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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
»SOCIOLOGIA«
21. Max Weber percebe a sociedade através do conceito de ação social, a qual se materializa através da
interação entre os homens em prol de uma dominação social. Que organismo organizacional marca
preponderantemente o mundo moderno e que ele considerou como domínio legítimo dessa
dominação social?
a) A estrutura ideológica do partido político.
b) A burocracia, suas ações, estruturas e controles.
c) A estrutura carismática das religiões.
d) As organizações, lutas e conquistas sindicais.
e) A sociedade e seus diversos estamentos sociais.
22. Marque a alternativa que informa como se caracteriza o processo de acumulação primitiva de
capital, segundo Marx.
a) A separação entre dinheiro e capital.
b) O processo de valorização e expansão entre produto e o processo de trabalho.
c) O surgimento do capital industrial.
d) A divisão entre trabalho artesanal e a produção agrícola.
e) O processo histórico de separação entre o produtor e o processo de Produção.
23. Para Durkheim, a Sociologia estuda a sociedade investigando os processos sociais representados
através dos fatos sociais, os quais se caracterizam pelo modo de pensar, sentir e agir de um grupo
social. Marque as características atribuídas pelo autor, e que definem um fato social.
I.

Intempestividade.

II. Generalidades.
III. Periodicidade.
IV. Coercitividade.
V. Especificidade.

As características do fato social estão corretamente registradas na seguinte alternativa:

a) V e II
b) I e IV
c) IV e V
d) II e IV
e) II e III
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24. O trabalho é entendido como forma de purificação e meio de salvação. Analisando a ética
protestante, Max Weber mostra que esta funciona como um suporte para o espírito do capitalismo,
na busca exacerbada do lucro, favorecendo, assim, a acumulação do capitalismo. Quais ideias
religiosas do protestantismo ascético Weber aponta para estabelecer a relação causal entre a ética
protestante e o espírito do capitalismo?
a) A ação relacional com os fins.
b) O ócio como princípio e trabalho como base da vida.
c) A concepção de vocação e a teoria da predestinação.
d) O trabalho como condenação pelo pecado original.
e) A vontade divina interferindo na organização e divisão social do trabalho.
25. O conceito de socialização é muito usado para entender a sociedade e seus processos sociais. Que
compreensão se pode atribuir a esse conceito sociológico?
a) Relação entre comunidade local e sociedade global.
b) Processo pelo qual o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade.
c) Divisão da riqueza social produzida pelos homens.
d) Formação e estruturação de grupos sociais.
e) Construção de laços de afetividade.
26. No processo educacional brasileiro ocorre uma diferenciação no acesso à educação, aspecto
também presente na distribuição desigual de rendas, constituindo, assim, um processo de
discriminação social. A que segmento da população a afirmação se refere?
a) Imigrantes.
b) Imigrantes Nordestinos.
c) Brancos, durante o império.
d) Afrodescendentes.
e) Jovens
27. O trabalhador urbano conseguiu seus direitos trabalhistas, oficialmente decretados na CLT –
Consolidação das leis do Trabalho - no ano de 1943. No caso dos trabalhadores rurais, em que
conjuntura política o Estatuto do Trabalhador rural foi aprovado?
a) Período da revolução de 1930, no governo de Getúlio Vargas.
b) No contexto dos conflitos internacionais que culminaram na segunda guerra mundial.
c) Momento de abertura da indústria brasileira para o capital internacional no governo JK.
d) Na conjuntura dos governos populistas do início dos anos 60, que antecedeu o Golpe Militar de
1964.
e) No momento de organização política e sindical dos trabalhadores durante o governo de Getúlio
Vargas no ano de 1940.
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28. O surgimento da sociologia representou um avanço do conhecimento científico para uma área ainda
não incorporada pela ciência, denominado de estudo do mundo social, acontecimento científico que
ocorreu posteriormente à constituição das ciências naturais e de diversas ciências sociais. Quais
acontecimentos influenciaram o surgimento da Sociologia?
a) Revolução russa e revolução industrial.
b) Revolução chinesa e revolução cubana.
c) Revolução francesa e revolução industrial.
d) Revolução cubana e revolução russa.
e) Revolução cubana e revolução industrial.
29. “As ideias dos conservadores constituíam um ponto de referência para os pioneiros da sociologia,
interessados na preservação da nova ordem econômica e política que estava sendo implantada nas
sociedades europeias ao final do século XIX” (MARTINS, 1986). Qual das alternativas a seguir traz o
nome do pensador que se vincula a esse pensamento social.
a) Antônio Gramsci.
b) Karl Marx.
c) FriederichEngels.
d) Max Weber.
e) Émile Durkheim.
30. Do ponto de vista econômico, o capitalismo alienou o trabalhador dos seus meios de produção, os
quais se tornaram propriedade privada do capitalista. Marque a alternativa cuja afirmação
caracteriza o processo de alienação, segundo o pensamento de Karl Marx.
a) O trabalhador no sistema capitalista se apropria do produto do seu trabalho.
b) O trabalhador no sistema capitalista tem o controle do processo de trabalho.
c) A propriedade privada e o assalariamento separam o trabalhador dos meios de produção e do
fruto de seu trabalho.
d) O trabalhador no sistema capitalista tem a propriedade dos meios de produção.
e) O capitalista tem a propriedade da força de trabalho para produzir mercadorias.
31. Uma das características do processo de globalização é a integração dos mercados. Entre as
alternativas a seguir, marque aquela em que a assertiva diz respeito a esse processo econômico.
a) Fortalecimento da indústria brasileira com o capital nacional.
b) Expansão e fechamento das fronteiras nacionais para as empresas multinacionais.
c) Integração dos mercados nacionais e formação de blocos comerciais e eliminação de tarifas
internas de importação.
d) Controle de capitais entre países signatários de acordos comerciais.
e) Proibição do livre trânsito de trabalhadores nos mercados comuns.
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32. “O Brasil foi, até os anos 1980, um país com baixa propensão participativa, fenômeno esse ligado às
formas verticais de organização da sociabilidade política, tais como a concentração do poder na
propriedade da terra e a proliferação do clientelismo no interior do sistema político na maior parte
do Século. XX” (ALVRITZER, 2005 ). Com o fim o regime militar em 1985, o Brasil,
a) intensifica o processo de centralização do poder.
b) privilegia o autoritarismo como orientação política para o novo regime político.
c) adota processos democráticos, instituindo mecanismos para a ampliação da participação política.
d) institui um sistema eleitoral bipartidário.
e) institucionaliza eleições indiretas para escolha de senadores.
33. A sociedade não pode funcionar sem um processo de coesão entre os indivíduos, tendo a educação
um papel importante para reforçar a homogeneidade social necessária, possibilitando, assim, que a
criança fixe as regras e os costumes necessários à vida coletiva.
A afirmação imediatamente anterior tem como referência teórica, o pensamento sociológico de
qual pensador?
a) Pierre Bourdieu.
b) Writh Mills.
c) Émile Durkheim.
d) Max Weber.
e) Antônio Gramsci.
34. A aprovação da Constituição em 1988 representou a institucionalização de um regime democrático,
proporcionando a ampliação de direitos sociais e políticos, sendo designada com a “Constituição
cidadã”. Com relação ao voto, pode-se afirmar que
a) o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os cidadãos analfabetos, que, no entanto,
são inelegíveis.
b) o voto direto para presidente e vice-presidente da república apareceu pela primeira vez na
Constituição republicana de 1988.
c) a Constituição de 1988 estabeleceu eleições diretas, com dois turnos para cargos executivos,
apenas para presidente da república.
d) o alistamento e o voto são obrigatórios para cidadãos a partir dos 16 anos.
e) a eleição direta de 1989 foi disputada, no segundo turno, por Luiz Inácio Lula da Silva e
Fernando Henrique Cardoso.
35. Em 1985 foi eleito um presidente civil no Brasil, pondo fim ao Regime Militar iniciado em 1964. Qual
sistema de votação foi adotado para a eleição de Tancredo Neves?
a) Voto censitário.
b) Eleição direta.
c) Eleição por um colégio eleitoral.
d) Indicação pelo Tribunal Eleitoral.
e) Eleição pelos governadores.
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36. Assinale a alternativa cuja afirmação se relaciona com o pensamento de Karl Marx.
a) A preocupação central do pensamento de Marx caracteriza-se pela manutenção e preservação
da ordem capitalista.
b) A função da sociologia é detectar e buscar soluções para os “problemas sociais”, em busca de
restaurar a “normalidade social” e a manutenção do poder vigente.
c) A relação de exploração entre proletários e burgueses é uma característica natural da
sociedade.
d) O Pensamento sociológico que apresenta uma perspectiva crítica à sociedade capitalista.
e) A superestrutura como fator determinante para a organização da sociedade.
37. No Brasil, nos anos de 1980, intensifica-se o processo de mobilização social e política, exigindo o fim
do regime militar. Que acontecimento político marcou esse período?
a) Organização das Ligas Camponesas.
b) Movimento doimpeachment.
c) Movimento pela igualdade racial.
d) Mobilização pelas “diretas já”.
e) A marcha das Margaridas.
38. O pensamento sociológico na sua origem foi influenciado pelas ciências naturais, concebendo a
sociedade como um organismo constituído de partes integradas e coesas que funcionam
harmonicamente. A que corrente de pensamento está associada essa forma de interpretação
sociológica?
a) Materialismo histórico.
b) Estruturalismo.
c) Positivismo.
d) Sociologia compreensiva.
e) Pensamento hegeliano.

39. O processo de globalização foi acompanhado pela expansão do pensamento neoliberal, com
impacto no processo de reforma do Estado em diversos países do mundo. Assinale a afirmativa que
traz característica do pensamento neoliberal.
a) Fortalecimento dos Estados nacionais.
b) Focalização das políticas públicas.
c) Crescimento das empresas públicas.
d) Maior responsabilização do Estado com os direitos sociais.
e) Ampliação do modelo fordista de produção.
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40. “O conjunto de crenças e de sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade forma
uma sistema determinado que tem sua vida própria” ( In FERNANDES, 1984). O enunciado está
associado a que conceito sociológico?
a) Consciência orgânica.
b) Consciência individual.
c) Ação social.
d) Interação social.
e) Consciência coletiva.
41. Com a globalização ocorre uma reestruturação dos processos produtivos, caracterizada pelo uso da
tecnologia e a precarização do trabalho. Sobre essa afirmativa é correto afirmar:
a) Com a reestruturação dos processos produtivos, ocorre um aumento dos postos de trabalho.
b) A informática é considerada um fator negativo no aumento da produtividade
c) A reestruturação no mundo do trabalho passa a exigir uma menor qualificação profissional.
d) As relações de trabalho foram flexibilizadas.
e) No novo modelo de processo produtivo, ocorre um aumento dos estoques nas unidades
produtivas.
42. “Esta solidariedade se assemelha àquela que se observa nos animais superiores. Cada órgão, com
efeito, tem sua fisionomia especial, sua autonomia e, por conseguinte, a unidade do organismo é
tanto maior quanto a individualização das partes seja mais acentuada” (DURKHEIM, 1984). Assinale
a alternativa que corresponde ao conceito presente na afirmativa de Durkheim.
a) Solidariedade orgânica.
b) Consciência individual.
c) Solidariedade mecânica.
d) Solidariedade religiosa.
e) Fato social.
43. “O debate teórico sobre movimentos sociais teve grande incidência nos anos 70 e 80, tratando,
especialmente dos movimentos de trabalhadores e populares urbanos, decrescendo a partir da
década de 1990, quando a temática mais comum abordava os denominados novos movimentos
sociais” (KAUCHARKJE, 2007). Assinale a alternativa que apresenta os tipos de movimentos
associados ao conceito de “novos movimentos sociais”.
a) Movimento operário, movimento camponês.
b) Movimento messiânico, movimento sindical.
c) Movimento feminista, movimento ecológico.
d) Movimento sindical rural, movimento operário.
e) Movimento camponês, movimento sindical.
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44. A contribuição de Paulo Freire para o pensamento pedagógico brasileiro emergiu no contexto
político dos governos populistas e de abertura da indústria ao capital estrangeiro. Sobre a
contribuição freiriana, verifica-se que houve:
I.

Elaboração de um método pautado na pedagogia tecnicista.

II. Proposição de uma metodologia que tem como objetivo trabalhar a relação do educando com o
meio social.
III. Criação de método de educação de adultos para atender as demandas do analfabetismo.
IV. Inauguração de método de educação focado no desenvolvimento da criança.
V. Elaboração de um método de alfabetização de adulto pautado na pedagogia dos conteúdos.

Marque a única alternativa que apresenta informações corretas.

a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) V e I
e) IV e V
45. De acordo com os estudos da sociologia da educação, identifique o teórico que defende a tese da
educação como aparelho ideológico do Estado.
a) Pierre Bourdieu.
b) Karl Marx.
c) Louis Althusser.
d) Max Weber.
e) Paulo Freire.

46. Na história política brasileira, por um certo período, estruturou-se uma organização política
marcada pela prática do “mandonismo local”, a qual sociologicamente denominamos de
coronelismo. De acordo com o pensamento sociológico de Max Weber, a que tipo de dominação
corresponde tal fenômeno?
a) Dominação carismática.
b) Dominação tradicional.
c) Dominação religiosa.
d) Dominação legal.
e) Dominação ideológica.
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47. O processo de modernização da agricultura brasileira, ocorrido a partir dos anos de 1970,
denominado de “modernização dolorosa”, realizou-se sem alteração da estrutura fundiária do país.
Que aspectos caracterizam esse momento na agricultura brasileira?
I.

Intensificação do processo de mecanização.

II. Uso de defensivos agrícolas e agrotóxicos.
III. Valorização da agricultura familiar.
IV. Realização da reforma agrária.
V. Crescimento da agricultura agroecológica.
Os aspectos corretamente marcados anteriormente são apenas os que aparecem em qual alternativa?
a) I e III apenas
b) III e IV apenas
c) V e IV apenas
d) I e II apenas
e) II e V apenas
48. A ciência moderna com suas inovações tecnológicas interferiu rapidamente nos costumes das
pessoas nas últimas décadas, principalmente pelo uso do micro computador. Marque a única
alternativa em que se apresenta mudança no campo da educação, em relação ao que se afirmou.
a) A forma de escrever, de se comunicar e de ler.
b) Dificuldade de acesso à informação e comunicação.
c) O livro passa ser o único instrumento de mediação da aprendizagem.
d) O retorno ao método tradicional de ensino.
e) Expansão do ensino presencial.
49. Identifique as características que se relacionam ao conceito de “Novos Movimentos Sociais”.
I.

A cultura como foco do processo de organização social.

II. Organização pluriclassista.
III. O conflito capital X trabalho como determinante da ação política.
IV. O proletariado ator político protagonista.
V. A organização social e política fora da esfera produtiva.
Com relação a essas características, está correta apenas o que se registra na seguinte alternativa:
a) I, II e III
b) III, II e V
c) I, II e IV
d) V, IV e III
e) I, II e V

18« Conhecimentos Específicos « Sociologia « Código 58

IFPB» Concurso Público | Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico » Edital Nº 136/2011

50. A reestruturação econômica refletiu uma tendência mundial, por isso identificada como um
fenômeno globalizado. Que características podemos identificar nesse processo ocorrido nas últimas
décadas do século XX?
I.

Mudança de um modelo industrial mecânico para um modelo governado pela robótica.

II. Mudança no modelo de produção fordista.
III. Reestruturação no mercado de trabalho com ênfase no salário fixo.
IV. Fortalecimento das organizações sindicais.
V. Surgimento de novas relações e acordos comerciais entra nações.

Está correto apenas que se afirma em qual alternativa?

a) I, V e II
b) I, II e V
c) IV, II e I
d) V, I e III
e) III, IV e V
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