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DATA: 21/06/2015 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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O ato e a pressa 

 

 

O incidente do ministro Nelson Barbosa com o salário mínimo é menos simplório do que indicado em 

sua redução, de aparência unânime, a mais um trompaço temperamental da “gerentona”. 

O ministro do Planejamento não está estreando em governo. Nem mesmo na área de política e 

economia. Em seus anos de secretário-executivo do Ministério da Fazenda, até desentender-se com Guido 

Mantega, pôde comprovar a profunda relação entre o que se passa na área econômica e as condições em 

que Presidência caminha, em política, na administração e com os cidadãos. 

Nelson Barbosa decide dar uma entrevista coletiva no primeiro dia útil do novo governo, espremido 

entre o feriado da posse presidencial e o fim de semana. Não expõe o motivo de tanta pressa. Não espera, 

sequer, que o seu parceiro da Fazenda e de ideias seja empossado já no próximo dia útil. Mas Nelson 

Barbosa fala no plural: “vamos”. Faz as manchetes com o tema dominante e, excluídas as obviedades, quase 

único de sua oferecida fala: “Vamos propor uma nova regra de reajuste do salário mínimo para 2016 a 2019 

ao Congresso Nacional nos próximos meses”. 

A pressa é mais abrangente: Nelson Barbosa anuncia no primeiro dia útil deste ano e do novo governo 

uma alteração que, se vigorar, só o fará no ano que vem. Por si mesma, essa antecipação não faz sentido. É, 

talvez, uma medida a ser iniciada proximamente, convindo abordá-la desde logo? Não, nada há estabelecido: 

a proposta ao Congresso será nos vagos “próximos meses”. Também do ponto de vista administrativo e 

legislativo, portanto, o anúncio não faz sentido. 

Muito menos há sentido em um integrante do governo, no primeiro dia do ano e do próprio governo, 

anunciar alteração em um dos fatores mais sensíveis na relação entre governo e população. Como ato político 

é, no mínimo, de espantosa temeridade.  

Nelson Barbosa dispôs de um elemento a mais para saber o peso, no governo, do tema salário 

mínimo. Esse elemento foi dado pela própria Dilma, menos de 24 horas antes do chamado aos repórteres 

para ouvir a comunicação do ministro do Planejamento: até por causa do seu desgaste com as escolhas de 

Joaquim Levy e Nelson Barbosa, nem na posse Dilma Rousseff deixou de reiterar a imutabilidade da regra 

vigente do salário mínimo. Nelson Barbosa estava lá, ouvindo-a. 

Uma hipótese: velho crítico do salário mínimo, ao qual atribui efeitos corrosivos nas contas 

governamentais, como declarou contra a opinião de Dilma quando se iniciava a campanha eleitoral, Nelson 

Barbosa tomou-se da presunção de um poder mais do que suficiente para fixar, vitoriosa com ele, uma das 

suas insistências derrotadas nas discordâncias com Guido Mantega. E a imporia com Mantega ainda como 

ministro, não mais seu superior, mas um igual posto no papel de derrotado. Hipótese improvável, sim. 

Desprezível, não.  

Outra, menos requintada: Nelson Barbosa quis testar o poder e a liberdade de ação de que vai dispor 

com Joaquim Levy. Um desafio. Recebeu a resposta ou parte dela, ambas insatisfatórias. 

Pode-se imaginar uma série de outras hipóteses, melhores e piores. Até onde chego, nenhuma capaz 

de dar sentido administrativo ou político à atitude do novo ministro. Nelson Barbosa, no entanto, não sendo 

ingênuo nem de pouca inteligência, por certo agiu com um propósito que, a seu ver e cabe supor que no de 

Joaquim Levy, tem sentido. 

 

 FREITAS, Janio de. O ato e a pressa. Folha de São Paulo. Acesso em: 06 de janeiro de 2015. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2015/01/1570976-o-ato-e-a-pressa.shtml 

 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2015/01/1570976-o-ato-e-a-pressa.shtml
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01. Levando-se em conta a leitura global do texto, pode-se afirmar que 
 

(A) Nelson Barbosa quis ser o primeiro ministro a anunciar medidas do novo mandato de Dilma Rousseff. 
(B) Nelson Barbosa só quis afrontar o ex-ministro da fazenda Guido Mantega, com o qual mantinha relação 

pouco amistosa. 
(C) Nelson anunciou, no sentido contrário ao governo, uma nova regra de reajuste do salário mínimo.  
(D) Nelson Barbosa se precipitou ao fazer o anúncio de novas regras de reajuste do salário mínimo.  
(E) Nelson Barbosa está contra o governo de Dilma Rousseff e tem clara intenção de sabotar o governo petista. 

  
02. Das expressões abaixo, a única que não se refere a Nelson Barbosa é: 
 

(A) O ministro do Planejamento (linha 03). 
(B) secretário-executivo do Ministério da Fazenda (linha 04). 
(C) um integrante do governo (linha 18). 
(D) Esse elemento foi dado pela própria Dilma (linha 22). 
(E) velho crítico do salário mínimo (linha 26). 

 
03. O trecho “Muito menos há sentido em um integrante do governo, no primeiro dia do ano e do próprio governo, 

anunciar alteração em um dos fatores mais sensíveis na relação entre governo e população” (linhas 18 e 19) 
tem, dentre as opções abaixo, uma única paráfrase que mantém, adequadamente, a correção gramatical, as 
relações textuais e de sentido: 

 
(A) Não faz sentido algum um integrante do governo, no primeiro dia do ano e do próprio governo, bradar 

alterações num dos fatores mais sensíveis à relação entre governo e população. 
(B) Dos fatores mais sensíveis à mudança, Nelson Barbosa, no primeiro dia do ano, alterou um: o salário 

mínimo. 
(C) No primeiro dia do ano de 2015 e do governo Dilma Rousseff, um integrante do governo, Nelson Barbosa, 

fez um anúncio, sem muito sentido, de alteração de um dos fatores mais sensíveis na relação entre governo 
e população.  

(D) Um integrante do governo, sem sentido, no primeiro dia do ano e do mesmo governo, alterou um dos fatores 
mais sensíveis na relação entre governo e povo. 

(E) Em 2015, Nelson Barbosa, no primeiro dia do ano, anunciou, apressada e inconsequentemente, uma 
alteração em um dos fatores mais sensíveis da relação entre Estado e povão.  

 
04. Levando-se em conta o trecho “Nelson Barbosa tomou-se da presunção de um poder mais do que suficiente 

para fixar (...)” (linhas 27 e 28), marque a opção CORRETA sobre a colocação pronominal. 
 

(A) O pronome „se‟ só pode vir antes do verbo, porquanto o nome próprio o atrai.  
(B) O pronome „se‟ só pode vir depois do verbo, porquanto não há fator de atração.  
(C) O pronome „se‟ deveria ter sido usado no meio do verbo.  
(D) O pronome „se‟ não deveria ter sido usado.  
(E) O pronome „se‟ pode vir antes ou depois do verbo. 

 
05. Levando-se em conta o trecho “nenhuma capaz de dar sentido administrativo ou político à atitude do novo 

ministro” (linhas 34 e 35), marque a opção CORRETA sobre o uso do acento grave. 
 

(A) O acento está mal empregado porque o vocábulo acentuado antecede um nome no masculino singular 
(novo ministro).  

(B) O acento é opcional porque o vocábulo „atitude‟ admite ou não o artigo feminino.  
(C) O acento está corretamente empregado porque é regido um „a‟ preposição pelo vocábulo „sentido‟ e 

utilizado um „a‟ artigo antes do vocábulo „atitude‟.  
(D) O acento está corretamente empregado porque é regido um „a‟ preposição pelo vocábulo „dar‟ e utilizado 

um „a‟ artigo antes do vocábulo „atitude‟.  
(E) O acento está corretamente empregado porque é regido um „a‟ preposição pela expressão „sentido 

administrativo ou político‟ e utilizado um „a‟ artigo antes do vocábulo „atitude‟. 
 
06. Levando-se em conta o trecho “Muito menos há sentido em um integrante do governo, no primeiro dia do ano e 

do próprio governo, anunciar alteração (...)” (linhas 18 e 19), marque a opção CORRETA quanto ao uso das 
vírgulas.  

 
(A) As duas vírgulas utilizadas estão mal empregadas porque a expressão adverbial está em sua posição 

preferencial: no fim da frase.  
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(B) As duas vírgulas utilizadas estão mal empregadas porque expressões adverbiais, sejam quais forem, não 
são virguladas.  

(C) O uso de somente uma vírgula, depois da primeira ocorrência do vocábulo „governo‟, manteria o período 
correto gramatical e semanticamente.   

(D) O uso de somente uma vírgula, depois da segunda ocorrência do vocábulo „governo‟, manteria o período 
correto gramaticalmente.  

(E) As duas vírgulas utilizadas estão bem empregadas porque a expressão adverbial, de longa extensão, está 
deslocada de sua posição preferencial (fim do período) para o meio dele.  

 
07. Levando-se conta o trecho “E a imporia com Mantega ainda como ministro” (linhas 29 e 30), marque a opção em 

que há uma preposição que substitua, sem prejuízo gramatical e com a menor variação de significado, a 
preposição „com‟ do referido trecho.  

 
(A) em. 
(B) por. 
(C) a. 
(D) de. 
(E) pelo. 

 
08. Dado o contexto geral do texto, a proximidade semântica do vocábulo „temeridade‟ (linha 20) se dá mais com a 

ideia de: 
 

(A) Imprudência.  
(B) Medo.  
(C) Desatino. 
(D) Perigo. 
(E) Despropósito. 

  
09. Das formas acentuadas abaixo, a única que NÃO poderia vir sem acento, no caso de mudança de classe 

gramatical, é: 
 

(A) „unânime‟ (linha 02). 
(B) „até‟ (linha 04). 
(C) „política‟ (linha 06). 
(D) „útil‟ (linha 09). 
(E) „lá‟ (linha 25). 

 
10. Ao utilizar formas verbais como „expõe‟ (linha 08), „espera‟ (linha 08), „imporia‟ (linha 29), „Recebeu‟ (linha 33) e 

„agiu‟ (linha 36), o autor 
 

(A) faz uso da elipse do sujeito a fim de proporcionar a progressão textual, pois evita a repetição de expressões 
facilmente recuperáveis pelo contexto. 

(B) demonstra não ter um grande acervo lexical que lhe pudesse ajudar no preenchimento dos sujeitos ocultos. 
(C) intenta obscurecer ao leitor informações importantes do texto. 
(D) suprime, intencionalmente, o nome do ministro Nelson Barbosa, no intuito de lhe preservar a identidade.  
(E) tenciona testar a capacidade de análise sintática de seus leitores, no momento em que eles encontram os 

sujeitos ocultos. 
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11. Leia as afirmativas a seguir sobre os componentes de um computador: 

 
I. O Scanner é um dispositivo que “varre” o computador em busca de vírus; 
II. USB (Universal Serial Bus) é um tipo de conexão que permite a conexão de periféricos sem a necessidade 

de desligar o computador; 
III. SSD é um tipo de dispositivo, sem partes móveis, para armazenamento não volátil de dados digitais que 

pode substituir o HD (disco rígido). 
 

Assinale a opção que corresponde à(s) afirmativa(s) CORRETA(S): 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
12. Assinale a opção que NÃO corresponde a um software que compõe uma suíte de escritório (Microsoft Office, 

Open Office/BrOffice): 
 

(A) Excel. 
(B) Access. 
(C) Impress. 
(D) PhotoShop. 
(E) Writer. 

 
13. Dada a seguinte planilha no Excel 2010, 

 

 
 
 

O resultado da fórmula: =MÉDIA(A1:A4)+MÉDIA(A4:C4)-SOMA(A1:C1)+MÁXIMO(B1:B4) é: 
 

(A) 1 
(B) 2 
(C) 4 
(D) 8 
(E) 16 

 
14. Analise as opções abaixo e assinale aquela que corresponde a um endereço eletrônico (e-mail) válido: 

 
(A) joao@ 
(B) @joao.gmail.com 
(C) joao@gmail.com 
(D) www.joao.com.br 
(E) @joao 

 
15. Pedro possui, em seu computador, 3 pastas (pasta1, pasta2 e pasta3). Dentro de cada pasta, existe um arquivo. 

Na pasta1, há o arquivo1; na pasta2, o arquivo2 e, na pasta3, o arquivo3. Pedro ainda executou as seguintes 
operações: o arquivo1 foi copiado para a pasta3 e o arquivo3 foi recortado para a pasta2. Ele ainda renomeou o 
arquivo2 para arquivo-morto. Assinale a opção que corresponde aos conteúdos da pasta1, pasta2 e pasta3 
respectivamente: 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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(A) arquivo1; arquivo2 e arquivo3; arquivo1 
(B) arquivo1; arquivo-morto e arquivo3; arquivo1 
(C) arquivo1; arquivo2 e arquivo3; vazia 
(D) arquivo1; arquivo-morto e arquivo3; vazia 
(E) vazia; arquivo-morto e arquivo3; arquivo1 

 
16. Dado o seguinte conceito: “Software malicioso que é instalado no computador sem o consentimento explícito do 

usuário que tem como objetivo alterar clandestinamente o comportamento do computador e que geralmente 
cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se de diversos meios”, assinale a 
opção que corresponde a este conceito. 

 
(A) firewall 
(B) vírus 
(C) backup 
(D) backdoor 
(E) spam 

 
17. Assinale a opção que se refere ao dispositivo de “memória secundária” que é a parte do computador onde são 

armazenados os dados e o sistema operacional. 
 

(A) memória RAM 
(B) memória ROM 
(C) disco rígido 
(D) memória Cache 
(E) EPROM 

 
18. Sobre o processo do boot de um computador, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) É o processo que carrega o sistema operacional para a memória do computador. 
(B) O BIOS é um programa de computador pré-gravado em memória permanente (firmware) executado por um 

computador quando ligado, responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a 
carga do sistema operacional. 

(C) É no processo de boot que o sistema operacional deve carregar drivers de dispositivos (device drivers) e 
outros programas que são necessários para a operação normal de um computador. 

(D) No processo de boot, somente um sistema operacional pode ser carregado por vez. 
(E) O sistema operacional carregado no processo de boot tem que estar armazenado obrigatoriamente em um 

disco rígido. 
 

19. Observe o texto abaixo formatado no Word 2010: 
 

 
 
Com relação à formatação de fonte e de parágrafos do texto acima, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) 1º parágrafo com fonte normal, justificado; 2º parágrafo com fonte normal, alinhado à direita; 3º parágrafo 

em negrito alinhado à esquerda. 
(B) 1º parágrafo com fonte normal, alinhado à esquerda; 2º parágrafo com fonte itálico, justificado; 3º parágrafo 

em negrito alinhado à esquerda. 
(C) 1º parágrafo com fonte normal, alinhado à esquerda; 2º parágrafo com fonte negrito, justificado; 3º parágrafo 

em itálico alinhado à direita. 
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(D) 1º parágrafo com fonte normal, justificado; 2º parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita; 3º parágrafo 
em negrito alinhado à esquerda. 

(E) 1º parágrafo com fonte normal, alinhado à esquerda; 2º parágrafo com fonte itálico, alinhado à esquerda; 3º 
parágrafo em negrito alinhado à direita. 

 
20. Com relação à navegação na Internet através do browser, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Ópera, Safari, Chrome e Firefox são nomes de browsers (navegadores). 
(B) Intranet é um tipo de Internet que permite acesso irrestrito. 
(C) URL é uma sigla que indica o endereço de um site ou algum recurso (arquivo ou dispositivo). 
(D) O uso do https no início dos endereços dos sites indica uma camada adicional de segurança no acesso 

àquele site. 
(E) Um cookie é um pequeno pedaço de dados enviado a partir de um site web e armazenado em um arquivo 

que pode guardar informações das atividades do usuário naquele site. 
 
 

 
 

21. A respeito do surgimento da Sociologia como ciência e seu contexto social e político, analise as afirmativas 
abaixo: 

 
I. A sociologia surge com o propósito de ser um estudo objetivo e sistemático da sociedade, comportamentos 

humanos e relações sociais em meados do século XVIII; 
II. A Revolução Francesa, contestação do Ancie Régime e propagação de ideias e valores seculares, tais 

como liberdade, igualdade e fraternidade, influiu no surgimento da Sociologia; 
III. A Revolução Industrial, que culminou em amplas transformações sociais e econômicas, faz parte dos 

determinantes para o surgimento da Sociologia iniciada no século XVIII; 
IV. Com a industrialização iniciada no século XVIII, houve uma extensa migração do campo para a cidade, 

causando rupturas com os modos de vida e relações sociais das sociedades. 
 

Marque a resposta CORRETA. 
 
(A)  Todas as afirmativas estão corretas. 
(B)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C)  Apenas a afirmativa III está incorreta. 
(D)  Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(E)  Apenas a afirmativa I está correta. 

 
22. “Estudando, assim, o desenvolvimento total da inteligência humana em suas diversas esferas de atividade, 

desde seu primeiro voo mais simples até nossos dias, creio ter descoberto uma grande lei fundamental, a que se 
sujeita por uma necessidade invariável, e que me parece poder ser solidamente estabelecida, quer na base de 
provas racionais fornecidas pelo conhecimento de nossa organização, quer na base de verificações históricas 
resultantes dum exame atento do passado. Essa lei consiste em que cada uma de nossas concepções 
principais, cada ramo de nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados históricos diferentes 
[...]” (COMTE, Auguste. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultura, p. 3-4). 

 
De acordo com a teoria positivista de Auguste Comte, os três estados históricos do espírito humano são: 
 
(A)  estado teológico, estado subjetivo e estado metafísico. 
(B)  estado metafísico, estado teológico e estado abstrato. 
(C)  estado teológico, estado metafísico e estado científico. 
(D)  estado científico, estado positivo e estado teológico. 
(E)  estado teológico, estado natural e estado da arte. 

 
23. Émile Durkheim é um dos pensadores clássicos da Sociologia. Em sua obra Da divisão do trabalho social, 

aborda os questionamentos a respeito das relações entre indivíduo e sociedade. Com referência ao pensamento 
deste pensador e com base na obra supracitada, marque a resposta INCORRETA. 

 
(A)  A obra Da divisão do trabalho social foi a tese de doutoramento de Émile Durkheim, considerada sua 

primeira obra relevante que apresenta uma análise da mudança social, argumentando que o advento da era 
industrial significava o surgimento de um novo tipo de solidariedade. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(B)  A Solidariedade Mecânica é caracterizada por uma sociedade identificada por semelhança. Neste modelo 
de sociedade, os indivíduos diferem pouco uns dos outros, de forma que a sociedade tem coerência por que 
os indivíduos ainda não se diferenciam. 

(C)  A Solidariedade Orgânica é aquela que é caracterizada pelo consenso, isto é, forma uma unidade coerente 
da coletividade e resulta de uma diferenciação. Nesse sentido, os indivíduos não se assemelham. 

(D)  Em uma sociedade onde predomina a solidariedade orgânica, isto é, onde há diferenciação dos indivíduos, 
no que diz respeito à consciência coletiva, cada indivíduo tem, em muitas circunstâncias, a liberdade de 
crer, de querer e de agir conforme as suas preferências. 

(E)  A consciência coletiva em uma sociedade marcada pela solidariedade mecânica tem poder de abrangência 
e de coerção sobre a maior parte das consciências individuais. Mesmo ocorrendo essa coerção em 
sociedades deste tipo, os indivíduos têm a liberdade de fazer suas escolhas conforme suas preferências. 

 
24. Sobre as relações indivíduo/sociedade, Émile Durkheim faz um estudo sobre o suicídio. Segundo esse 

sociólogo, a predisposição psicológica não é determinante nos indivíduos que cometem suicídio. O que, na 
verdade, determina este ato é a predisposição sociológica, isto é, a determinação social. O suicídio é, portanto, 
um fenômeno individual, cuja causa é essencialmente social. Em sua obra O suicídio, Durkheim descreve três 
tipos de suicídio:  

 
(A)  Suicídio egoísta, suicídio coletivo e suicídio anômico. 
(B)  Suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico. 
(C)  Suicídio anômico, suicídio egoísta e suicídio passivo. 
(D)  Suicídio coletivo, suicídio individual e suicídio anômico. 
(E)  Suicídio egoísta, suicídio anômico e suicídio ativo. 

 
25. “Fato social é toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, 

ou então que é geral em toda a extensão de uma dada sociedade, embora tendo existência própria, 
independente de suas manifestações individuais.” Marque a opção do pensador que elaborou este conceito: 

 
(A)  Karl Marx 
(B)  Max Weber 
(C)  Émile Dukheim 
(D)  Auguste Comte 
(E)  Herbert Spencer 

 
26. Acerca da socialização, analise as seguintes proposições: 
 

I. A socialização é considerada como um processo que dura apenas os primeiros anos de vida, por isso, 
chama-se socialização primária; 

II. Socialização é o processo por meio do qual os indivíduos interiorizam normas e valores de uma 
determinada sociedade; 

III. A socialização é comumente classificada em socialização primária e socialização secundária; 
IV. Os agentes de socialização são grupos ou contextos sociais em que ocorrem processos significativos de 

socialização; 
V. Papéis sociais são expectativas socialmente definidas que uma pessoa segue numa dada posição social. 

 
Marque a opção CORRETA. 
 
(A)  Nenhuma das proposições está correta. 
(B)  Apenas as proposições I e V estão corretas. 
(C)  Apenas a proposição I está errada. 
(D)  As proposições I, II e III estão corretas e as proposições IV e V estão erradas. 
(E)  Todas as proposições estão corretas. 

 
27. Analise os seguintes aspectos que tratam da teoria weberiana: 
 

I. Parte-se da escolha, numa realidade infinita, de alguns elementos do objeto a serem interpretados que são 
considerados pelo investigador os mais relevantes para a explicação; 

II. Acentuam-se certos traços e deixa de lado outros, o que confere unilateralidade ao modelo puro; 
III. É um modelo simplificado do real, elaborado com base nos traços considerados essenciais para a 

determinação da causalidade, segundo os critérios de quem pretende explicar um fenômeno. 
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De acordo com os estudos de Max Weber, essas são características do conceito 
 
(A)  tipo ideal. 
(B)  relações sociais. 
(C)  unilateralidade. 
(D)  racionalidade. 
(E)  individualidade. 

 
28. “Cada vez mais estamos vivendo „num único mundo‟, em que os indivíduos, os grupos e as nações tornaram-se 

mais interdependentes. [...] É criada pela convergência de fatores políticos, sociais, culturais e econômicos. Foi 
impelida, sobretudo, pelo desenvolvimento de tecnologias de informação e da comunicação que intensificaram a 
velocidade e o alcance da interação entre as pessoas ao redor do mundo” (GIDDENS, 2008, p. 61). 

 
O trecho acima descrito refere-se a um fenômeno da sociedade moderna denominado 
 
(A)  Industrialização. 
(B)  Globalização. 
(C)  Socialização. 
(D)  Comunicação. 
(E)  Civilização. 

 
29. Sobre os conceitos de raça, etnicidade e integração étnica, analise as proposições: 
 

I. As teorias científicas sobre raça surgiram no final do Séc. XVIII e foram utilizadas para justificar a ordem 
social emergente e a submissão de territórios e populações sob o domínio de potências imperiais; 

II. Etnicidade refere-se às práticas e às visões culturais de determinadas comunidade de pessoas que as 
distinguem das outras, sendo um fenômeno puramente genético reproduzido ao longo do tempo; 

III. O modelo de integração étnica por assimilação significa que os costumes e práticas dos imigrantes são 
esquecidas, moldando os comportamentos aos valores e às normas da maioria; 

IV. O modelo melting pot de integração étnica afirma que as tradições e costumes não devem ser abandonados 
bem como estas características culturais ainda contribuem na constituição do ambiente social;  

V. O modelo do pluralismo cultural cultiva o desenvolvimento de uma sociedade genuinamente plural, na qual 
se reconheça a igual validade de numerosas subculturas diferentes. 

 
Marque a opção CORRETA. 
 
(A)  Apenas a proposição V está correta. 
(B)  Apenas as proposições III, IV e V estão corretas. 
(C)  As proposições I e II estão corretas e III, IV e V estão erradas. 
(D)  Todas as proposições estão corretas. 
(E)  Apenas a proposição II está errada. 

 
30. A objetividade do conhecimento sempre foi um problema nas Ciências Sociais, busca-se entender a maneira 

segundo a qual o pesquisador, que é parte da sociedade, consegue, através de métodos, entender fenômenos 
sociais. Sobre a objetividade do conhecimento em Max Weber, marque a opção INCORRETA. 

 
(A)  Segundo Weber, a ciência é uma vocação organizada de maneira especializada que tem como objetivo o 

autoesclarecimento e conhecimento dos fatos inter-relacionados. 
(B)  É preciso distinguir entre julgamentos de valor, que dizem respeito à definição do significado que se dá aos 

objetos ou aos problemas, e saber empírico, que nasce das necessidades e considerações práticas 
historicamente colocadas. 

(C)  O saber empírico tem como objetivo a procura de respostas através dos meios e métodos adequados de 
forma que o cientista nunca deve propor normatizações ou ideais. 

(D)  Weber chama de esquemas de explicação condicional os valores são incorporados a pesquisa agindo de 
forma determinante nos resultados sem que haja controle sobre eles. 

(E)  As relações de causalidade na ciência constituirão um esquema lógico-explicativo cuja objetividade é 
garantida pelo rigor e obediência as leis do conhecimento científico. 
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31. Sobre o estudo das instituições sociais pela Sociologia, marque a opção CORRETA. 
 

(A)  Instituição é toda forma ou estrutura social estabelecida que exercem influências sobre os indivíduos. 
(B)  A linguagem é a instituição fundamental da sociedade. Os sociólogos afirmam que a linguagem é primeira 

instituição com a qual o indivíduo entra em contato e é, através da linguagem, que ele se relacionará com 
outras instituições. 

(C)  As instituições são consideradas como algo interno ao indivíduo que tem sua gênese e desenvolvimento 
dentro do próprio indivíduo. 

(D)  O indivíduo precede a existência das instituições sociais de modo que, quando o indivíduo morre, as 
instituições desaparecem com ele. 

(E)  As instituições têm, como algumas de suas características principais, o caráter subjetivo e a falta de 
coercitividade. 

 
32. As instituições sociais são responsáveis pela socialização do indivíduo. Podem ser definidas como uma 

programação de conduta individual imposta pela sociedade. São instituições a linguagem, a família, o Estado, 
entre outras. Nesse sentido, são características fundamentais de uma instituição social, EXCETO: 

 
(A)  Coercitividade. 
(B)  Autoridade moral. 
(C)  Exterioridade. 
(D)  Historicidade. 
(E)  Subjetividade. 

 
 

33. A teoria funcionalista é geralmente associada a sociólogos, como Auguste Comte e Émile Durkheim. Sobre essa 
abordagem teórica, é CORRETO afirmar: 

 
(A)  Os pensadores funcionalistas afastam a possibilidade de analogia da sociedade com o organismo biológico, 

formulando uma metodologia estritamente metafísica. 
(B)  A ordem e o equilíbrio da sociedade não necessitam de consenso moral, pois não há necessidade de a 

maioria das pessoas compartilharem dos mesmos valores. 
(C)  A sociedade funciona, segundo os funcionalistas, através de partes independentes; isto ocorre, porque cada 

parte da sociedade é autônoma e não há necessidade do todo. 
(D)  O funcionalismo se concentra na análise de como os agentes individuais se comportam e ou se orientam 

com respeito a cada um e à sociedade. 
(E)  A sociedade é um sistema complexo de forma que as partes trabalham em favor do todo, de forma conjunta, 

bem como mostra de que forma as instituições se relacionam dentro desta sociedade. 
 
34. “Designa uma visão do desenrolar da história que procura a causa final e a grande força motriz de todos os 

acontecimentos históricos importantes no desenvolvimento econômico da sociedade, nas transformações dos 
modos de produção e de troca, na consequente divisão da sociedade em classes distintas e na luta entre essas 
classes” (BOTTOMORE, 2001, p. 260). 

 
De acordo com o pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, o texto acima designa o que os estes autores 
chamam de  
 
(A)  classes sociais. 
(B)  superestrutura. 
(C)  materialismo histórico. 
(D)  infraestrutura. 
(E)  alienação. 

 
35. Karl Marx, na análise feita sobre a sociedade capitalista moderna, identifica como característica do capitalismo a 

exploração do operário pelo capitalista. Nesse contexto, afirma que o excedente produzido pelo trabalhador 
torna-se lucro para o explorador. Quando o produto líquido da classe trabalhadora pode ser vendido por um valor 
superior ao salário destinado a eles e ocorre apropriação desse excedente, a este fenômeno Marx denominou 

 
(A)  mais-valia. 
(B)  valor. 
(C)  produção. 
(D)  dialética. 
(E)  forças produtivas. 

 



Prefeitura Municipal de Timon - Concurso Público – Edital 01/2015 – Cargo: Sociólogo 

11 | P á g i n a  

 

36. No início do séc. XX, as obras História e Consciência de Classe, de Gyorgy Lukács, e Marxismo e Filosofia, de 
Karl Korsch, denotam o surgimento do que ficou denominado como Marxismo Ocidental.  Partidários da Terceira 
Internacional constituem uma linha do marxismo que busca, dentre outros objetivos, a reificação do método 
dialético, bem como a demonstração de que a consciência de classe é inerente à práxis do proletariado. A partir 
deste contexto e das ideias do marxismo ocidental, marque a opção CORRETA. 

 
(A)  Luckács buscou resgatar o que considerou de marxismo ortodoxo, isto é, o marxismo inicial, entendido 

como aceitação das teses de Marx como verdadeiras e incontestáveis. 
(B)  As ideias de Karl Korsch e Gyorgy Lukács foram amplamente aceitas entre os partidários do comunismo, 

recebendo aprovação quando da Terceira Internacional. 
(C)  Luckás, em História e Consciência de Classe, afirma que o método segundo o qual torna possível a 

compreensão da história humana é o método dialético. Com a utilização desse método, é possível 
desvincular os indivíduos de sua totalidade e estudá-los atomisticamente. 

(D)  Karl Korsch critica o regime de Lênin, afirmando ser o regime implantado na Rússia um regime sobre o 
proletariado e não um regime do proletariado, bem como não aceita a ideia de que a consciência de classe 
é externa à práxis do proletariado. 

(E)  Korsch sustenta que a dialética é essência do pensamento marxista que pode ser ensinada de foram 
abstrata ao proletariado com uso de exemplos. 

 
37. Comumente a Sociologia Brasileira é classificada em duas etapas: uma em que predomina a herança histórico 

cultural da Sociologia e outra chamada etapa contemporânea da Sociologia no Brasil.  Em seu período inicial, 
percebem-se claramente as influências europeias e norte-americanas nos pensadores sociais do Brasil. 
Posteriormente houve a tentativa de uma Sociologia autônoma. Sobre a institucionalização e evolução da 
sociologia no Brasil, analise as proposições a seguir: 

 
I. O período que se estende desde as lutas pela independência das nações latino-americanas ao início do 

século XX, chamado por alguns autores de período dos pensadores sociais, teve influências como do 
positivismo de Comte e o evolucionismo de Spencer; 

II. A Sociologia Científica, iniciada no século XX e com apogeu nos anos de 1950, teve como principal indutor de 
suas atividades o período e governo chamado Estado Novo e como principais obstáculos a redemocratização 
de 1945 e a mobilização político ideológica dos anos 1950-1960; 

III. Os principais temas da década de 1950, na chamada Sociologia Científica, foram: população, imigração e 
colonização; relações étnicas, contatos a assimilação (o negro, o índio e o branco colonizador); educação; 
história social; direito e Ciência Política; estudos de comunidades; análises regionais e Sociologia Rural e 
Urbana; 

IV. O regime militar implantado em 1964 no Brasil, embora tenha sido caracterizado pela suspensão dos direitos 
civis e políticos, para a Sociologia, foi um impacto positivo, pois deu ampla liberdade aos cientistas sociais 
para que continuassem pesquisando sobre a realidade brasileira e o seu desenvolvimento. 

 
Marque a opção CORRETA. 
 
(A)  Apenas as proposições I e III estão corretas. 
(B)  As proposições I, II, e III estão corretas e a proposição IV está incorreta. 
(C)  Apenas as proposições III e IV estão corretas. 
(D)  A proposição I está correta e as proposições II, III e IV estão incorretas. 
(E)  Apenas a proposição IV está incorreta. 

 
38. Dentre os sociólogos brasileiros, desponta Florestan Fernandes, sociólogo que tem importância crucial na 

formação do pensamento sociológico no Brasil, em especial no que ficou conhecido como Escola de Sociologia 
da USP. Sobre a vida e obra de Florestan Fernandes, marque a opção CORRETA. 

 
(A)  Ao assumir a Cátedra de Sociologia I da USP em 1952, Florestan Fernandes cria a “Escola de Sociologia da 

USP”, que tinha como problemas de pesquisa as relações raciais no Brasil; a empresa industrial em São 
Paulo; análise sociológica do desenvolvimento no Brasil e as relações nas redes sociais. Compunham este 
grupo, dentre outros, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni e Renato Jardim Moreira. 

(B)  Em A Revolução Burguesa no Brasil, Florestan Fernandes trabalha sua obra em dois níveis: a estrutura e a 
histórica. No nível da reflexão sobre a estrutura, este pensador discorre sobre dois tipos de articulações 
econômicas: a articulação interna, que se dá entre os setores nacionais; e a articulação externa, que se dá 
entre o Brasil e os países centrais. 
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(C)  A hipótese de Demora Cultural, no pensamento de Florestan Fernandes, afirma que algumas esferas 
culturais e institucionais de uma sociedade podem transformar-se com mais rapidez do que outras, de forma 
que, inevitavelmente, as esferas mais desenvolvidas contribuem para o desenvolvimento das mais 
atrasadas, criando uma sociedade homogênea e sem conflitos. 

(D)  Hipótese do Dilema Social Brasileiro consiste numa resistência residual à mudança social. Esta resistência 
assume proporções e consequências sociopáticas, trata-se de um tipo de consistência e dinâmica que 
nasce da junção indissociável entre comportamento social concreto e os valores morais básicos de 
determinada ordem social. 

(E)  Segundo Florestan Fernandes, uma das antinomias da sociedade brasileira era a necessidade de educação 
das massas populares e incapacidade do Estado de suprir esta demanda, contudo, essa antinomia não 
criava dificuldades para a democracia, porque a elite intelectualizada supria a insuficiência intelectual das 
massas. 

 
39. “A disciplina sociológica, no Brasil e nos países de formação semelhante, como os da América latina, tem 

evoluído até agora, segundo influências exógenas que impediam, neles o desenvolvimento de um pensamento 
científico ou em estreita correspondência com as circunstâncias particulares desses países” (RAMOS, 1956, 
p.19). 
“Em resumo, sem a disposição para empreender a sua autocrítica, a sociologia no Brasil não poder realizar a 
sua tarefa essencial – a de tornar-se uma teoria militante a própria realidade nacional”. (RAMOS, 1956, p.26). 
Guerreiro Ramos, de acordo com os fragmentos acima descritos, defende que um tipo específico de sociologia a 
ser desenvolvida no Brasil. Marque o modelo de pensamento sociológico defendido por este pensador: 

 
(A)  Sociologia Patriarcal 
(B)  Sociologia Universal 
(C)  Sociologia Enlatada 
(D)  Sociologia Exógena 
(E)  Sociologia Nacional 

 
40. A sociedade é “um conjunto de instituições sociais que desempenha funções específicas para assegurar a 

continuidade e o consenso. Conforme essa perspectiva, a família desempenha importantes tarefas que 
contribuem para as necessidades básicas da sociedade e auxiliam a perpetuar a ordem social. [...] As duas 
principais funções da família são a socialização primária e a estabilização da personalidade” (GIDDENS, 2005, p. 
152). As características da família acima apontadas foram elaboradas pela perspectiva teórica 

 
(A)  Funcionalista. 
(B)  Feminista. 
(C)  Marxista. 
(D)  Liberal. 
(E)  Tradicional. 

 
41. A estratificação social é um tema bastante recorrente na Sociologia. Várias sociedades em períodos distintos 

trabalharam as diferenças sociais de modo diferenciado: desde a escravidão às classes sociais. Quanto os 
estudos feitos sobre estratificação social, analise as assertivas abaixo: 

 
I. Para Karl Marx, classe é um grupo de pessoas que se encontram em uma relação comum com os meios de 

produção; 
II. Segundo Karl Marx, as duas classes principais são formadas por aqueles que possuem os meios de 

produção – os industrialistas, capitalistas -, e aqueles que só possuem sua força de trabalho – classe 
operária – proletariado; 

III. No pensamento de Max Weber, classe, status e partido são os três elementos de estratificação que 
produzem um grande número de posições possíveis dentro da sociedade;  

IV. Erik Olin Wright afirma existir três dimensões que permitem identificar as principais classes existentes: 1) O 
controle sobre os investimentos ou o capital em dinheiro; 2) O controle sobre os meios físicos de produção; 
3) O controle sobre o poder de mão de obra;  

V. Para Erik Olin Wrigt, a classe capitalista não controla nenhuma das dimensões, e a classe trabalhadora 
todas as dimensões. 

 
Marque a opção CORRETA. 
 
(A)  Todas as assertivas estão corretas. 
(B)  Nenhuma das assertivas está correta. 
(C)  Apenas a assertiva V está errada. 

 



Prefeitura Municipal de Timon - Concurso Público – Edital 01/2015 – Cargo: Sociólogo 

13 | P á g i n a  

 

(D)  Apenas as assertivas I e V estão corretas. 
(E)  Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
42. Em Para uma Sociologia dos Partidos Políticos na Democracia Moderna, Robert Milchels faz a análise das 

organizações sociais, em específico dos partidos políticos. Nesta feita, o autor faz a seguinte afirmação: 
 

“Reduzida à sua mais breve expressão, a lei sociológica fundamental que rege inelutavelmente os partidos 
políticos pode ser formulada assim: a organização é a fonte de onde nasce a dominação dos eleitos sobre os 
eleitores, dos mandatários sobre os mandantes, dos delegados sobre os que delegam. Quem diz organização, 
diz oligarquia”. (MICHELS, 1982, p. 238). 

 
Neste contexto, fora formulada uma tese que se tornou um marco no estudo da democracia e de suas 
instituições. Marque a opção a que se refere o trecho citado: 
 
(A)  Lei dos partidos políticos 
(B)  Lei das classes sociais 
(C)  Lei de ferro da oligarquia 
(D)  Lei da socialização 
(E)  Lei da dominação política 

 
43. Em sua obra Ciência e Política: duas vocações, Max Weber discorre sobre os mais variados temas relacionados 

à Ciência e à Política. Dentre estes temas, o autor define uma instituição social que ele delimita a partir dos 
seguintes aspectos: 

 
I. Uma comunidade humana dentro de limites determinados de um território; 
II. A reivindicação do uso legítimo da violência. 

 
Neste sentido, Max Weber está referindo-se a instituição chamada 
 
(A)  Comunidade. 
(B)  Família. 
(C)  Sociedade. 
(D)  Nação. 
(E)  Estado. 

 
44. No pensamento de Max Weber, a ação social é aquela que é orientada ao outro. A função do sociólogo, para 

este autor, é o de compreender as ações sociais. Nesse sentido, Weber elaborou tipos ideias de ação social 
para orientar a investigação sociológica. Marque a opção que NÃO corresponde a um tipo ideal de ação social 
elaborada por Max Weber. 

 
(A)  Ação social moral 
(B)  Ação social racional com relação a fins 
(C)  Ação social tradicional 
(D)  Ação social afetiva 
(E)  Ação social racional com relação a valores 

 
45. Os movimentos sociais estão geralmente relacionados a ações de mobilização e reinvindicações. Conceitos 

ligados aos movimentos sociais são os de classes sociais e sistema de ação histórica. Sobre os movimentos 
sociais, analise as proposições: 

 
I. Os movimentos surgidos em meados de 1960 na Europa e nos Estados Unidos eram ações racionais, 

concatenadas e coordenadas que se baseavam, sobretudo, em reivindicações de etnia, gênero e estilo de 
vida; 

II. Os chamados movimentos que surgiram por volta de 1960 eram explicados de forma satisfatória por 
sistemas teóricos formulados no século XX como o Marxismo e o Funcionalismo; 

III. Os pensadores da chamada Teoria da Mobilização de Recursos (TMR) surgem na tentativa de explicar os 
movimentos de 1960 que dá continuidade ao paradigma tradicional de explicação dos movimentos 
coletivos, dando ênfase à irracionalidade destes movimentos; 

IV. A Teoria do Processo Político (TPP) e a Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS) surgem exaustão do 
debate marxista sobre revoluções, combinam política e cultura na explicação dos movimentos sociais e 
rejeitam explicações de ação coletiva baseadas no determinismo e na economia. 
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Marque a opção CORRETA. 
 
(A)  Nenhuma das proposições está correta. 
(B)  Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
(C)  Apenas a proposição I está errada. 
(D)  As proposições I, II e III estão corretas e a proposição IV está errada. 
(E)  Todas as proposições estão corretas. 

 
46. No livro Métodos de Pesquisa de Survey, Earl Barbie faz a aproximação entre Ciência e Ciências Sociais. Nesta 

feita, esse autor aponta as características que são comuns tanto à Ciência como para as Ciências Sociais. Uma 
destas características é definida como a capacidade de o cientista social atingir o maior poder explicativo com o 
menor número de variáveis possíveis. Essa característica é a 

 
(A)  Objetividade. 
(B)  Parcimonia. 
(C)  Generalidade. 
(D)  Especificidade. 
(E)  Verificabilidade. 

 
47. O planejamento é essencial para qualquer política pública que deva ser implementada. No Brasil, a Constituição 

de 1988, em seu art. 165, define claramente a base do planejamento governamental. Fazem parte deste 
planejamento governamental três instrumentos que contribuem para a boa execução das ações do governo. 
Marque a opção em que estejam descritos esses três instrumentos.  

 
(A)  Plano Plurianual, Plano Estratégico e Plano de Desenvolvimento. 
(B)  Plano Estratégico, Plano Regional e Plano Plurianual. 
(C)  Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Plano de Desenvolvimento. 
(D)  Orçamento Anual, Plano de Emergência e Plano Plurianual. 
(E)  Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. 

 
48. O modelo gerencial na administração pública surge como forma de superação da burocracia tradicional. Esse 

modelo traz uma proposta de novos resultados e uma administração por objetivos. São características do 
modelo gerencial EXCETO: 

 
(A)  Definição clara das responsabilidades. 
(B)  Eficiência. 
(C)  Definição clara dos objetivos organizacionais. 
(D)  Aumento da consciência a respeito do valor dos recursos públicos. 
(E)  Centralização administrativa. 

 
49. Diversas são as maneiras de interpretar temas a respeito de gênero e sexualidade. Na década de 1980, nos 

Estados Unidos, ligada às áreas de Filosofia e Crítica Literária, surgiu uma teoria em oposição aos sociológicos 
sobre minorias sexuais e gênero. Analise as características a seguir: 
I. Surge como compreensão da sexualidade como construto social e histórico; 
II. Problematiza conceitos como conceito, identidade, agência e identificação; tem como base teórica Michel 

Foucault e Jacques Derrida; 
III. Tem como objeto de análise a dinâmica da sexualidade e do desejo na organização das relações sociais. 

 
Marque a opção CORRETA a que se refere estas características: 
 
(A)  Teoria Queer 
(B)  Teoria feminista 
(C)  Teoria do papel social 
(D)  Teoria essencialista 
(E)  Teoria da heteronormatividade 
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50. O campo de estudos da Sociologia Ambiental é comumente classificado em três fases: a fase de formação, a 
constituição de um núcleo teórico e da inserção da Sociologia Ambiental no núcleo da Sociologia Geral. A 
respeito da Sociologia Ambiental, analise as assertivas: 

 
I. O materialismo durkeimiano propõe que, nas questões ambientais, leva-se em consideração as relações 

biofísicas com as ações da sociedade; desta maneira, dá continuidade à tradição sociológica de reflexão 
sobre o meio ambiente;  

II. O materialismo marxista analisa que o estímulo do ciclo de acumulação da economia capitalista demanda 
necessidade de extração dos recursos naturais e produz poluição em excesso, embora esse ciclo de 
acumulação estimule a igualdade social; 

III. A corrente teórica construtivista, dentre outras questões, interessa-se prioritariamente pelas questões 
relativas à proteção da natureza sem levar em consideração os grupos afetados pela degradação do meio 
ambiente; 

IV. A teoria chamada Sociedade de Risco afirma que a sociedade industrial está baseada na necessidade de 
acumulação de riquezas que exige somente aquilo que o meio biofísico pode suportar; 

V. O modelo de pensamento chamado de Modernização Ecológica propõe a autonomia modernização 
industrial em relação à proteção ambiental. 

 
Marque a opção CORRETA. 
 
(A)  Nenhuma das proposições está correta. 
(B)  Apenas as proposições I e V estão corretas. 
(C)  Apenas a proposição I está errada. 
(D)  As proposições I, II e III estão corretas e as proposições IV e V estão erradas. 
(E)  Todas as proposições estão corretas. 

 
 


