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Sociologia

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 15

Instruções

 QUESTÃO 2

 QUESTÃO 3

 QUESTÃO 4

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Arte-Educação, Comunicação Social,
Filosofia, Fonoaudiologia, História, Letras, Pedagogia, Secretariado Executivo e Serviço Social.

 QUESTÃO 1

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

O período conhecido como Primeira Revolução Industrial
engendrou uma série de modificações sociais e culturais,

como, por exemplo, a relacionada com

(  ) a grande indústria, que criou um mercado mundial capaz

de acelerar o desenvolvimento do comércio, da navegação
e dos meios de transporte, influenciando a expansão
industrial.

(  ) a economia inglesa que, em finais do século XVIII,

passou de predominantemente agrária a industrial
(produção em larga escala, com redução de tempo e
custo através do uso da máquina).

(  ) o empresário capitalista e o operário, que passaram a

constituir dois novos papéis sociais surgidos com esse
evento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) F V F D)  V V F

B) V F V E)  V V V

C) F F V

A relação indivíduo e sociedade é um dos eixos dos estudos
sociológicos. Sobre esse assunto, um dos autores clássicos
da Sociologia observa a primazia da sociedade e dos grupos
sociais, que exercem determinado tipo de coerção sobre os
indivíduos, fazendo-os assumir papéis sociais específicos em
relação a determinados fenômenos particulares.

Trata-se, nesse caso, de

A) Karl Marx.

B) Max Weber.

C) Augusto Comte

D) Émile Durkheim.

E) Herbert Spencer.

A formação do Brasil e a identidade do brasileiro foram bastante
discutidas no início do século XX pelos sociólogos brasileiros
Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior.

A respeito das análises de Freyre, em seu livro “Casa Grande
e Senzala”, é correto afirmar:

A) Criou uma tipologia para estudar a formação do Brasil e
do brasileiro, dando ênfase explicativa ao tipo aventureiro
do português em detrimento do tipo semeador.

Max Weber elaborou um conjunto de conceitos teóricos que
têm a realidade do Estado como seu centro de referência.

De acordo com esse autor, é correto afirmar que o Estado é

A) identificado como um instrumento de domínio de uma
classe social sobre outra.

B) reconhecido pelas relações estruturais entre o mercado
e a sociedade.

C) caracterizado pelo uso legítimo da força ou violência física.

D) definido pelas suas funções, seus fins e objetivos.

E) representativo da repressão burguesa.

 QUESTÃO 5
Sobre cidadania, marque com V as afirmativas verdadeiras e
com F, as falsas.

(  ) A cidadania está ligada à possibilidade de se votar nas
eleições, de modo que apenas os indivíduos maiores de
16 anos são considerados cidadãos.

(  ) O indivíduo que goza de direitos civis e políticos e que está
sujeito a uma série de deveres perante o Estado é
cidadão.

(  ) Um exemplo de atuação cidadã é saber se posicionar
contra o abandono e a exclusão das pessoas necessitadas
e de outros grandes problemas existentes no país.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) F V F D)  F V V

B) V F V E)  V V V

C) V F F

B) Fez um estudo da colonização portuguesa, descrevendo a
formação da família patriarcal brasileira, dando especial
importância à miscigenação como traço cultural.

C) Observou que a cordialidade do povo brasileiro lhe
dificultava o reconhecimento da moderna impessoalidade
nas relações sociais.

D) Utilizou o materialismo dialético como chave explicativa
dos fatos sociais que condicionavam o destino do país.

E) Tratou da decadência do patriarcado rural e do
crescimento das elites urbanas no Brasil.

 QUESTÃO 6
A respeito das análises que Karl Marx fez sobre o capitalismo,
é correto afirmar:

A) Uma classe social deve ser definida a partir do seu status
social e de seu poder de compra na sociedade.

B) A afirmação “a história da humanidade é a história das
lutas de classes” expressa uma ideia de cooperação entre
as diferentes camadas sociais.
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 QUESTÃO 7

Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas

sobre a contribuição do sociólogo Max Weber para a Sociologia
nas organizações.

(  ) A teoria weberiana distingue quatro tipos de ação: a
tradicional, a emocional ou afetiva, a racional com relação
a um valor e a racional com relação a um objetivo.

(  ) A consciência coletiva, de acordo com Weber, é um

conjunto de crenças comuns à média dos membros de
uma sociedade e que orienta a ação social.

(  ) A Sociologia de Weber busca compreender o sentido que
cada autor confere à própria conduta.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para

baixo, é a

A) V F V D)  F V F

B) F F V E)  V V V

C) V V F

C) Os conflitos existentes na relação entre os operários e os
empresários constituem o fato mais importante das
sociedades modernas.

D) As classes sociais definem-se, sobretudo, pelas relações
de cooperação que se desenvolvem entre os diversos
grupos envolvidos socialmente.

E) Essas análises diferem da dos positivistas, ao considerar
que apenas as sociedades modernas e industriais eram
científicas, em contraposição às militares e teológicas.

 QUESTÃO 8

Como a lei limitou a vida das muçulmanas no Irã, país
quase “liberal” perto do Afeganistão, dominado pelo
Talibã.
•Em público, as mulheres devem cobrir-se dos
pés à cabeça, sob pena de chibata ou prisão,
sendo que apenas o rosto pode ficar visível.

•Não podem participar de atividades sociais com
homens solteiros ou que não sejam parentes.

•Em edifícios públicos, usam entradas separadas
das dos homens.

•Só podem viajar com autorização expressa do
marido.

•Precisam de permissão do pai ou de outro
homem responsável para se casar.

•Podem praticar alguns esportes, como futebol
ou tênis, desde que vestidas com o xador, e
nunca na presença de homens.

•Estão sujeitas ao apedrejamento em caso de
adultério.

•Se doentes, têm de ser atendidas por outras
mulheres.

•Mulheres divorciadas raramente ficam com os
filhos. (COMO a lei..., 2001, p.70).

A partir da análise do quadro em evidência e considerando os
estudos sobre etnocentrismo, identifique com V ou com F,
conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas.

(  ) Os grupos internos são etnocêntricos de modo que toda
nação moderna possui, em maior ou menor grau, uma
concepção etnocêntrica de si mesma.

(  ) O fato de, em muitas regiões, as mulheres serem tratadas
tão somente como seres inferiores representa por si só
uma característica etnocêntrica.

(  ) A discriminação, a violência e a agressividade verbal são
consideradas formas de expressão de etnocentrismo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A) V V V D)  F V F
B) V V F E)  V F V
C) F F V

 QUESTÃO 11

 QUESTÃO 9

O grupo “Legião Urbana, na música “Pais e Filhos”, canta “Eu
moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar,
já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro
com meus pais”.

A partir dessa afirmativa e a respeito dos estudos sociológicos
sobre família, é verdadeiro o que se afirma em

A) A monogamia é uma característica geral da instituição
famíliar.

B) A proteção, a autoridade e o afeto são características que
ocorrem apenas nas sociedades capitalistas.

C) A família exerce dois tipos de socialização — primária e
secundária —, sendo a segunda a mais importante.

D) A socialização é uma das mais importantes funções da
família por preparar o ingresso da criança na sociedade.

E) A família conjugal é típica de sociedades tradicionais e
consiste em um grande número de parentes que habitam
juntos e nutrem sentimento de lealdade.

 QUESTÃO 10

Sobre os Movimento Sociais no Brasil, está correto o que se

afirma em

A) Estão direcionados apenas para a Reforma Agrária, pois
seu enfoque é político.

B) Dividem-se em duas fases: Regime Militar (1964-1974)

e Regime Democrático (1989 aos dias atuais).

C) São desorganizados e sem adesão populacional e, por
isso, não trazem modificações substanciais ao país.

D) Caracterizam-se pelo não entendimento da luta por
reconhecimento de identidades indígenas como sendo

movimento social.

E) Ganharam força e destaque após anos de ditadura militar,
período em que a sociedade brasileira buscava reconduzir
o país à democracia.

A cultura feita em série, industrialmente, para o
grande número, passa a ser vista não como
instrumento de crítica e de conhecimento, mas
como produto trocável por dinheiro e que deve ser
consumido como se consome qualquer outra
coisa. (COELHO, 1980, p. 26).
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 QUESTÃO 15

Sobre as relações entre cultura de massa, cultura erudita e
cultura popular, identifique com V as afirmativas verdadeiras
e com F, as falsas.

(  ) A cultura popular pode ser definida como distintos modos
de expressão que ocorrem na sociedade e que se
manifestam por meio de arte, do folclore, da religião, etc.

(  ) O termo erudito se refere às tradições de um povo e, por
isso, a cultura erudita diz respeito às manifestações, no
presente, de uma tradição.

(  ) A cultura erudita foi gerada pela indústria cultural e visa
a uma distinção entre seus ouvintes, vistos como
evoluídos culturalmente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) V F F

B) F F V

C) V V F

D) F V V

E) V V V

 QUESTÃO 12

 QUESTÃO 13

A educação, como instituição, é um dos mais importantes
instrumentos de socialização utilizados modernamente.

Sobre esse tema, é correto afirmar:

A) O processo educacional distancia-se da cultura, porque
esta última se apoia no senso comum.

B) As crianças, nas sociedades chamadas “primitivas”, não
passaram por nenhum processo educacional.

C) As instituições educacionais têm como maior objetivo

preservar a tradição e impedir qualquer inovação cultural.

D) A educação é o processo pelo qual a sociedade procura
transmitir as suas tradições e seus costumes aos mais
jovens.

E) A família é que, mesmo nas sociedades modernas, detém

o poder de preparar os jovens para o desempenho de
papéis ocupacionais.

Sobre o trabalho, Karl Marx (1989) observa que o homem
“atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao

mesmo tempo modifica a sua própria natureza”.

A partir de uma reflexão sobre essa declaração e a respeito
dos estudos referentes a trabalho, assinale V ou F, conforme
sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas.

(  ) O trabalho caracteriza-se por ser uma atividade realizada

por seres vivos, que modificam a natureza visando
satisfazer às suas necessidades.

(  ) A formação da “classe operária” foi, na sua essência, um
fato apenas econômico resultante do sistema fabril e das

novas condições de trabalho.

(  ) O surgimento da “classe operária” decorreu do
crescimento da consciência de identidade de interesses
entre todos os diversos grupos de trabalhadores que se

manifestavam contra os interesses da burguesia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para

baixo, é a

A) V F V

B) F V F

C) V V F

D) F F V

E) V V V

Sobre o tema cultura de massas, é correto afirmar:

A) O conceito de “massa” se refere apenas ao proletariado
ou aos trabalhadores braçais.

B) A industrialização e a economia de mercado possibilitaram
as condições necessárias para sua existência.

C) Esse tipo de cultura sempre existiu nas sociedades,
independentemente da sua forma de produção.

D) A busca de reflexão e de uma atitude ativa do consumidor
caracterizam a demanda da cultura de massa.

E) Sua produção é uma responsabilidade das mesmas
pessoas que a consomem.

 QUESTÃO 14

O termo cidadania é explicado pelo seguinte conceito:

A) Exprime a afirmação de um indivíduo diante da sociedade
e do Estado.

B) É a condição de um indivíduo como membro de um
Estado e portador de direitos e de obrigações.

C) Encerra uma ação recíproca de ideias, atos ou
sentimentos entre indivíduos, entre grupo, ou entre ambos.

D) Expressa maneiras de agir, sentir e pensar, próprias de
um grupo, da sociedade ou da civilização a que um
indivíduo pertence.

E) Constitui um agrupamento de indivíduos envolvidos em
um esforço organizado para promover ou resistir a
mudanças na sociedade.

Soc
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