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deCo
onheccimen
ntosEspecífico
os
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T
Tipo2
2–Ve
erde
Inform
maçõesGerais
1. Vocêreceberáádofiscaldesaala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostasdasquestõeso
objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 30 (trinta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno esttá completo, sem repetição de
questõesoufaalhas.Casocon
ntrário,notifiqueeimediatamenteo
fiscaldesalap
paraquesejamttomadasasdevvidasprovidênciias.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acimadoseueenunciado.
4. Aoreceberaffolhaderespostas,vocêdeve::
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;
b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folhadereespostas;
c) marcar na
n folha de respostas
r
o campo
c
relativo
o à
confirmação do tipo/corr de prova, conforme o cadeerno
quevocêrrecebeu;
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
canetaesfferográficadettintaazuloupreeta.
mitido:
5. Duranteaapliicaçãodaprovaanãoseráperm
a) qualquerttipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantard
dacadeirasem adevidaautorrizaçãodofiscaalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógiodeequalquermod
delo,óculosesccurosouquaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borrracha. Tal infração poderá acarretarr a
eliminação
osumáriadocandidato.
6. O preenchim
mento da follha de respo
ostas, de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográficad
detintaindelévveldecorpretaaouazul.Nãosserá
permitida a troca da folh
ha de resposstas por erro do
candidato.

7. O tempo dispon
nível para a realização daa prova é dee
dua
ashoras,jáinccluídootempo paraamarcaççãodafolhadee
resspostas.
8. Resserve tempo suficiente
s
paraa o preenchim
mento de suass
resspostas. Para fins de avaaliação, serão levadas em
m
con
nsideração apeenas as marcações realizadaas na folha dee
resspostas,nãosendopermitido anotarinformaçõesrelativass
às suas respostass em qualquerr outro meio que
q não seja o
o
pró
ópriocadernod
deprova.
9. Os candidatosinsscritosparaum
madisciplinaterrãoduashorass
eretirardasalaa
parrarealizaçãodaaprovaesomentepoderãose
apó
ós60(sessentaa)minutosdeaaplicação,conttudosemlevarr
ocadernodeprovva.
9.1
1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 30 (trinta) minutos que antecedem o
o
términodaaaplicação.
10.Os candidatosinsscritosparaduaasdisciplinaste
erão4(quatro))
derãoseretirarr
horraspararealizaaçãodaprovaeesomentepod
dasalaapós90(n
noventa)minuttosdeaplicação
o,contudosem
m
levvarocadernodeprova.
10..1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 60 (sessenta)) minutos que
e antecedem o
o
términodaaaplicação.
11.Ao terminar a pro
ova, entregueaa folha de resp
postas ao fiscall
a
da sala e deixe o local de prova. Caso voccê se negue a
enttregar,seráelim
minadodocon
ncurso.
12.A FGV
F
realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss
na folhaderesposstas.
13.Oscandidatospod
derãosersubm
metidosasistem
madedetecção
o
do do ingresso e da saída de sanitárioss
de metais quand
Aosairdasala, aotérminodaa
durrantearealizaççãodaprova.A
pro
ova,ocandidato
onãopoderáu
usarosanitário..
14.Os gabaritos preliminares daas provas ob
bjetivas serão
o
divvulgados no dia
d 18/11/201
13, no endere
eço eletrônico
o
ww
ww.fgv.br/fgvprojetos/concurrsos/pebsp.
15.O prazo para intterposição de recursos contrra os gabaritoss
pre
eliminares seráá das 0h00min
n do dia 19/11/2013 até ass
23h
h59mindodia 20/11/2013,observadoohorráriooficial,no
o
end
dereço www.fgv.br/fgvprojjetos/concurso
os/pebsp, porr
me
eiodoSistemaEEletrônicodeIn
nterposiçãodeRecurso
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So
ociologia

As affirmativas a seeguir reproduzem trechos daa obra de Karll
Marxx. Assinale a op
pção que correesponde ao con
nceito marxistaa
dealienaçãodotrab
balhonoprocesssodeproduçããocapitalista.
(A) “A
A condição da
d emancipaçã
ão da classe operária é a
a
aboliçãodetoda
a
asasclasses”.
(B) “Nãoéaconsciêênciadoshomeensquedeterm
minaoseuser;éé
o
o seu ser soccial que, inverrsamente, deteermina a sua
a
consciência”.
c
(C) “O que o traballhador produz para si mesmo
o não é a seda
a
quetece,nemo
q
oouroqueextra
aidamina,nem
mopalácioquee
constrói”.
c
(D) “Oqueinteressa
anapráticaao
osqueintercam
mbiamprodutoss
ésaberquanto
é
obterãoemtro
ocadeles,isto é,aproporção
o
emqueseinterc
e
cambiamentresi”.
(E) “A
A forma como
o os indivíduos manifestam su
ua vida refletee
muito
m
exatameente aquilo qu
ue são. O que são coincide,,
portanto,coma
p
asuaprodução,
o,istoé,tantoccomaquiloquee
produzem,como
p
ocomaformacomoproduzem
m”.

01
Leiaa o texto a segguir, que têm por
p objetivo divulgar uma red
de
soccialnaInternet,,eanaliseafigu
ura.
Comece
eumaoutravid
danummundovirtual
EquipeSoftonic

OSSecondLife[SegundaVida]peermiteterum personagemqu
ue
rep
presenta você em
e um mundo
o paralelo em 3D.
3 (...) Você vai
v
preecisar aprenderr a andar, a vo
oar, a conviver com as outras
pesssoas que consstroem casas, empresas,
e
ilhass, cidades. (...) A
coissa funciona como
c
na sua vida cotidianaa mesmo. Voccê
parrticipadefestassnoSecondLife,encontrapesssoasnaspraçaas,
tem
mquetercuidaadoparaqueniinguéminvada suapropriedad
de
ou desfaça o qu
ue levou um tempão mod
delando em 3D.
ontecedetudoemSecondLifeevocêvaiseconectarcomas
Aco
pesssoas mais an
ntenadas do mundo
m
da Intternet das maais
difeerentesnacionaalidades.

03
Comoobjetivoded
despertarointeeressedosalunos,oprofessorr
de So
ociologia planeejou uma ativid
dade com recu
ursos didáticoss
mais interessantes do ponto de vista do univverso dos seuss
os, tomandoͲos como su
ujeitos da co
onstrução do
o
aluno
conhecimento. O professor
p
divid
diu a turma em grupos quee
ficaraam responsáveeis por selecio
onar recortes de jornais dee
amplacirculação.
dosgruposapreesentouoseguiinterecorte:
Umd


(“Avvatares femininoss na rede soccial Second Lifee”. Disponível em:
e
http
p://images.br.sftcdn
n.net/br/scrn/54000
0/54504/secondͲliffeͲ28.jpg.)

Relacioneascaraccterísticasdareedesocial,desccritasnotextoo
ou
naimagem,aosreespectivosconcceitossociológiccos.
1. Avatar(person
nagemvirtualeem3D)
2. Convivercomoutraspessoass
3. Festasvirtuaiss
()Lugardesociaabilidade
()Identidade
()Socialização
Asssinale a opção que apresentaa a associação correta entre as
características deessa rede sociaal e os conceitos sociológico
os
perrtinentesparassuaanálise,naordemdecimaaparabaixo.
(A) 1,3,2.
(B) 2,1,3.
(C) 3,2,1.
(D) 1,2,3.
(E) 3,1,2.

(Primeirapágin
nadoDiáriodeS.P
Paulo,5jun.2012in
n
http://gazeetadobalao.com.br//diarioͲdeͲsͲpaulo/))

Aativvidadepermitiu
uquetemasco
otidianoscomooadultério,ass
dispu
utasjudiciais,osacidentesde trabalhoeose
ensacionalismo
o
de jo
ornais popularees fossem abordados sociologicamente porr
meio
odoestranhamentoedadesnaturalização.
Com base no recortte de jornal ap
presentado pelo
o grupo, avaliee
se ass afirmativas a
a seguir revelaam que os tem
mas cotidianoss
foram
mtransformado
osemproblemassociológicos,cumprindooss
objettivospropostoss.
ãoénatural;atraiçãotambém
I. Amonogamian
A
mnão.
II. Amalhasocialf
A
abricaacidentees.
III. Jo
ornaispopulareesvendemsenssocomum.
Assin
nale:
(A) sesomenteaaffirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaaffirmativaIIestivvercorreta.
(C) sesomenteaaffirmativaIIIestiivercorreta.
(D) sesomenteasaafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirm
mativasestivereemcorretas.
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Para Pierre Bourdieu, a escola é um espaço de produção de
capital cultural, com diversos agentes e valores sociais
envolvidos nesse processo. As opções a seguir consideram a
escolaapartirdoquadroconceitualoferecidopelosociólogo,à
exceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) A escola é uma ferramenta de poder, que reproduz
desigualdades,aoperpetuardeformaimplícitahierarquias
econstrangimentos.
(B) Na escola se desenvolvem lutas pela obtenção e
manutenção do poder simbólico, produzindo valores que
acabamsendoaceitospelosensocomum.
(C) A escola é um espaço de socialização que proporciona o
desenvolvimento integral dos indivíduos, tendo em vista
que somos produtores e produtos do meio em que
vivemos.
(D) Oalunoéumatorsocialligadoàengrenagemdaprodução
simbólica, dela participando como herdeiro e transmissor
inconscientedevalores.
(E) A escola é um artifício de reafirmação de poderes, onde
estruturassociaisdiferentesconvivemeseenfrentamcom
seusvariadosestilosdevida.

Analiseaimagemaseguir,quereproduzumtrechodaCartilha
do Centro de Cultura Negra (CCN) que circulou em vários
estadosbrasileirosnadécadade1980.

05
Analiseosfragmentosaseguir.
“Asegurançapública,deverdoEstado,direitoeresponsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidadedaspessoasedopatrimônio(...)”
(Artigo144daConstituiçãofederalde1988.In
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)

“Ofocounilateralnodiagnóstico(...)temrefletidoealimentado
avisãocorrente:asegurançapúblicacomosintomaecausade
determinações estruturais, de natureza socioeconômica. (...)
Nascondiçõesbrasileiras,(...)ouhaverásegurançaparatodos,
ounãohaveráparaninguém”.


(Imagem apud Amilcar Araujo Pereira. “A Lei 10.639/03 e o movimento negro:
aspectos da luta pela ‘reavaliação do papel do negro na história do Brasil’”.
CadernosdeHistória.BeloHorizonte,v.12,n.17,2011,p.43.)

(LuizEduardoSoares,Inhttp://carceraria.org.br/wpͲ
content/uploads/2012/07/Seguranca_Publica_Politicas_Socias.pdf)

Com base nos fragmentos, assinale a opção que identifica
corretamente a relação entre violência e segurança pública
tematizadaapartirdosdocumentos.
(A) Os dois documentos consideram a participação da
sociedade civil importante para salvaguardar a segurança
públicaediminuiraviolência.
(B) Oprimeirodocumentotrataoproblemadaviolênciacomo
função policial do Estado, órgão autoritário usado para
manteraordempúblicaepreservaropatrimônio.
(C) Os dois documentos consideram que o Estado é o único
detentordodireitodeempregarlegitimamenteaviolência
eassociamemtermoscausaisapobrezaàcriminalidade.
(D) O segundo documento identifica a violência como um
problema de ordem institucionalͲlegal e expressa que a
função dos sociólogos e demais intelectuais é a denúncia
dosabusospoliciais.
(E) O segundo documento propõe uma maior presença do
Estadoemtodosossetoresdasociedade,sendoaviolência
originada ou pela pobreza ou pela ausência da autoridade
estatal.

A respeito das reivindicações históricas do Movimento Negro
noBrasil,exemplificadasnaCartilhadoCCNecontempladasna
Lein.10.639/2003,analiseasafirmativasaseguir.
I. Aimagemcriticaoenfoquetradicionalpeloqualopapeldo
negro na História do Brasil ficava restrito à função de mãoͲ
deͲobra e era destituído de capacidade organizativa e
propositiva.
II. Aimagemproblematizaocarátereurocêntricodadisciplina
de História, reivindicando um currículo plural com a
inserção de diferentes histórias e culturas no cotidiano
escolar.
III. AimagemincorporaasrelaçõesétnicoͲraciaisnaeducação,
reavaliando o papel do negro na História do Brasil e
reconhecendoasdiferençasresultantesdonossoprocesso
deformaçãonacional.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
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ÉmileDurkheim,emAsregrasdométodosociológico,formula
as categorias de solidariedade, coesão social e divisão do
trabalho. Assinale a opção que identifica corretamente as
relaçõesentreelas.
(A) Asolidariedadeéumfatosocialemfunçãodanaturezado
grupocujaunidadeéasseguradaporelaesofreosefeitos
dadivisãodotrabalho.
(B) A coesão social é a fonte da divisão do trabalho, pois a
interdependência dos indivíduos propicia a complexidade
crescentedasociedadeeosurgimentodeváriasformasde
organizaçãodotrabalho.
(C) A solidariedade mecânica é própria de sociedades
complexas, que exigem mecanismos repressivos mais
violentosecoercitivosparacontersuatendênciainerenteà
anomia.
(D) A divisão do trabalho propicia graus diferenciados de
segmentação social, comprometendo o tipo de
solidariedadeorgânicaaíemergente,pelaintensificaçãodo
conflitosocial.
(E) O direito cooperativo é diretamente proporcional à
consciência coletiva, expressando os laços de semelhança
queunemosindivíduosereforçamasolidariedade.

MetrópolesBrasileiras:taxasdedesemprego,
segundogêneroeidade.(2004)
Homens

Mulheres

08
Analiseosfragmentosaseguir.
“Comigonão,violão/Nacaraquemamãebeijou/"ZéRuela"
nenhum bota a mão / Se tentar me bater / Vai se arrepender
(...).Semederumtapa/Dadona“MariadaPenha”/Vocênão
escapa/Obichopegou,nãotemmaisabanca/Dedarcesta
básica,amor/Vacilou,tánatranca”.

(AdaptadodeOLIVEIRA,PedroRodriguesde;SCORZAFAVE,LuizGuilherme;
PAZELLO,ElaineToldo.“Desempregoeinatividadenasmetrópolesbrasileiras:as
diferençasentrehomensemulheres”.Novaeconomia,BeloHorizonte,v.19,n.2)

Com base na interpretação dos dados apresentados nos
gráficos,analiseasafirmativasaseguir.
I. A taxa média (total) de desemprego é maior entre as
mulheresdoqueentreoshomens.
II. Arelaçãoentretaxadedesempregoeidadeéinversatanto
entreoshomensquantoentreasmulheres.
III. A taxa de desemprego é maior entre as mulheres do que
entreoshomens,emtodososgruposetários.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

(MariadaPenha,compostaporEvandroLimaePaulinhoRezende,interpretada
porAlcione.In:www.letrasdemusicas.com.br)

Art.5º.ParaosefeitosdestaLei,configuraviolênciadoméstica
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada
nogêneroquelhecausemorte,lesão,sofrimentofísico,sexual
oupsicológicoedanomoraloupatrimonial(...).
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo
independemdeorientaçãosexual.
(Lei11340,de7deagostode2006.In:http://www.planalto.gov.br/)

Asopçõesaseguiravaliamcorretamenteoimpacto,emtermos
sociológicos,daLein.11.340/06,conhecidacomoLeiMariada
Penha,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) A letra da música denuncia uma sociedade com valores
patriarcais, na qual os homens usavam a violência para
impor uma relação de dominação às mulheres, pagando
por seus crimes com cestas básicas para instituições de
caridade.
(B) A Lei Maria da Penha estabelece direitos e deveres para
homens e mulheres, preservando a inviolabilidade das
relaçõesconjugaiseopátriopoder.
(C) ALeiMariadaPenhadefineocrimedeviolênciadoméstica
e familiar contra a mulher, atendendo à luta pelo fim das
discriminaçõeseopressõesespecíficasentreosgêneros.
(D) ALeiMariadaPenhaprotegeamulherdaviolênciafísicae
simbólica, perpetrada contra as mulheres na medida em
que elas ainda crescem absorvendo o papel de vítimas,
inferiores,submissasaoshomens.
(E) ALeiMariadaPenhaeamúsicasãoexpressõesdeumamplo
processo político e social, como as críticas feministas e
sociológicas,quequestionaramosprincípiosepistemológicos
androcêntricosesexistasdassociedadesocidentais.
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Analiseofragmentoaseguir.
“Estarei fazendo o papel de um sociólogo típico se começar
dizendo que pretendo dividir o conceito de cidadania em três
partes. (...) Chamarei estas três partes, ou elementos, de civil,
políticaesocial.”

Ao investigar metodicamente os problemas da vida social, o
sociólogo contribui para distinguir entre o conhecimento do
sensocomumeoconhecimentocientífico.
As alternativas a seguir apresentam corretamente os temas e
procedimentos de pesquisa das principais correntes
sociológicas,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) A escola interacionista e a da teoria do conflito indagam
como práticas e instituições sociais formam um sistema
complexo, cujas partes interagem para produzir
estabilidadeesolidariedade.
(B) A escola funcionalista investiga crenças e valores
compartilhados e privilegia a análise da estabilidade e da
integraçãodossistemassociais.
(C) O principal nível de análise das escolas funcionalista e de
teoriadoconflitoémacroestrutural,enquantoodaescola
interacionistaémicroestrutural.
(D) A teoria do conflito problematiza como grupos sociais
distintos perseguem seus próprios interesses e tentam
mantersuasvantagens.
(E) Os interacionistas entendem por interação o processo que
ocorrequandopessoasagememrelaçãorecíprocaemum
contexto social, por isso a ênfase recai no significado da
açãosocial.

(MARSHALL,T.H.Cidadania,classesocialestatus.RiodeJaneiro:Zahar,s.d.,p.63.)

Com base na formulação sociológica acima, a análise do
processo histórico de construção da cidadania no Brasil
independente indica que as condições para o exercício de
direitospolíticosforam
(A) ampliadas durante o Estado Novo (1937Ͳ1945), porque as
demandas podiam ser encaminhadas diretamente
àPresidência,semaintermediaçãodospartidos.
(B) implantadas a partir da Proclamação da República (1889),
devidoàincorporaçãodapopulaçãoexͲescravaàcidadania
plena.
(C) interditadas durante a ditadura civilͲmilitar (1964Ͳ1985),
poisnãohaviaeleiçõesparaoParlamento.
(D) expandidas durante o governo Sarney (1985Ͳ1990), já que
foi franqueada aos analfabetos a opção de votar nas
eleiçõesmajoritáriaseproporcionais.
(E) restringidasapósaredemocratizaçãode1945,porcausada
ascensão de líderes demagogos, cujo personalismo
sobrepujava os programas partidários e as instituições
parlamentares.

13
Analise as definições do fazer sociológico apresentadas a
seguir.
1. O sociólogo estuda os fatos sociais em uma perspectiva
comparativa,seguindoummétodoquelhepermitedefiniͲ
los, refutar as interpretações precedentes e elaborar sua
explicaçãosociológica.
2. ASociologiaéoestudodoconjuntodasleisfundamentais
própriasdosfenômenossociais,quepermitedeterminaras
etapasdoprogressohistóricopercorridopelahumanidade.
3. A Sociologia compreende a sociedade mediante um
procedimento interpretativo, elabora conceitos de tipos e
procura regras gerais para explicar a causalidade do
decursoedosefeitosdaaçãosocial.
Elascorrespondem,respectivamente,àsconcepçõesde
(A) Comte,Durkheim,Weber.
(B) Weber,Comte,Durkheim.
(C) Durkheim,Weber,Comte.
(D) Comte,Weber,Durkheim.
(E) Durkheim,Comte,Weber.

11
“Quem pretende explicar a experiência partidária brasileira
precisa se defrontar com dois traços que mais chamam
atenção.Oprimeiroaspectodizrespeitoàfaltadecontinuidade
dasformaçõespartidáriasqueemergirame,porconseguinte,à
curta duração de tais experiências, cujo término deveuͲse, na
maioria das vezes, a rupturas institucionais por que passou o
País. O segundo aspecto que chama a atenção em nossa
históriapartidáriaestárelacionadocomocontextooumeioem
queospartidossurgiramesedesenvolveraminicialmente.”
(BRAGA,M.doS.S.;INÁCIO,M.M.“Partidos,eleiçõesegoverno”.In:MORAES,
A. C. (coord.). Sociologia: ensino médio. Ministério da Educação, Secretaria da
EducaçãoBásica.Brasília:2010.Cap.13:p.267Ͳ288.p.276.)

Comrelaçãoaoprocessodeformaçãoeàhistóriadospartidos
políticos atuantes no Brasil, assinale V para a afirmativa
verdadeiraeFparaafalsa.
()Dois dos três principais partidos políticos do atual sistema
partidário nasceram no último governo da ditadura civilͲ
militar(1964Ͳ1985).
()Noatualsistemapartidário,acompetiçãopolíticoͲeleitoral
se organiza em torno de partidos sem tradição histórica,
constituindo uma das experiências partidárias mais
incipientesdahistórianacional.
()Osistemaeleitoralqueemergiudaúltimaredemocratização
do país tornou praticamente nula a representação dos
partidosmenoresnoCongressoNacional.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) F–V–F.
(B) F–V–V.
(C) V–F–F.
(D) V–V–F.
(E) F–F–V.
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O professor prop
põe uma atividade de pesq
quisa de opiniãão
dividindo a turmaa em três grup
pos. O primeirro irá fazer um
ma
pessquisa de opiniião na escola perguntando
p
aos entrevistado
os
quaalaimportânciadosistemad
decotasnaedu
ucaçãobrasileirra.
O ssegundo grupo fará uma pesq
quisa de opiniãão pelo bairro, a
parrtir de um qu
uestionário, em
m que o entrrevistado deverá
responderseéaffavoroucontraaosistemade cotas.Porfim,o
tercceiro grupo prromoverá um encontro
e
para discutir o tem
ma
dasscotasapartirdeumvídeo.
Aspesquisassão,respectivamente,
(A) grupofocal–q
quantitativa–q
qualitativa.
quantitativa–grupofocal.
(B) qualitativa–q
(C) quantitativa––grupofocal–q
qualitativa.
(D) grupofocal–q
qualitativa–qu
uantitativa.
(E) qualitativa–ggrupofocal–qu
uantitativa.

Em sala de aula, o docente aplicaa uma atividade
e para explicarr
aossseusalunosemqueconsisteaadesnaturalizaçãopromovidaa
pelo conhecimento
o sociológico. Para tanto, apresenta duass
imagens:
1.Troca
adeposições,d
deRogerShepa
ard;

15

2.R
Relatividade,d
deM.Escher.

“É na aparência que
q os galos brrigam ali – na verdade, são os
hom
mensquesedeefrontam(...).O
Oshomensbalin
neses,ougrand
de
ma
aioria deles pelo
o menos, despeendem um tem
mpo enorme co
om
seu
us favoritos, ap
parandoͲos, alimentandoͲos, discutindo sob
bre
eless, experimenta
andoͲos uns contra
c
os outtros, ou apena
as
adm
mirandoͲos, co
om um misto de admiração embevecida ou
o
um
maautoͲabsorçã
ãosonhadora”.
(GEEERTZ, C. “Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa” In.. A
InterrpretaçãodasCultura
as.RiodeJaneiro:Ed
ditoraGuanabara,19
989,pp.283,285.)

Com
m relação à co
oncepção de cultura
c
aplicad
da na análise da
d
brigga de galos, de
d Clifford Geeertz, analise as
a afirmativas a
segguir.
I. Abrigadegalo
oséumcostum
meinsólito.
oséumcálculo
ohedonista.
II. Abrigadegalo
III. Abrigadegalo
oséummodelo
ototaldevidasocial.
Asssinale:
(A) seapenasaaffirmativaIestivvercorreta.
(B) seapenasaaffirmativaIIestivvercorreta.
(C) seapenasaaffirmativaIIIestiivercorreta.
(D) seapenasasaafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafiirmativasestiveeremcorretas.

Para realizaroobjeetivoproposto, odocentecriaaumasituação
o
na qual
q
os alunoss se surpreend
dem com os resultados
r
dass
próprias reflexões e, assim, viven
nciam a desnaaturalização do
o
olharrdosensocomum.
Com base nas im
magens, assinalle a opção que caracterizaa
corre
etamenteessep
procedimentod
didático.
(A) A
A observação imediata da imagem 1 levaa à conclusão
o
errônea
e
de qu
ue a superfície das mesass é diferente,,
confirmando a correspondência entre o olhar
o
do senso
o
comumeocientífico.
(B) Aadoçãodedif
A
ferentessistem
masdemedidassparaocálculo
o
das
d superfícies dos tampos da imagem 1 demonstra o
o
re
elativismo da correspondêência entre mensuração
m
e
e
ciência.
(C) As
A pessoas, na imagem 2, ccaminham pelaas paredes, no
o
chão, no teto
o, sugerindo q
que o artistaa escondeu o
o
verdadeirocam
v
inhonomeiod
deumlabirintodeimagens.
(D) A
A observação da
d imagem 2 permite mosttrar diferentess
perspectivas
p
so
obre o mesmo objeto e, analogamente,,
re
efletirsobreacconstruçãosocialdoreal.
(E) Emambososca
E
asos,apercepçãoimediatado
osensocomum
m
desnaturaliza
d
a representaçãão cientificistaa do mundo,,
a
re
elativizandooo
olharcientífico.

16
Em uma escola de
d Guarulhos (SP),
(
o professor de Sociologgia
obiliza seus alu
unos para pen
nsar a respeitto das possíveeis
mo
formas de ampliaar a representtação política na escola. Para
nto,solicitaqueeelesfaçamum
mapesquisadeeopiniãosobreea
tan
exp
periência políticca e administraativa que a suaacidade vivenccia
dessde2001,oOrççamentoParticiipativo(OP).
As opções a seguir
s
listam vantagens reeportadas pelo
os
enttrevistados quee vivenciaram efetivamente
e
o funcionamento
o
doOP,àexceçãodeuma.AssinaaleͲa.
de
(A) OOPtrazparraavidacotidiaanaummecanismotangíveld
democraciadiireta.
d
(B) O OP possibilita a deliberração acerca da alocação de
recursospúbliicosemnívello
ocal.
o poder políticco
(C) O OP oferecee um modelo de partilha do
entrecidadãoscomuns,LegisslativoeExecuttivomunicipaiss.
(D) OOPpossibilitaumaparticip
paçãomaisdireetadapopulaçãão
nagestãodoeespaçopúblico..
(E) O OP é uma alternativva à forma tradicional de
d
representação
o,substituindoopleitoeleitorral.
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Orretratoaseguirrrepresentaaffamíliadeíndio
osKaliñaexpossta
nojardimzoológiccodeAcclimatiionemParis(18
892Ͳ93).

Oesttruturalismoé umcampoeu
umprogramad
depesquisaem
m
CiêncciasSociaisqueeseconstituiun
naprimeirame
etadedoséculo
o
XX, com
c
importantees contribuiçõees para as Ciên
ncias Humanass
demaneirageral.
Comrelaçãoàaplicaaçãodoconceitodeestruturaapropostopelaa
Antro
opologiaEstrutural,analiseasafirmativasasseguir.
I. “É
“ porque esta
avam agrupado
os que os hom
mens puderam
m
agrupar
a
as coiisas; [assim], a unidade desses primeiross
sistemas lógicoss apenas repro
oduz a unidadee da sociedade,,
pois] as catego
orias essenciaiss do pensamen
nto podem serr
[p
produtodefator
p
ressociais”.
II. “Umsistemade
“
eparentesconã
ãoconsistenosselosobjetivoss
defiliaçãoouco
d
onsanguinidadeedadosentreossindivíduos;só
ó
existe
e
na consciiência dos hom
mens, é um sisttema arbitrário
o
de
d representaçõ
ões, não o dessenvolvimento espontâneo
e
dee
umasituaçãode
u
efato”.
III. “Nas
“
sociedadess, apreendemo
os mais que ideeias ou regras,,
apreendemos
a
h
homens,
grupo
os e seus com
mportamentos.
VêmoͲlos
V
moveeremͲse como
o em mecânicca se movem
m
massas
m
e sisttemas (...). P
Percebemos qu
uantidades dee
homens,forças
h
móveis,queflu
utuamemseua
ambienteeem
m
seussentimento
os”.
Assin
nale:
(A) seapenasaafirm
mativaIestiverrcorreta.
(B) seapenasaafirm
mativaIIestiveercorreta.
(C) seapenasaafirm
mativaIIIestiveercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIeestiveremcorre
etas.
(E) setodasasafirm
mativasestivereemcorretas.


(http
p://www.bbc.co.ukk/portuguese/noticiias/2011/12/111201_galeria_shows_eetn
icos__df.shtml)

Com
m base na imagem,
i
assin
nale a opção que relacion
na
corrretamente a acepção
a
científiica do conceito
o de raça com a
rep
presentaçãovisualdooutro.
(A) A imagem ap
presenta os indígenas como um tipo raciaal,
conceito con
nstruído pela pesquisa tipo
ológicoͲdescritivva
predominantee na Antropolo
ogia Física e na
n Etnologia do
d
séculoXIX.
(B) A imagem destaca
d
as características morfológicas e
anatômicas do
os índios Kaliña e os apresen
nta como núcleeo
familiar, porttanto veicula o conceito malthusiano de
d
populaçãoen
nãoderaça.
(C) Os zoológicoss humanos invvalidaram o raacismo, exibind
do
cientificamentte amostras de formas de vida exóticca,
dispondoͲasemhabitatsorigginaisreconstitu
uídos.
(D) A imagem exxemplifica a fotografia etnográfica do sécu
ulo
XIX,atividadeutilizadaparaq
questionaroevvolucionismo.
(E) O índio Kaliña é idealizado
o como o nob
bre selvagem de
d
c
na medida
m
em que é
Rousseau, parrticipando da civilização
portador da capacidade natural de produzir culturra,
partilhadaporrtodasasraçass.

21
O qu
ue é o bemͲesta
ar? Com base em que fatoress é mensurado
o
porEEstadoseorgan
nizaçõesinterna
acionais?
As indagações,com
mo sustentao eeconomista Am
martya Sen, são
o
impo
ortantes, pois discutir
d
os indicadores do bemͲestar e do
o
desenvolvimento significa
s
perguntar que aspe
ectos da vidaa
individualecoletivaasãorelevantessparadefiniro
ocrescimentoee
discu
utirofuturo.
Com relação aos principais
p
indicaadores utilizad
dos por órgãoss
nale V para a
a
oficiaais para avaliaar o desenvolvvimento, assin
afirm
mativaverdadeiraeFparaafalsa.
()O
OPIBmedeovalortotaldariq
quezageradae
emumpaísem
m
um
u dado perííodo, entendendo riqueza como bens e
e
produtos
p
finais,, serviços, inveestimentos privvados e gastoss
dogoverno.
d
()O
O IDH aborda de modo inovador o conceito dee
desenvolviment
d
to, situando no centro da pesquisaa
econômicoͲesta
e
atística o bem
mͲestar das pessoas e não
o
unicamenteage
u
eraçãoderiqueeza.
()TTanto o PIB qu
uanto o IDH cconceituam de
esenvolvimento
o
como um proceesso de alargamento da gam
ma de escolhass
oferecidasàpop
o
pulação.
Asaffirmativassão,rrespectivamentte,
(A) F,VeF.
F
(B) F,VeV.
F
(C) V,FeF.
V
(D) V,VeF.
V
(E) F,FeV.
F

19
Anaaliseofragmen
ntoaseguir.
“Esste conceito sociológico
s
é utilizado parra descrever as
a
dessigualdades preesentes em qu
ualquer socied
dade, tendo sid
do
con
ncebido como
o “uma desiigualdade con
nfigurada enttre
agrrupamentos sociais diferentess”. As diferença
as sociais que se
aprresentam hiera
arquizadas com
m base em critéérios de riquezza,
pod
der e prestígio, entre outros, se apoiam um
ma sobre a outrra,
sisttematizandoassociedade”.
Ofragmentoapresentaoconceittode
(A) divisãosociald
dotrabalho.
(B) classesocial.
(C) estratificaçãosocial.
(D) mobilidadeso
ocial.
(E) desigualdadesocial.
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Identifique a opção que caracteriza corretamente as relações
estabelecidas entre o ethos econômico moderno e a ética
racionaldoprotestantismo,segundoMaxWeber,emsuaobra
Aéticaprotestanteeoespíritodocapitalismo.
(A) A reforma é uma consequência histórica necessária da
mudançadementalidadeacercadolucroocorridanaIdade
Moderna, constituindoͲse, por isso, na origem do
capitalismo.
(B) Oespíritodocapitalismorepresentaascondiçõesmateriais
modernasdessesistemaeconômico,quedominaohomem
pelaavidezdeproduzirdinheirodemododisciplinado.
(C) A doutrina do luteranismo contribuiu para a conformação
do espírito capitalista, através da ideia de vocação como
superação da moralidade secular e imitação da ascese
monásticanocotidiano.
(D) A ideia calvinista do cristão eleito, ao recusar a salvação
pela Igreja, constituiu uma motivação para o espírito do
capitalismo, ao ver no sucesso profissional um sinal visível
daeleiçãodivina.
(E) Adisciplinamoralcalvinista,nalutacontraastentaçõesda
carne, foi transposta para a vida comum do trabalho,
resultando no juízo sobre a irracionalidade do lucro e na
valorizaçãodaparcimônia.

Analiseostrechosaseguir.
E assim todo homem, concordando com outros em formar um
corpo político sob um governo, assume a obrigação para com
todososmembrosdessasociedadedesubmeterͲseàresolução
damaioriaconformeaassentar.
(LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo. 3ª ed. São Paulo: Abril Cultural,
1983,p.71.)

Ser governado é ser vigiado, inspecionado, compelido pela lei,
regulamentado, matriculado, doutrinado, submetido a
pregação. É ser, em todas as operações, em todas as
transações, anotado, registrado. É, sob pretexto de utilidade
públicaeemnomedointeressegeral,sercolocadonalistade
contribuintes,treinadoetosquiado.
(AdaptadodePROUDHON,J.ͲP.Generalideaoftherevolutioninthe19thcentury.
London:FreedomPress,1983,pp.283Ͳ294.)

Com a implantação do regime social socialista, o Estado se
dissolverá por si mesmo e desaparecerá. (...) Enquanto o
proletariado ainda necessitar do Estado, não o necessitará no
interessedaliberdade,masparasubmeterosseusadversários,
etãologoqueforpossívelfalarͲsedeliberdade,oEstadocomo
taldeixarádeexistir.
(ENGELS,F.CríticaaoProgramadeGotha.Inhttp://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/cv000035.pdf)

Podemosdefinirsociedadecivilcomoaquiloquerestaquando
delimitamosoâmbitonoqualseexerceopoderestatal.Apartir
dessadefiniçãonegativa,asociedadecivilpodeseridentificada
comopréͲestatal,antiͲestatalepósͲestatal.
Os trechos acima correspondem à sociedade civil como,
respectivamente,
(A) antiͲestatal,pósͲestatalepréͲestatal.
(B) préͲestatal,antiͲestatalepósͲestatal.
(C) pósͲestatal,préͲestataleantiͲestatal.
(D) préͲestatal,pósͲestataleantiͲestatal.
(E) antiͲestatal,préͲestatalepósͲestatal.

23
(...) Diferentemente das outras disciplinas escolares, a
Sociologia não chegou a um conjunto mínimo de conteúdos
sobre os quais haja uma unanimidade, sequer há consenso
sobre alguns tópicos ou perspectivas (...). Essa aparente
desvantagem da Sociologia em relação a outras disciplinas
escolares – não ter um corpus definido e consensual – pode
revelar uma vantagem (...) a não existência de conteúdos
consagrados favoreceria uma liberdade do professor não
permitidaemoutrasdisciplinas(...).
(BRASIL,ParâmetrosCurricularesNacionais(PCNs)–Sociologia,2002.)

25

As opções a seguir descrevem particularidades do ensino da
Sociologia em sintonia com o texto dos PCNs, à exceção de
uma.AssinaleͲa.
(A) Ter como fonte as informações que produzimos e
recebemos cotidianamente através dos meios de
comunicaçãoounoconvíviosocial.
(B) Oferecer diferentes visões da sociedade, reconhecendo a
pluralidadedeinterpretaçõessobreavidasocialproduzidas
pelaSociologiaeasoutrasciênciassociais.
(C) Exercitar a imaginação sociológica, ferramenta pela qual
são estabelecidas conexões entre as experiências
individuaiseavidaemsociedade.
(D) Privilegiarabordagensinterdisciplinares,comoapedagogia
de projetos, baseada na ação coordenada de várias
disciplinasapartirdeumeixointegrador.
(E) Constituir um espaço livre para que os alunos apresentem
suas opiniões sobre a vida social, consideradas
testemunhossuficientesdarealidade.

Para Karl Marx, todo processo de trabalho se realiza sob
relaçõesdeproduçãohistoricamentedeterminadase,porisso,
variasegundoacomplexidademaioroumenordassociedades.
Assinale a opção que identifica corretamente aspectos da
divisãodotrabalho,segundoMarx.
(A) A competência técnica do trabalhador especializado na
grandeindústriagaranteapreservaçãodaunidadeentreo
trabalhadoreseumeiodetrabalho.
(B) No trabalho individual a divisão técnica de trabalho
correspondeaofatodeotrabalhadordecidirquando,como
e onde deve trabalhar, como é o caso das operações de
caçadospovosprimitivos.
(C) A mercadoria depende de uma relação social concreta
estabelecidaentreospróprioshomensnotrabalhocoletivo
dasociedade.
(D) O trabalhador coletivo da manufatura capitalista põe em
marcha o processo de produção, na medida em que
controla o processo de trabalho como poder de usar e
dispordoprodutodaíresultante.
(E) Adivisãotécnicadotrabalhonafábricaestádissociadada
lógica da maisͲvalia, pois diz respeito ao parcelamento e
não às jornadas de trabalho, cuja exploração corresponde
aosobretrabalho.
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Leiaotextoaseguir,queanalisaumaspectodaconvivênciade
diplomatasneófitosduranteoperíodoinicialdesuastrajetórias
na carreira, momento em que passam por um curso de
formaçãonoInstitutoRioBranco(IRBr):
“Vejamos, em primeiro lugar, a questão dos trajes. O
regulamento do IRBr diz que as pessoas devem se vestir com
traje“passeiocompleto”,nadamais.Nãodiznadaemrelaçãoa
cabelos,acessórios,coresdevestimentaououtrosaspectosda
apresentação física. Contudo, esse é um aspecto de grande
relevância na casa. Há casos de alunos do IRBr que são
repreendidos por vestir camisas escuras, gravatas “coloridas
demais”, roupas muito apertadas ou decotadas, brincos ou
colaresmuitograndes.Oscasosderepreensãoexplícitaporum
superior hierárquico, no entanto, são bastante raros. A
repreensão mais comum é silenciosa, feita com um olhar
diferente, sentida nas pequenas coisas. Ademais, os próprios
alunoscontrolamunsaosoutros,fazendocomentáriossobreas
vestimentasalheias.Éinteressantecomo,principalmenteentre
os homens, um comentário sobre qualquer peça de vestuário
geravagrandeincômodonapessoa.Aocabodedoismesesno
IRBr, é possível perceber um processo de homogeneização no
vestuáriodosalunos”.

Leiaofragmentoaseguir.
“Aimaginaçãosociológicaexigequepensemosforadasrotinas
familiares de nossas vidas cotidianas, a fim de que as
observemos de modo renovado. Considere o simples ato de
tomarumaxícaradecafé.Elenãoésomenteumrefresco.Ele
possuivalorsimbólico comopartedenossasatividadessociais
diárias. Frequentemente, o ritual associado a beber café é
muito mais importante do que o ato de consumir a bebida
propriamentedita.Emsegundolugar,ocafééumadroga,por
contercafeína.Ocafééumasubstânciaquecriadependência,
mas os viciados em café não são vistos pela maioria das
pessoasnaculturaocidentalcomousuáriosdedrogas.Comoo
álcool, o café é uma droga socialmente aceita, enquanto a
maconha, por exemplo, não o é.” No entanto, há sociedades
que “toleram o consumo da maconha ou, até mesmo, da
cocaína,masdesaprovamocaféeoálcool.Ossociólogosestão
interessadosnoporquêdaexistênciadetaiscontrastes”.
(AdaptadodeGIDDENS,Anthony.Sociologia.PortoAlegre:Artmed,2008.p.24.
Grifosdoautor.)

O exercício de análise baseado na imaginação sociológica,
proposto por Anthony Giddens, é um exemplo da adoção de
umaorientaçãodenominada
(A) descriçãodensa.
(B) etnocentrismo.
(C) etnometodologia.
(D) estranhamento.
(E) essencialismo.

(MOURA, Cristina Patriota de. O Instituto Rio Branco e a diplomacia brasileira:
umestudodecarreiraesocialização.RiodeJaneiro:EditoraFGV,2007,p.83.)

Otextodescreveumexemploempíricodoseguintemecanismo
desocialização:
(A) configuraçãodaalteridadepormeiodaequiparaçãoentre
aautoimagemeapercepçãoqueosoutrosfazemdesi.
(B) internalização de valores e normas por meio da interação
social num contexto que opera como agente de
socialização.
(C) universalização da cultura por meio da consolidação de
valores e gestos personalizados e diversificados dentre os
membrosdeumamesmainstituição.
(D) coletivização de condutas por meio do incremento da
autoconsciência dos indivíduos que integram os quadros de
carreiradadiplomaciabrasileira.
(E) ritualizaçãodatransiçãodeumgrupoparaoutropormeio
decerimôniasoficiaiscujasregrasformaissãorigidamente
padronizadas.

29
“O homem ocupa uma posição peculiar no reino animal. Ao
contrário dos outros mamíferos superiores não possui um
ambiente específico da espécie, um ambiente firmemente
estruturado por sua própria organização instintiva. (...) Neste
sentido, todos os animais não humanos, enquanto espécies e
enquanto indivíduos, vivem em mundos fechados, cujas
estruturas são préͲdeterminadas pelo equipamento biológico
das diversas espécies animais. (...) A peculiaridade da
constituição biológica do homem repousa antes em sua
componente instintiva. A organização instintiva do homem
podeserdescritacomosubdesenvolvida,comparadacomade
outros mamíferos superiores. O homem, está claro, tem
impulsos, mas estes são consideravelmente desprovidos de
especializaçãoedireção”.

27
“Direitoscivissãoosdireitosfundamentaisàvida,àliberdade,
àpropriedade,àigualdadeperantealei.”

(BERGER,Peter;LUCKMANN,Thomas.Aconstruçãosocialdarealidade:tratado
desociologiadoconhecimento.23ªed.Petrópolis:Vozes,2003,p.69Ͳ70.)

(CARVALHO,JoséMurilode.CidadanianoBrasil.
13ªed.RiodeJaneiro:CivilizaçãoBrasileira,2010,p.9.)

Assinaleaopçãoqueapresenta,respectivamente,umconceito
queosautoresnãoaceitameumacaracterizaçãoquepostulam
comocorretaparaaanálisedoscomportamentoshumanos.
(A) determinismo biológico – variabilidade das formações
socioculturais.
(B) determinismo geográfico – ausência de limitações
biologicamentedeterminadas.
(C) natureza humana – predominância de comportamentos
ditadospelosinstintos.
(D) relativismo cultural – variabilidade da estrutura dos
instintoshumanos.
(E) etnocentrismo–substratobiologicamentefixodanatureza
humana.

Asopçõesaseguirapresentam,deacordocomoautorcitado,
exemplosdeDireitosCivis,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) Liberdadedepensamento.
(B) Liberdadedeorganização.
(C) Inviolabilidadedolar.
(D) Garantiadeirevir.
(E) Espionagemeletrônica.
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Analiseafiguraaseguir,reproduzidadeumacartilhapublicadapeloSenadoFederalbrasileiroparadivulgaçãoentreopúblicoinfantoͲ
juvenil.


(Ziraldo.EuSen’adoroumpasseio!Brasília:SenadoFederal,2011,p.18Ͳ19.)

Afigurarepresentaoprocessolegislativobrasileirodemodoesquemático.Naprática,acriaçãoetramitaçãodeprojetosdeleinão
dependemapenasdavontadedosparlamentaresoudainiciativapopular.
AssinaleaopçãoquedescreveumadasformasdeparticipaçãodoPoderExecutivonoprocessolegislativo.
(A) HáprojetosdeleiscujainiciativacabesomenteaoPoderExecutivo,comoacriaçãodecargos,funçõesouempregospúblicos.
(B) Um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo não entra em vigor antes de ser submetido à apreciação do Chefe do Poder
Executivo.
(C) OPoderExecutivopodesolicitarqueprojetosdesuainiciativasejamsubmetidosàtramitaçãoeapreciação,peloPoderLegislativo,
emregimedeurgência.
(D) OPoderExecutivopodetomaralgumasmedidasemergenciaissemconsultapréviaaoPoderLegislativo,aoqualcabe,nessescasos,
apenasreferendarounãotaismedidas,posteriormente.
(E) EmendasàConstituiçãopodempartirdoChefedoPoderExecutivo,masoPoderLegislativosópodeelaborarproposiçõesdesse
tipocomoapoiodeumterçodosmembrosdaCâmaraoudoSenado.
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