A disciplina está no centro das relações de
poder impostas pelas instituições sociais.
4. A linguagem, assim como os comportamentos e valores, é permeada de poder e controle
sobre os indivíduos.
5. O adestramento é uma forma de modelagem
dos corpos que age como uma fórmula para
alcançar a liberdade individual.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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56. Expressão das forças coletivas organizadas presentes na sociedade, os movimentos sociais representam um apelo a mudanças em um mundo cheio de
contradições.
Em relação às características dos movimentos sociais
no contexto social como agente de transformação,
assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) Os movimentos ambientalistas são típicos das
sociedades pré-industrais.
b. ( ) O movimento social é um fenômeno coletivo
com poder de ação capaz de alterar as relações sociais.
c. ( ) O projeto, a ideologia e a organização são
elementos que compõem a estrutura dos
movimentos sociais.
d. ( ) O conflito é um dos elementos presentes no
âmago dos movimentos sociais e evidencia
o embate entre interesses divergentes na
sociedade.
e. ( ) A diferença existente entre os novos movimentos e os tradicionais está na razão das práticas
e dos objetivos existentes entre um e outro.

58. Segundo Boaventura de Souza Santos, existem
nas sociedades capitalistas formações políticas compostas por quatro modos de produção de poder
(espaço estrutural constituído por cinco componentes), que articuladas, são responsáveis por quatro formações básicas de poder.
Em relação ao “espaço da cidadania”, assinale a alternativa que apresenta o mecanismo de poder nele situado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

exploração
dominação
patriarcado
troca desigual
maximização da eficiência

59. A década de 70 foi palco do surgimento de diversos movimentos sociais no Brasil. Contudo, é a partir
da década de 90 que questão ambiental ganha maior
visibilidade em virtude da preocupação com a preservação do meio ambiente, da qualidade da vida dos
indivíduos e da sociedade como um todo.
Em relação aos movimentos ambientalistas, é correto
afirmar:

57. Em relação às teorias sociológicas sobre o Estado
realizada por Max Weber, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) É no surgimento das classes sociais, na divisão
social do trabalho e na propriedade privada
que se encontra a origem do Estado moderno.
b. ( ) O Estado tem papel fundamental para a coesão e organização coletiva da sociedade.
c. ( ) O Estado é a própria expressão da organização da vida social em sua plenitude.
d. ( ) O Estado surgiu para garantir as condições da
produção capitalista, ou seja, os interesses da
classe dominante desta sociedade.
e. ( X ) O Estado é uma instituição social, que organiza a dominação, detém o monopólio da
violência legítima, expresso por meio das leis,
e pode fazer uso da força e da violência para
manter a ordem.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A melhoria dos instrumentos legais pouco
contribuiu para o desenvolvimento e a transformação dos movimentos ambientalistas.
( ) O interesse em dialogar com economistas e
empresários é preocupação básica na formação dos primeiros movimentos ambientalistas.
( ) Os movimentos ambientalistas de concepção
classista nasceram próximos aos demais movimentos sociais.
( X ) A diversidade de valores como cidadania,
democracia, justiça é uma das características
dos movimentos ambientalistas.
( ) O combate à poluição ambiental, a preservação dos ecossistemas e as dimensões sócio
econômicas da crise ambiental são preocupações presentes desde a origem dos movimentos ambientalistas.
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60. Para Weber, a racionalidade é uma importante
característica da sociedade ocidental moderna, visto
que o jeito racional de agir está presente em todos
os campos do social, em especial na ciência e na
tecnologia.
O que Weber chama de “desencantamento do mundo”
está relacionado:
a. ( ) ao avanço do mundo profano no campo da
racionalidade.
b. ( ) ao resgate dos valores morais inspirados e
originados do divino.
c. ( X ) ao fato de que tudo pode ser dominado pelo
cálculo e pela previsão, tendo o pensamento
cientifico se desvinculado do pensamento
religioso.
d. ( ) à permanência do mito e do sagrado, apesar
de toda explicação científica proporcionada
pela ciência.
e. ( ) à utilização da religião como forma de convencimento para explicar os acontecimentos
sociais.
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