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Anos

INSTRUÇÕES
1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das
questões, confira a numeração de todas as páginas.

Conhecimentos Específicos

3. A prova desta fase é composta de 10 questões discursivas de Sociologia.
4. As questões deverão ser resolvidas no caderno de prova e transcritas na folha de versão
definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber a folha de versão definitiva, examine-a e verifique se o nome impresso nela
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao
aplicador de prova.
7. As respostas das questões devem ser transcritas NA ÍNTEGRA na folha de versão definitiva,
com caneta preta.
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de
versão definitiva.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o
uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco
plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para a transcrição na folha de
versão definitiva, é de 2 horas e 30 minutos.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde
autorização para entregar o caderno de prova, a folha de versão definitiva e a ficha de
identificação.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 horas e 30 minutos

SOCIOLOGIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ASSINATURA DO CANDIDATO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

CÓDIGO

2

3

01 - Os gráficos a seguir apresentam dados sobre a composição dos estratos sociais no Brasil no período 2002/2010,
com projeção para 2014.

(CartaCapital)

Com base nesses gráficos, qual o significado das
das mudanças ocorridas na estratificação social do Brasil no período
compreendido entre 2002 e 2010?
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02 - “O poder, exercido de forma celular, está presente nas microrrelações
microrrelaç
sociais.”
(ARAÚJO, S. M. de; BRIDI, M. A.; MOTIM, B. L. Sociologia. Um Olhar Crítico.
Crítico São Paulo: Contexto, 2009. p. 143.)

Essa afirmação das autoras está presente na discussão sobre o poder na sociedade moderna. Em que medida a
forma de poder celular a que elas se referem se diferencia das formas tradicionais de poder?
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03 - “Quando um punhado de homens não tem emprego e não procura trabalho, buscamos as causas em suas situações
imediatas e no seu caráter. Mas quando (...) milhões de homens estão desempregados, não podemos acreditar que
todos eles subitamente ficaram preguiçosos e deixaram de ‘ser bons’.”
(MILLS, C. W. A Sociedade de Massas. In: FORACHI, M. M.; MARTINS, J. S. Sociologia e Sociedade: Leituras de Introdução à Sociologia.
Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977. p. 323.)

As mudanças no mercado de trabalho na Europa e nos Estados Unidos têm aumentado o desemprego dos
trabalhadores. Na Espanha, em torno de 20% da população está desempregada. Como se pode explicar
sociologicamente que países ricos tenham chegado a essa situação de falta de oportunidades de trabalho para
tantos trabalhadores?
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04 - “Num grande número de investigações sobre estratificação se reconhece não somente uma escala de status
individuais, mas, também, a existência objetiva, hierarquizada, de uma série de categorias sociais mais ou menos
homogêneas. Os indivíduos que integram essas categorias possuem em comum certos índices da estratificação, ou
indicadores da posição social. Essas categorias ou agrupamentos são chamados estratos ou camadas.”
(STAVENHAGEN, R. Classes Sociais e Estratificação Social. In: FORACHI, M. M.; MARTINS, J. S. Sociologia e Sociedade: Leituras de
Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977. p. 283.)

Cite três indicadores de status e justifique por que podemos dizer que eles são responsáveis pela diferenciação
social.
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05 - A construção da usina de Belo Monte na Amazônia tem sido motivo de disputas judiciais entre Indígenas,
organizações não governamentais e o governo brasileiro. Para o governo, a construção da hidrelétrica será uma
forma de acelerar o desenvolvimento da Amazônia e da Região Norte do país. Segundo as ONGS e os Indígenas, a
usina trará prejuízos para os povos indígenas que habitam a região e para a fauna e a flora amazônicas. Do ponto de
vista da Sociologia, como se explica a relação entre progresso e meio ambiente?
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06 - “A participação em realidades virtuais, através de jogos eletrônicos, conversações on-line, comunidades virtuais,
são modalidades e partes da cibercultura, cujos processos são interativos e permitem a integração potencial de
texto, imagem e som no mesmo sistema. Interagindo a partir de pontos múltiplos em rede global, tais processos têm
mudado o caráter da comunicação e esta tem moldado a cultura.”
(ARAÚJO, S. M. de; BRIDI, M. A.; MOTIM, B. L. Sociologia. Um Olhar Crítico. São Paulo: Contexto, 2009. p. 123.)
Aponte e justifique três aspectos pelos quais a Internet mudou a vida cotidiana das pessoas.
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07 - “A cidadania decorre de pertença a um Estado-nação e é a afirmação de igualdade entre os indivíduos, equilibrando
direitos e deveres.”
(ARAÚJO, S. M. de; BRIDI, M. A.; MOTIM, B. L. Sociologia. Um Olhar Crítico. São Paulo: Contexto, 2009, p. 165.)

Com base nessa afirmação, como se pode pensar sociologicamente as políticas de inclusão social vigentes hoje no
Brasil?
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08 - “O século XVIII constitui um marco importante para a história do pensamento ocidental e para o surgimento da
sociologia. As transformações econômicas, políticas e culturais que se aceleram a partir dessa época colocarão
problemas inéditos para os homens que experimentavam as mudanças que ocorriam no ocidente europeu.”
(FERNANDES, Florestan. A herança intelectual da Sociologia. In: FORACHI, M. M.; MARTINS, J. S. Sociologia e Sociedade: Leituras de
Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977. p. 11.)

Que realidades daquela época passaram a constituir um problema e um objeto da Sociologia?
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09 - “A ditadura do proletariado (...) não é, em si mesma, mais do que o trânsito para a abolição de todas as classes e
para uma sociedade sem classe.”
(Manifesto Comunista citado em WEFFORT, Os Clássicos da Política. 1991, p. 243.)

De acordo com Marx, como se daria a passagem do Estado representativo moderno para o socialismo?
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10 - Para muitos autores, a década de 1980 foi muito importante para a pluralização e fortalecimento dos movimentos
sociais em nosso país. Agora surgem novas formas de participação e mobilização social.
Comente o papel dos movimentos sociais no Brasil dos anos 80 e compare-os às novas formas de participação
política do século XXI.
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