
Governo do Estado do Amazonas
Concurso Publico 2014 

Prova Escrita Objetiva e Discursiva

SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Nivel Superior -  Professor

Sociologia (20h e 40h)
TIPO 1 -  BRANCA

Informaqoes Gerais

1. Voce recebera do fiscal de sala:

a) uma folha de respostas destinada a m arcafao das 
respostas das questoes objetivas;

b) uma folha destinada a transcrifao do texto definitivo da 
questao discursiva;

c) esse caderno de prova contendo sessenta questoes 
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas 
(A, B, C, D e E) e uma questao discursiva.

2. Verifique se seu caderno esta completo, sem repetifao de 
questoes ou falhas. Caso contrario, notifique imediatamente 
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas 
providencias.

3. As questoes objetivas sao identificadas pelo numero situado 
acima do seu enunciado.

4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva e a folha de 
texto definitivo da questao discursiva, voce deve:

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, 
numero de inscrifao e o numero do documento de 
identidade;

b) ler atentamente as instrufoes para o preenchimento da 
folha de respostas das questoes objetivas e para a 
transcrifao do texto definitivo da questao discursiva;

c) marcar na folha de respostas da prova objetiva e na folha 
de texto definitivo da questao discursiva o campo relativo 
a confirmafao do tipo/cor de prova, conforme o caderno 
que voce recebeu;

d) assinar seu nome, apenas nos espafos reservados, com 
caneta esferografica de tinta azul ou preta.

5. Durante a aplicafao da prova nao sera permitido:

a) qualquer tipo de comunicafao entre os candidatos;

b) levantar da cadeira sem a devida autorizafao do fiscal de 
sala;

c) portar aparelhos eletronicos, tais como bipe, telefone 
celular, agenda eletronica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, maquina de calcular, maquina fotografica 
digital, controle de alarme de carro etc., bem como 
relogio de qualquer modelo, oculos escuros ou quaisquer 
acessorios de chapelaria, tais como chapeu, bone, gorro 
etc. e, ainda, lapis, lapiseira (grafite), corretor llquido 
e/ou borracha. Tal infrafao podera acarretar a eliminafao 
sumaria do candidato.

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva e do texto 
definitivo da questao discursiva, de inteira responsabilidade 
do candidato, devera ser feito com caneta esferografica de 
tinta indelevel de cor preta ou azul. Nao sera permitida a 
troca da folha de respostas e da folha de texto definitivo por 
erro do candidato .

7. O tempo disponlvel para a realizafao da prova e de 
quatro horas, ja incluldo o tempo para a m arcafao da folha 
de respostas da prova objetiva e a transcrifao do texto 
definitivo da questao discursiva.

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliafao, serao levadas em 
considerafao apenas as marcafoes realizadas na folha de 
respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da 
questao discursiva, nao sendo permitido anotar informafoes 
relativas as suas respostas em qualquer outro meio que nao 
seja o proprio caderno de provas.

9. Somente depois de decorrida uma hora e meia do inlcio da 
prova voce podera retirar-se da sala de prova, contudo sem 
levar o caderno de provas.

10. Somente no decorrer dos ultimos sessenta minutos do 
perlodo da prova, voce podera retirar-se da sala levando o 
caderno de provas.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova 
objetiva e a folha de texto definitivo da questao discursiva ao 
fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso voce se negue a 
entregar, sera eliminado do concurso.

12. A FGV realizara a coleta da impressao digital dos candidatos 
na folha de respostas e na folha de texto definitivo.

13. Os candidatos poderao ser submetidos a sistema de detecfao 
de metais quando do ingresso e da salda de sanitarios 
durante a realizafao das provas. Ao sair da sala, ao termino 
da prova, o candidato nao podera usar o sanitario.

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serao 
divulgados no dia 02/09/2014, no enderefo eletronico 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/seduc-am.

15. O prazo para interposifao de recursos contra os 
gabaritos preliminares sera das 0h00min do dia 
03/09/2014 ate as 23h59min do dia 04/09/2014, 
observado o horario oficial de Manaus, no enderefo 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/seduc-am, por meio do 
Sistema Eletronico de Interposifao de Recurso.

FGV PROJETOS
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Lingua Portuguesa

Texto
Perfume de mulher hoje, no SBT

Um estudante, atendendo a um anuncio, vai trabalhar como 
acompanhante de um coronel. De um coronel cego. De um 
coronel cego e inflexivel. De um coronel cego, inflexivel e 
aventureiro. De um coronel cego, inflexivel, aventureiro e, no 
momento, em crise. De um coronel cego, inflexivel, aventureiro, 
no momento em crise -  mas que dan?a tango maravilhosamente 
bem. Fa?a como Chris O'Donnell, o estudante do filme. Atenda a 
esse anuncio. Assista a Tela de Sucessos hoje, as nove e meia da 
noite, no SBT. E descubra um coronel cego, inflexivel, 
aventureiro, no momento em crise, que dan?a tango 
maravilhosamente bem e que ainda por cima tem a cara do Al 
Pacino.

(JB, 19 de setem bro de 1997)

01
Esse e um texto publicitario que pretende fazer com que o leitor 
assista a uma sessao de cinema num determinado canal de 
televisao.
Sobre a estrutura desse texto, assinale a afirmativa correta.
(A) A descri?ao predomina sobre a argumenta?ao.
(B) A atra?ao e produzida pelos fatos narrados no filme.
(C) O destaque e dado ao protagonista do filme, o estudante.
(D) A referenda ao ator Al Pacino tem for?a de argumento.
(E) A composi?ao do texto utiliza a estrategia do suspense.

02
A frase "atendendo a um anuncio" tem valor semantico de
(A) tempo.
(B) modo.
(C) finalidade.
(D) causa.
(E) meio.

03
A argumentatividade do texto so nao se materializa
(A) na sele?ao vocabular para a descri?ao do personagem 

coronel.
(B) na progressao por frases repetitivas.
(C) na utiliza?ao de formas verbais do imperativo.
(D) no convite direcionado ao leitor.
(E) na descri?ao afetiva dos personagens.

04
O leitor do texto deve atuar como
(A) o estudante, que atende a um anuncio de jornal.
(B) o coronel, que age de forma inflexivel.
(C) o ator Al Pacino, por dar qualidade ao anuncio.
(D) o autor do texto, procurando convencer-se.
(E) o canal SBT, um divulgador de filmes bons.

05
"... e que ainda por cima tem a cara do A l Pacino."

A expressao "ainda por cima" tem valor de
(A) condi?ao.
(B) concessao.
(C) conclusao.
(D) adi?ao.
(E) explica?ao.

06
"De um coronel cego. De um coronel cego e inflexivel. De um 
coronel cego, inflexivel e aventureiro. De um coronel cego, 
inflexivel, aventureiro e, no momento, em crise. De um coronel 
cego, inflexivel, aventureiro, no momento em crise -  mas que 
danga tango maravilhosamente bem.”
A ultima frase do texto e introduzida pela conjun?ao "mas" 
porque
(A) ha uma oposi?ao logica entre dan?ar e ser cego.
(B) ocorre uma incoerencia entre estar em crise e dan?ar.
(C) introduz uma qualidade inesperada do personagem.
(D) mostra uma contradi?ao entre o pensamento e a a?ao do 

personagem.
(E) indica uma intromissao do autor do texto no tema tratado.

07
"De um coronel cego, inflexivel, aventureiro e, no momento, em 
crise".
O momento aludido no segmento sublinhado e
(A) o momento da enuncia?ao do texto.
(B) o momento das a?oes narradas.
(C) o momento de leitura do texto.
(D) o momento da observa?ao do filme.
(E) o momento da dan?a do personagem.

08
Se colocarmos as formas de imperativo -  fa?a, atenda, assista, 
descubra -  na forma negativa, mantendo-se a pessoa gramatical, 
as formas adequadas serao:
(A) nao fa?a, nao atenda, nao assista, nao descubra.
(B) nao faz, nao atende, nao assiste, nao descobre.
(C) nao fa?as, nao atendas, nao assistas, nao descubras.
(D) nao fazes, nao atendes, nao assistes, nao descobres.
(E) nao faze, nao atenda, nao assiste, nao descubra.

09
"De um coronel cego. De um coronel cego e inflexivel. De um 
coronel cego, inflexivel e aventureiro. De um coronel cego, 
inflexivel, aventureiro e, no momento, em crise."
O emprego de pontos nesse segmento do texto obedece a um 
criterio
(A) gramatical.
(B) logico.
(C) estilistico.
(D) semantico.
(E) sintatico.

10
"Atenda a esse anuncio. Assista a Tela de Sucessos hoje, as nove e 
meia da noite, no SBT. E descubra um coronel cego, inflexivel, 
aventureiro, no momento em crise, que danga tango 
maravilhosamente bem e que ainda por cima tem a cara do Al 
Pacino."
Nesse segmento, dentre os termos sublinhados, aquele que 
exerce uma fun?ao sintatica diferente dos demais e
(A) hoje.
(B) as nove e meia da noite.
(C) em crise.
(D) maravilhosamente.
(E) bem.
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Conhecimentos Pedagogicos

11
Com rela?ao as caracteristicas do Programa Nacional do Livro 
Didatico (PNLD), assinale V para a afirmativa verdadeira e F para 
a falsa.
( ) Verifica a qualidade e os processos de escolha, aquisi?ao e 

distribui?ao dos livros didaticos adquiridos.
( ) Utiliza o Censo Escolar para a aquisi?ao dos livros a serem 

distribuidos.
( ) Estabelece, para a avalia?ao dos livros, o seguinte criterio: 

aprova?ao, aprova?ao condicionada a corre?ao de falhas 
pontuais e reprova?ao.

As afirmativas sao, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, V e V.
(C) V, V e F.
(D) F, V e V.
(E) F, F e F.

12
Com rela?ao as a?oes realizadas na educa?ao brasileira no 
periodo de 1964 a 1985, analise as afirmativas a seguir.
I. Expansao do numero de vagas do ensino fundamental, 

eliminando o analfabetismo e atingindo a universaliza?ao.
II. Investimentos na diminui?ao dos indices de analfabetismo de 

adultos, especialmente com a implementa?ao do Movimento 
Brasileiro de Alfabetiza?ao (MOBRAL).

III. Institucionaliza?ao do ensino profissionalizante no 2° grau 
somente para as escolas publicas.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

13
As o p t e s  a seguir apresentam objetivos de uma escola como 
organiza?ao multicultural, a excecao de um a. Assinale-a.
(A) Avalia?ao dos discursos e das praticas para que as ideias 

preconceituosas nao se naturalizem.
(B) Desenvolvimento da capacidade do individuo de valorizar 

seus direitos.
(C) Reflexao sobre a rela?ao de poder e cultura presente 

somente no curriculo.
(D) Ruptura da ideia de que um padrao cultural e superior ou 

inferior a outro.
(E) Reconhecimento da escola como um locus cultural e que as 

diferen?as sejam enriquecedoras.

14
As o p t e s  a seguir apresentam diretrizes sobre a avalia?ao no 
Ensino Fundamental, a excecao de um a. Assinale-a.
(A) Deve promover, facultativamente, periodos de recupera?ao, 

de preferencia paralelos ao periodo letivo.
(B) Deve utilizar instrumentos e procedimentos adequados a 

faixa etaria e ao desenvolvimento do aluno.
(C) Deve possibilitar a acelera?ao de estudos para os alunos com 

defasagem entre a idade e a serie.
(D) Deve assumir um carater processual, formativo e 

participativo.
(E) Deve subsidiar decisoes sobre a utiliza?ao de estrategias a 

abordagens pedagogicas.

15
Relacione os periodos historicos aos respectivos aspectos 
educacionais.
1. Periodo Colonial
2. Periodo Monarquico
3. Periodo Republicano
( ) Numerosas escolas superiores foram criadas, mas a educa?ao 

nao era objeto de preocupa?ao do governo.
( ) Numerosos colegios foram fundados pelos jesuitas por todo o 

pais.
( ) Numerosas reformas educacionais impulsionaram a forma?ao 

de um sistema publico de ensino.
Assinale a o p t o  que apresenta a rela?ao correta, de cima para 
baixo.
(A) 1 -  2 -  3
(B) 3 -  2 -  1
(C) 3 -  1 -  2
(D) 2 -  3 -  1
(E) 2 -  1 -  3

16
Com rela?ao as caracteristicas da adolescencia, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) No processo de constru?ao de sua identidade, o adolescente 

constroi sua autoimagem, seus valores, sentimentos e 
opinioes e, a partir disso, diferencia-se dos outros.

( ) A adolescencia e o periodo da vida compreendido como 
passagem da dependencia infantil para a autonomia 
adulta, caracterizada por instabilidades afetivas, relacionais, 
sociocognitivas e normativas.

( ) A escola, junto com a familia, colabora com a educa?ao, 
a constru?ao da autonomia e o sentimento de pertencer a um 
grupo social.

As afirmativas sao, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, V e F.
(D) V, V e V.
(E) F, F e F.

17
Com rela?ao as a?oes programaticas do Plano Nacional de 
Educa?ao em Direitos Humanos na Educa?ao Basica, analise as 
afirmativas a seguir.
I. Estimula o fortalecimento dos conselhos escolares como 

promotores da educa?ao em direitos humanos.
II. Estimula a reflexao sobre a educa?ao em direitos humanos 

junto aos profissionais da educa?ao basica, suas entidades de 
classe e a sso c ia te s .

III. Apoia a implementa?ao de projetos culturais e educativos de 
enfrentamento a todas as formas de discrimina?ao e 
v io la te s  de direitos humanos no ambiente escolar.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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18
Analise o fragmento a seguir.
"As tendencias pedagogicas brasileiras foram  muito influenciadas
pelo momento cultural e politico da sociedade. A  parte de
uma analise critica da realidade social e sustenta, implicitamente, 
as finalidades sociopoliticas da educagao. Suas propostas nao 
condizem com as ideias implantadas pelo capitalismo."
Assinale a opfao que completa corretamente a lacuna do 
fragmento acima.
(A) Tendencia Tecnicista
(B) Tendencia Tradicional
(C) Tendencia Progressista
(D) Tendencia Renovadora Progressiva
(E) Tendencia Liberal

19
Com relafao aos objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educafao Basica (2013), analise as afirmativas a seguir.
I. Sao orientafoes que visam a assegurar a form afao basica 

comum nacional.
II. Estimulam a reflexao para subsidiar a form ulafao, execufao e 

avaliafao do projeto politico-pedagogico.
III. Orientamos cursos de form afao inicial e continuada de 

profissionais -  docentes, tecnicos e funcionarios -  da 
Educafao Basica.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

20
Com relafao aos conceitos de transversalidade e 
interdisciplinaridade, assinale V para a afirmativa verdadeira e 
F para a falsa.
( ) A transversalidade e uma forma de organizar o trabalho 

didatico-pedagogico em eixos tematicos que sao integrados 
as disciplinas.

( ) A interdisciplinaridade e uma abordagem teorico- 
metodologica que enfatiza a separafao das diferentes areas 
do conhecimento.

( ) Na organizafao curricular nao e possivel fazer uma proposta 
na qual a interdisciplinaridade e a transversalidade se 
complementam.

As afirmativas sao, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, F e F.
(C) V, V e V.
(D) F, V e V.
(E) F, F e F.

21
Leia o fragmento a seguir.
"As experiencias escolares que se desenvolvem em torno do 
conhecimento, buscando articular as vivencias dos alunos com os 
conhecimentos acumulados, contribuem para construir suas 
identidades."
O fragmento acima apresenta o conceito de
(A) autonomia.
(B) curriculo.
(C) conhecimento.
(D) multiculturalismo.
(E) planejamento.

22
Com relafao ao uso das novas tecnologias em sala de aula, 
analise as afirmativas a seguir.
I. E pouco frequente, uma vez que nao e util na explorafao dos 

conteudos e na melhoria da aprendizagem.
II. Aproxima alunos e professores ao introduzir um componente 

ludico as aulas.
III. Sua utilizafao e dificultada pela falta de infraestrutura das 

escolas e a form afao deficiente dos professores.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23
Com relafao a Lei n° 10.639/03, que inclui o estudo da Historia e 
Cultura Afro-brasileira nas escolas, analise as afirmativas a seguir.
I. Ela tornou obrigatorio o ensino dessa disciplina apenas nos 

estabelecimentos publicos de ensino fundamental.
II. Ela estabeleceu, entre os temas do conteudo programatico, 

os movimentos de emancipafao dos negros e a participafao 
do negro na form afao social brasileira.

III. Ela determinou que os conteudos fossem ministrados apenas 
nas areas de Educafao Artistica e de Historia do Brasil.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

24
A respeito dos objetivos da formafao de professores, analise as 
afirmativas a seguir.
I. O desenvolvimento profissional permanente e um direito de 

todos os professores.
II. O desenvolvimento das competencias profissionais exige uma 

articulafao entre teoria e pratica.
III. O processo de desenvolvimento profissional deve estar 

vinculado a melhoria das condifoes de trabalho.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

25
A respeito dos objetivos do Plano Nacional de Educafao em 
Direitos Humanos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F 
para a falsa.
( ) Direcionar as politicas educacionais para uma cultura de 

direitos humanos.
( ) Incentivar a criafao de instituifoes e de organizafoes que 

valorizem a educafao em direitos humanos.
( ) Incentivar o acesso de pessoas com deficiencia nas afoes de 

educafao em direitos humanos.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A) V, V e V.
(B) V, V e F.
(C) V, F e F.
(D) F, V e V.
(E) F, F e V.
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26
Com relafao as caracteristicas do Censo Escolar, analise as 
afirmativas a seguir.
I. E um levantamento de dados que ocorre a cada dois anos, 

com a participafao de todas as escolas publicas.
II. Abrange as diferentes modalidades da Educafao Infantil e do 

Ensino Fundamental, excluindo o Ensino Medio.
III. Os resultados sao utilizados para o calculo do fndice de 

Desenvolvimento da Educafao Basica (IDEB).
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

27
Com relafao as caracteristicas de uma pratica curricular critica, 
analise as afirmativas a seguir.
I. O conhecimento e construido no processo de ensino- 

aprendizagem, por meio de interafoes socioculturais apenas 
entre o professor e os alunos.

II. A diversidade dos alunos problematiza e supera qualquer tipo 
de preconceito.

III. As experiencias e vivencias do cotidiano do professor devem 
ser tomadas como ponto de partida para novas 
aprendizagens escolares.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

28
Com relafao as caracteristicas da Teoria de Vygotsky, analise as 
afirmativas a seguir.
I. A form afao do ser humano se da em uma relafao dialetica 

entre o sujeito e a sociedade ao seu redor.
II. O ensino de um novo conteudo se resume a aquisifao de uma 

so habilidade.
III. Os processos psicologicos mais complexos so se formam e 

se desenvolvem pelo aprendizado.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
Com relafao ao Planejamento Escolar, analise as afirmativas a 
seguir.
I. Consiste em uma atividade de previsao da afao a ser 

realizada.
II. A base do planejamento e o Projeto Politico Pedagogico, 

elemento de organizafao e integrafao da atividade pratica.
III. O curriculo e, tambem, uma forma de planejamento escolar. 
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

30
Com relafao aos aspectos legais da educafao, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A Constituifao Federal de 1988 declarou, pela primeira vez, 

a educafao como um direito social.
( ) O Estatuto da Crianfa e do Adolescente garante a igualdade 

de condifoes para o acesso e a permanencia na escola.
( ) A Constituifao Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educafao estabelecem que a educafao e dever do Estado 
e da familia.

As afirmativas sao, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) F, V e F.
(C) V, V e V.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

Conhecimentos Especificos

31
A respeito do contexto de surgimento da Sociologia, no decorrer 
das grandes transformafoes revolucionarias que ocorreram nos 
seculos XVIII e XIX, assinale a opfao que caracteriza corretamente 
estas transformafoes.
(A) A Gra Bretanha forneceu um novo modelo de organizafao da 

produfao que rompeu com as estruturas socio-economicas 
do Antigo Regime.

(B) O mercantilismo elaborou as criticas a organizafao 
economica dos Estados absolutistas e implementou novas 
concepfoes de riqueza e consumo.

(C) A Franfa revolucionaria transformou a ordem social 
tradicional e defendeu a liberdade e a igualdade entre as 
ordens sociais.

(D) O Iluminismo difundiu uma cultura secularizada e defendeu a 
capacidade da razao humana desvendar os fenomenos 
naturais, quando iluminada pela providencia divina.

(E) As invenfoes modernas da rotafao trienal, da cota de malha, 
do relogio solar e das vacinas propiciaram uma confianfa 
crescente no metodo cientifico.

32
A sociedade industrial foi analisada pelos sociologos e filosofos 
morais do seculo XIX que testemunharam a sua formafao.
A respeito dessas avaliafoes, assinale a opfao correta.
(A) Adam Smith formulou o conceito de mercado regulado pela 

diferenfa entre a importafao de materia-prima e a 
exportafao de bens produzidos pelo sistema fabril.

(B) Jeremy Bentham fundamentou sua critica ao industrialismo 
com base no conceito de utilidade coletiva e de bem comum.

(C) Saint Simon e Comte sustentaram que a economia industrial 
impunha um principio superior de organizafao produtiva e 
social.

(D) Karl Marx concebeu o regime industrial como a forma 
produtiva necessaria para a fase de acum ulafao primitiva do 
capital.

(E) Alexis de Tocqueville interpretou a sociedade do Antigo 
Regime como uma sociedade de massa, "democratica", ao 
passo que a sociedade industrial seria individualista.

Nfvel Superior -  Professor -  Sociologia (20h e 40h) Tipo 1 -  Cor Branca -  Pagina 6



Secretaria de Estado de Educagao e Qualidade de Ensino do Estado do Amazonas -  SEDUC/AM -  2014 FGV - Projetos

33
A cultura iluminista de Rousseau e de Condorcet e as 
experiencias revolucionarias do seculo XVIII produziram uma 
reflexao polltica e sociologica a respeito dos procedimentos de 
tomada de decisao coletiva, entre os quais, o princlpio da 
maioria. A este respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. O princlpio da maioria e aquele em que, no ambito de uma

coletividade, a vontade expressa pelo maior numero de
participantes deve prevalecer e passar a ser considerada
como a vontade de todos na tomada de decisoes coletivas.

II. Condorcet trata do princlpio majoritario em suas pesquisas 
de matematica social, com base em um estudo cientlfico dos 
mecanismos decisionais, enquanto Rousseau aborda o 
problemada maioria no conceito de "vontade geral".

III. A Revolugao Americana e a Revolugao Francesa abriram o 
caminho para a democracia direta, na qual o criterio da 
maioria e aplicado no processo eleitoral e no processo 
deliberativo dos corpos politicos.

Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

34
Observe a imagem a seguir.

(Gravura impressa e posta em circulagao no ano de 1789, Paris, BnF.)

Sobre o contexto social que motivou a revolugao de 1789,
assinale a opgao que interpreta corretamente a satira polltica
reproduzida acima.
(A) Referencia aos privilegios fiscais e ao monopolio do comercio 

de longa distancia da alta burguesia, representada por um 
banqueiro montado nas costas de um campones.

(B) Crltica a guerra interna e as invasoes externas liderada pelos 
nobres realistas, representados como a nobreza de espada.

(C) Alusao ao peso dos impostos que recai completamente sobre 
o Terceiro Estado, representado por um campones curvado.

(D) Apologia da simplicidade e do trabalho manual, principal 
fonte da riqueza nacional, enfatizada pela enxada na mao do 
trabalhador.

(E) Representagao dos Estados Gerais, divididos em tres 
estamentos que possuem direito a um voto cada.

35
"E aquela analise que considera determinantes para o 
desenvolvimento da historia humana e para a criagao de uma 
ordem social diversos fatores estruturais materiais, 
particularmente os tecnologicos e os economicos".
Assinale a alternativa que indica corretamente o conceito 
correspondente a definigao acima.
(A) Positivismo.
(B) Materialismo historico.
(C) Idealismo.
(D) Darwinismo social.
(E) Pragmatismo.

36
O nascimento da Sociologia como ciencia autonoma e um 
processo relacionado a afirmagao da sociedade industrial, na 
Europa oitocentista. As opgoes a seguir identificam corretamente 
componentes da Revolugao Industrial que constitulram os 
primeiros objetos de reflexao da nova ciencia da sociedade no 
seculo XIX, a excecao de um a. Assinale-a.
(A) O progresso tecnico e material, que se refletiria na 

constituigao de uma sociedade mais complexa.
(B) O metodo cientlfico, que permitiu o desenvolvimento das 

ciencias naturais e sociais.
(C) A modificagao dos modos de produgao e de organizagao do 

trabalho.
(D) A transformagao das condigoes de vida e trabalho do 

operariado.
(E) A nova relagao entre arte e sociedade introduzida pela 

moderna cultura industrial.

37
Tanto o projeto de uma ciencia capaz de explicar a sociedade, 
quanto o termo sociologia para designa-la, remontam a Auguste 
Comte, que, no seu Curso de Filosofia Positiva (1830-42), 
apresentou uma concepgao evolutiva da historia e do 
desenvolvimento intelectual da humanidade, sintetizados na 
"lei dos tres estados".

Assinale a opgao que caracteriza corretamente esta lei, na 
perspectiva comtiana.
(A) No estado teologico, caracterizado pela imaginagao, o 

homem aspira ao conhecimento absoluto e identifica a causa 
dos fenomenos em entidades sobrenaturais.

(B) No estado metaflsico, caracterizado por uma atitude crltica, o 
homem identifica a causa dos fenomenos em entidades 
divinas antropomorfizadas.

(C) No estado positivo, o homem almeja o saber absoluto, ou 
seja, a pesquisa das causas ultimas e das leis efetivas de 
todos os fenomenos naturais e sobrenaturais.

(D) No estado metaflsico, os homens sao submetidos a regimes, 
como o feudal, em que o papado detem o poder espiritual e 
uma casta militar guerreira, o temporal.

(E) No estado positivo, os homens recorrem a especulagao para 
elaborar conceitos eternos e universais sobre o mundo 
humano e o natural.
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Em seu Etapas do Pensamento Sociologico, Raymond Aron 
destaca a importancia dos estati'sticos, como Adolphe Quetelet e 
Le Play, para a Sociologia. Eles produziram estudos 
administrativos e in ve stig a te s  censitarias sobre as causas da 
mortalidade, da criminalidade e de muitos outros problemas 
sociais, mensurando e comparando series de dados empiricos. Na 
introdufao de seu Ensaio de Fisica Social (1835), Quetelet se 
pergunta se as afoes humanas estao submetidas a leis: "Se se 
quiser proceder de modo seguro, deve-se buscar a solugao na 
experiencia. Nos devemos antes de mais nada perder de vista o 
homem tomado isoladamente e passar a considera-lo como uma 
fragao de sua especie. Despindo-o de sua individualidade, nos 
eliminaremos tudo que e acidental. (...) E o corpo social o que nos 
queremos estudar."
(Traduzido e adaptado de L.-A. QUETELET. Sur l'hom m e et le developpem ent des ses 
facultes, ou Essai de physique sociale, 1835, L. I, p. 1 ss.)

Com base no trecho acima, assinale a opfao que identifica, para 
os estatisticos dos Oitocentos, as m o tiv a te s  do comportamento 
do homem em sociedade.
(A) Morais, ancoradas na capacidade inata de diferenciar o certo 

do errado.
(B) Sociais, resultantes dos condicionamentos externos ao 

individuo.
(C) Psicologicas, fruto da conformafao da psique de cada 

homem.
(D) Simbolicas, produzidas pelo modo como o contexto e 

experimentado por cada sujeito.
(E) Biologicas, em funfao de caracteres geneticos herdados 

individualmente.

39
"A sua hipotese fundam ental [do positivismo] e de que a 
sociedade humana e regulada por leis naturais, ou por leis que 
tem todas as caracteristicas das leis naturais, invariaveis, 
independentes da vontade e da agao humana, tal como a lei da 
gravidade ou do movimento da Terra em torno do Sol. (...) Desse 
modo, a pressuposigao fundam ental do positivismo e de que 
essas leis, que regulam o funcionamento da vida social, 
economica e politica, sao do mesmo tipo que as leis naturais e, 
portanto, o que reina na sociedade e uma harmonia semelhante a 
da natureza, uma especie de harmonia natural."

(LOW I, M ichel. Ideologias e Ciencia Social. Sao Paulo: Ed. Cortez, 2006, p. 38.)

Com base nas considerafoes do autor a respeito do positivismo, 
assinale V para a conclusao verdadeira e F para a falsa.
( ) Para o positivismo os metodos e procedimentos para 

conhecer a sociedade sao os mesmo que sao utilizados para 
conhecer a natureza.

( ) Para o positivismo a sociedade e regida por leis naturais e a 
ciencia que estuda essas leis naturais da sociedade e do 
mesmo tipo que a que estuda as leis da Biologia ou da 
astronomia.

( ) Para o positivismo as ciencias da natureza sao ciencias 
objetivas e explicativas, enquanto as ciencias sociais sao 
subjetivas e compreensivas.

As afirmativas sao, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

40
Em meados do seculo XIX, Herbert Spencer tornou-se o grande 
divulgador do conceito de evolufao, ligado a aspectos biologicos, 
associado a formula da "sobrevivencia do mais apto". Spencer 
definiu evolufao como
(A) o resultado da selefao natural, lei natural criada por Deus, 

mas que funciona sem a intervenfao deste.
(B) a mudanfa na variafao, que gera a diferenciafao das especies 

animais e das formas de vida social, causando a pluralidade 
de culturas.

(C) a transformafao pela qual a materia passa de uma estrutura 
homogenea para uma heterogenea, em um processo de 
diferenciafao das organizafoes e das funfoes.

(D) o progresso material e espiritual resultante de 
aperfeifoamentos biologicos obtidos por intervenfoes 
geneticas.

(E) a diferenciafao progressiva dos seres que ocorre apenas no 
ambito botanico, originando o progresso organico.

41
As opfoes a seguir apresentam indagafoes pertinentes de 
pesquisas sociologicas que adotam uma perspectiva marxista, 
a excecao de um a. Assinale-a.
(A) Como o equilibrio e a solidariedade social sao mantidas?
(B) Como o capital controla os trabalhadores?
(C) Como as formas de produfao influenciam a classe social?
(D) Qual e a relafao entre trabalho, capital, estado e cultura?
(E) Como os fatores economicos incidem nas desigualdades, 

incluindo as de genero e etnia?

42
Durkheim refletiu sobre a distinfao entre normalidade e 
patologia, partindo da observafao de que a sociedade "confina 
duas ordens de fatos bastante diferentes: aqueles que sao os que 
devem ser e aqueles que deveriam ser diferentes daquilo que sao, 
os fenom enos normais e patologicos". Essas constatafoes 
permitiram a Durkheim estabelecer criterios para distinguir os 
dois estados.
Com relafao as regras para distinguir o normal do patologico, 
analise as afirmativas a seguir.
I. Um fato social e normal, para um certo tipo social em 

determinada fase de desenvolvimento, quando se produz na 
media das sociedades desta especie consideradas na fase 
correspondente de desenvolvimento.

II. Para definir a normalidade de um fenomeno e necessario 
referi-la ao desvio, ao que e considerado patologico em um 
determinado momento, por uma determinada sociedade.

III. A qualidade de um fenomeno, normal ou patologica, deve ser 
avaliada com base em criterios abstratos e absolutos 
provenientes das ciencias biologica e medica.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Em seu As Regras do Metodo Sociologico (1895), Durkheim 
afirmou que a sociologia tem como objeto de investigagao os 
modos de fazer, mais ou menos convencionados, capazes de 
exercer sobre o indivlduo uma coergao externa, ou os modos de 
fazer que sao gerais em uma dada sociedade. E, por modos de 
fazer, ele entendia modos de agir, de pensar e de sentir 
exteriores ao indivlduo.
A esse respeito, assinale a opgao que identifica corretamente o 
objeto da investigagao sociologica para Durkheim.
(A) A motivagao social.
(B) O comportamento social
(C) O fato social.
(D) A tradigao social.
(E) O costume social.

44
Ao investigar os tipos de coergao exercidos sistematicamente 
sobre os indivlduos e as forgas que mantem uma sociedade 
coesa, Durkheim caracteriza a "solidariedade organica", a qual se 
manifesta
(A) nas sociedades primitivas.
(B) nas sociedades modernas.
(C) nas sociedades tribais.
(D) nas sociedades pre-modernas.
(E) nas sociedades simples.

45
Para Max Weber, a agao social e aquela cujo objetivo e 
compartilhado com e orientado para outras pessoas. O sociologo 
deve levar em conta o significado intencional que o ator social 
atribui a sua agao, a qual pode nascer da aceitagao de um valor -  
por habito ou tradigao - ,  ou de impulsos emotivos irracionais.
A respeito da classificagao dos tipos ideais da agao social, assinale 
a opgao que os caracteriza corretamente.
(A) A agao moral e ditada por valores invariaveis a respeito do 

que e justo e do que nao e justo, relacionados a criterios de 
exito e utilidade.

(B) A agao afetiva nasce dos habitos adquiridos, da confianga no 
que "sempre fo i", como no caso de comportamentos 
determinados por habitos consagrados.

(C) A agao tradicional expressa uma emogao, se fundamenta em 
sentimentos e afetos e e impulsionada pelo estado emotivo 
dos atores.

(D) A agao racional com relagao a valores e determinada pela 
crenga em valores e princlpios absolutos e, por meio de 
um calculo utilitario, organiza os meios necessarios para 
realiza-los.

(E) A agao racional com relagao a fins e motivada pelo objetivo 
pre-fixado e os meios para a sua realizagao sao escolhidos 
racionalmente.

46
Weber considera a Sociologia como "a ciencia compreensiva da 
agao social" e, diferentemente de seus predecessores, 
concentrou a sua analise
(A) nas estruturas psicologicas determinantes do 

comportamento dos indivlduos.
(B) nos indivlduos agentes, os atores sociais, e suas agoes.
(C) nas relagoes economicas de produgao.
(D) nas entidades coletivas que estruturam a vida social.
(E) nos interesses utilitarios dos sujeitos.

47
O estudo a respeito das classes sociais esteve, desde o inlcio, 
relacionado ao problema das desigualdades economicas e de 
poder. Em O Capital (1867-90), Marx se indaga sobre esta 
relagao: "A questao que imediatamente se coloca e esta: o que e 
uma classe? A resposta a esta pergunta decorre da que demos a 
esta outra: o que e que transforma os operarios assalariados, os 
capitalistas e os proprietarios de terras em fatores das tres 
grandes classes sociais?’'.

(M ARX apud SANTOS, Theotonio.
Conceito de classes sociais. Petropolis: Vozes, 1982.)

Assinale a opgao que caracteriza corretamente a posigao de Marx 
a respeito do conceito de classe social.
(A) Para Marx, a determinagao das classes sociais resulta da 

investigagao sobre o modo de produgao.
(B) Para Marx, as diferentes classes correspondem a diferentes 

nlveis de renda.
(C) Para Marx, o conceito de classe permite explicar as 

desigualdades de genero e etarias.
(D) Para Marx, a estratificagao social tem origem na esfera 

polltica.
(E) Para Marx, a desigualdade resulta das diferentes insergoes 

das classes no mercado de trabalho.

48
Analise o fragmento a seguir.
O funcionalismo e um modelo explicativo importante nas teorias 
sociologicas contemporaneas e uma de suas raizes intelectuais e 
o conceito de fungao desenvolvido por Durkheim, em As Regras 
do Metodo Sociologico (1895). Para o sociologo frances, os 
elementos que compoem a sociedade devem ser estudados a 
partir da identificagao das suas fungoes, vale dizer do papel que 
desempenham para fazer funcionar a sociedade. Assim, por
exemplo, a fungao _____  e codificar e sacralizar as normas
sociais, ao passo que a fungao______ e reagir e punir as violagoes
das normas, enquanto a fungao ______  e sustentar a vida
m aterial.
Assinale a opgao que completa corretamente as lacunas do 
fragmento acima.
(A) da religiao -  da economia -  do direito.
(B) do direito -  da religiao -  da economia.
(C) do direito -  da econom ia- da religiao.
(D) da econom ia- do direito -  da religiao.
(E) da religiao -  do direito -  da economia.

49

Os grafites acima veiculam mensagens baseadas no conceito 
sociologico elaborado por Max Horkheimer e Theodor Adorno, 
em Dialetica do Iluminismo (1947).
A esse respeito, assinale a opgao que identifica corretamente 
esse conceito.
(A) Socializagao estandardizada.
(B) Industria cultural.
(C) Cultura totalitaria.
(D) Industria do imaginario.
(E) Democratizagao cultural.
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Examine a tabela a seguir, relativa aos indices percentuais de 
segregafao e isolamento recenseados nos Estados Unidos, na 
decada de 1980.

Cidade
Afro-

americanos
Irlandeses Italianos Russos

Chicago 80 35 49 64

Los Angeles 78 17 25 55

Miami 71 17 29 61

Nova York 67 43 55 49

(Fonte: U.S. Bureau of Census, Census of Population and Housing, 1980.)

Com base nos dados expostos, e correto deduzir que
(A) nao e possivel estabelecer se um grupo se considera mais ou 

menos isolado em relafao a um outro grupo.
(B) os afro-americanos sao o grupo que se considera mais isolado 

em todas as cidades listadas.
(C) os russos sao um grupo que se considera menos isolado do 

que os italianos em Chicago.
(D) os irlandeses e os italianos se sentem igualmente isolados em 

Los Angeles e em Miami.
(E) os afro-americanos, depois dos latinos, sao o grupo que mais 

se reconhece como isolado em Los Angeles.
51

A imagem representa a compressao espafo-temporal ocorrida
entre 1500 e 1960. A representafao do mundo e reduzida em
funfao do tempo necessario para percorre-lo.
Com relafao ao processo de compressao espafo-temporal ao
qual a imagem se refere, analise as afirmativas a seguir.
I. A compressao espafo-temporal consiste na percepfao da 

progressiva diminuifao do espafo ate o mundo tornar-se uma 
"aldeia global".

II. A compressao espafo-temporal que caracteriza a 
contemporaneidade transformou nossa sensibilidade e 
representafao do mundo.

III. O processo de compressao espafo-temporal e resultante das 
novas tecnologias de transportes e de telecomunicafoes, 
bem como da acelerafao dos processos economicos.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

52
As tribos urbanas sao comunidades que compartilham gostos e 
comportamentos e tem sido estudadas pelo sociologo frances 
Michel Maffesoli, para quem o fenomeno das tribos urbanas e 
caracterizado por "diversas redes, grupos de afinidades e de 
interesse, lagos de vizinhanga que estruturam nossas 
megalopoles. Seja ele qual for, o que esta em jogo e a potencia 
contra o poder, mesmo que aquela nao possa avangar senao 
mascarada para nao ser esmagada por este".

(M AFFESO LI, M. O Tempo das Tribos: O declinio do individualism o  
nas sociedades de massa. RJ: Forense, 1998, p. 70.)

As alternativas abaixo identificam corretamente caracteristicas 
das tribos urbanas, a excecao de um a. Assinale-a.
(A) Proxemia, pois as tribos alimentam um sentimento de 

pertencimento.
(B) Fluidez, na medida em que um membro pode eventualmente 

se deslocar de uma tribo para outra.
(C) Rivalidade, expressa na forma de conflitos entre algumas 

tribos.
(D) Ativismo, praticado atraves de formas institucionalizadas de 

protesto como greves e piquetes.
(E) Singularizafao, pois cada membro e diferente dos que nao 

fazem parte do seu grupo.

53
Ao estudar os movimentos sociais da contemporaneidade, 
Charles Tilly pegou emprestada do campo musical a nofao de 
"repertorio", util para investigar a relafao entre cultura e politica 
nos processos de mobilizafao coletiva. Para Tilly, repertorio e 
"o pequeno leque de maneiras de fazer politica num dado periodo 
historico. O conceito ressalta a temporalidade lenta das 
estruturas culturais, mas da espago aos agentes, pois que a logica 
volatil das conjunturas politicas os obrigaria a escolhas continuas, 
conforme oportunidades e ameagas cambiantes -  em contextos 
democraticos, passeatas sao mais seguras que guerrilhas; em 
contextos repressivos, pode bem ser o contrario".
(ALONSO, A . "Repertorio, segundo Charles " in Revista Sociologia & 
Antropologia , v. 2, n. 3, 2012, p. 22.)

Com base no fragmento acima, o conceito de repertorio de 
Charles Tilly e
(A) o conjunto de estruturas organizativas institucionalizadas 

para expressar pleitos coletivos.
(B) o conjunto de demandas moralmente licitas para superar a 

discriminafao e a explorafao.
(C) o conjunto de formas disponiveis para os grupos disputarem 

os recursos e capitalizarem seus interesses.
(D) o conjunto de meios legalmente sancionados para 

transformar uma sociedade.
(E) o conjunto de afoes politicas disponiveis para determinada 

sociedade em determinado momento historico.

54
Nos PCN's de Ensino Medio para as Ciencias Humanas e suas 
Tecnologias, um dos eixos de competencias a ser desenvolvido 
em Sociologia e a capacidade de "investigagao e compreensao” . 
Assinale a opfao que identifica corretamente uma competencia 
correspondente a este eixo.
(A) Historicizar as transformafoes no mundo do trabalho e o 

novo perfil de qualificafao exigida.
(B) Construir instrumentos para uma melhor compreensao da 

vida cotidiana.
(C) Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre 

a realidade.
(D) Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades 

sociais.
(E) Construir a identidade social e politica, de modo a viabilizar o 

exercicio da cidadania plena.
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A escola e a educagao ocuparam um lugar central no pensamento 
sociologico desde o final do seculo XIX. A esse respeito, relacione 
os sociologos as respectivas perspectivas sobre educagao.
1. Emile Durkheim
2. Talcott Parson
3. Pierre Bourdieu
( ) A escola e uma instituigao fundamental no processo de 

reprodugao e legitimagao das desigualdades sociais.
( ) O sistema educativo tem como fungoes a socializagao e a 

selegao dos indivlduos, estando relacionado a economia e ao 
sistema politico.

( ) A educagao e um fato social, portanto se impoe 
coercitivamente sobre os indivlduos e promove uma maior 
integragao destes com o todo social.

Assinale a alternativa que mostra a relagao correta, de cima para 
baixo.
(A) 3 -  2 -  1.
(B) 3 -  1 -  2.
(C) 2 -  1 -  3.
(D) 1 -  2 -  3.
(E) 2 -  3 -  1.

56
As grandes mobilizagoes urbanas de massa que ocorreram no 
Brasil e em varios paises do mundo ocidental nos anos 1960 e 
1970 foram avaliadas como "novos movimentos sociais”, tanto 
pela novidade dos temas que abordavam, como pela participagao 
de novos atores: jovens, estudantes, mulheres, minorias etnicas, 
entre outros. A erupgao destas manifestagoes tornou evidente a 
incapacidade dos dois maiores modelos teoricos, o marxista e o 
estrutural-funcionalista, de interpretar os novos conflitos.
A esse respeito, assinale a opgao que indica, corretamente, uma 
interpretagao dos novos movimentos sociais.
(A) Os protestos sao agoes racionais motivadas por interesses de 

classe e resultam das contradigoes do capitalismo.
(B) As agitagoes sociais de massa sao fenomenos irracionais fruto 

de insatisfagoes individuais em relagao ao sistema nao 
canalizadas pelas instituigoes.

(C) As manifestagoes expressam a insatisfagao de grupos que 
compartilham as mesmas condigoes de existencia.

(D) As mobilizagoes em massa nascem da sociedade civil e optam 
pela agao direta de grupos marginais aos padroes de 
normalidade sociocultural.

(E) Os movimentos coletivos das multidoes sao explosoes 
reativas de frustragoes individuais dispersas produzidos por 
um interacionismo simbolico.

57
Os Parametros Curriculares Nacionais (PCN's, 1999) e os 
Parametros Curriculares Nacionais + Ensino Medio (PCN+EM, 
2002) listam as competencias especificas da sociologia, enfatizam 
a importancia dos conceitos estruturantes e sugerem a 
organizagao de eixos tematicos.
As opgoes a seguir identificam corretamente os eixos tematicos 
sugeridos para a disciplina de Sociologia, a excecao de um a. 
Assinale-a.
(A) Indivlduo e sociedade.
(B) Cultura e sociedade.
(C) Trabalho e sociedade.
(D) Polltica e sociedade.
(E) Arte e sociedade.

58
Ao estudar as relagoes de poder na sociedade contemporanea, 
Pierre Bourdieu distinguiu quatro diversos tipos de capital: o 
economico, o social, o cultural e o simbolico.
Com relagao aos diversos tipos de recursos associados a cada 
forma de capital, segundo Bourdieu, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa.
( ) O capital social e constituido pelo conjunto de recursos a que 

um indivlduo tem acesso em fungao das redes de relagoes 
nas quais se insere.

( ) O capital cultural se baseia exclusivamente na instrugao 
formal e nas habilidades intelectuais adquiridas por um 
indivlduo ao longo da vida escolar.

( ) O capital simbolico e a visao de mundo da classe social 
hegemonica que transforma seus recursos materiais em 
simbolos de forga e poder.

As afirmativas sao, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

59
A partir do final dos anos 1970, as doutrinas neoliberais 
elaboradas por Milton Friedman (Escola de Chicago) comegaram 
a ser postas em pratica por Estados que reorientaram 
radicalmente suas politicas economicas. Estas experiencias 
neoliberais ficaram conhecidas como Thatcherismo, na Inglaterra, 
e Reaganismo, nos Estados Unidos.
Com relagao as receitas neoliberais indicadas por Friedman e 
postas em pratica em varios paises capitalistas, desde os anos 
1980, analise as afirmativas a seguir.
I. Recomenda a desregulamentagao, vale dizer, a retomada da 

teoria de Ricardo sobre a aboligao das tarifas alfandegarias e 
das leis protecionistas, com vistas a eliminagao de todas as 
regras e normas que limitam as operagoes economicas.

II. Incentiva a privatizagao, vale dizer, a substituigao dos servigos 
publicos por servigos privados e privatizados, com base no 
princlpio da maior eficiencia do sistema privado.

III. Ampliam-se as despesas sociais, vale dizer, sao reservadas 
parcelas maiores do orgamento publico para o sistema de 
educagao publica, o sistema previdenciario e a assistencia 
sanitaria, de modo a tornar os indivlduos mais preparados 
para competir no mercado.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Os componentes necessarios para produzir as bolas de tenis 
utilizadas no torneio de Wimbledon provem da Indonesia 
(estanho), da Malasia (borracha), do Japao (carbonato de 
magnesio), da Coreia do Sul (enxofre), da Grecia (silicio), da Nova 
Zelandia (la), dos Estados Unidos (argila) e da Gra Bretanha 
(pigmentos e tecido de la). O exemplo deste enorme percurso 
ilustra a nova logica pos-moderna das cadeias produtivas no 
capitalismo global.
A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa.
( ) O exemplo ilustra a fragmentagao da cadeia produtiva, com o 

partilhamento da produgao em varias plantas mundiais e o 
recurso a acordos de terceirizagao e franquias.

( ) O exemplo ilustra o processo de integragao vertical da 
produgao e o decorrente estimulo a formalizagao do 
trabalho.

( ) O exemplo ilustra a mobilidade crescente da tecnologia e do 
capital que se deslocam em busca de vantagens nos 
diferentes fatores da produgao oferecidas em diversos paises. 

As afirmativas sao, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e V.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.
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Questao Discursiva

Em uma escola publica de ensino fundamental, um grupo de professores, em reuniao convocada para rever o Projeto 
Politico Pedagogico da Instituifao, decidiu organizar grupos de estudos, com participafao voluntaria.
O grupo A, formado por doze docentes, ficou responsavel pela elaborafao de um plano de atividades a serem no cotidiano 
da escola.
Para esse estudo, foram listadas as seguintes questoes:

• Indicar os conceitos e ideias de cada area de conhecimento que os alunos precisam dominar.

• Como trabalhar com as diferenfas de ritmo de aprendizagem e os diferentes graus de dificuldade dos alunos?
• Como conseguir que os alunos sejam atores de sua aprendizagem?

O grupo B, formado por cinco docentes, propos as seguintes questoes:

• Como manter a disciplina dos alunos?

• Como conseguir que os alunos fafam  o dever de casa?

• Como conseguir o acompanhamento dos pais nas tarefas de casa e no desempenho escolar dos filhos?

A partir da hipotese apresentada, redija um texto que responda as questoes a seguir:
1. Descreva dois procedimentos didaticos que permitam trabalhar, com sucesso, as diferenfas de ritmo e os diferentes 

graus de dificuldade dos alunos.
2. Como conseguir que os alunos sejam atores de sua aprendizagem?
3. Indique quatro atitudes dos docentes e duas da escola que tratem das questoes disciplinares, do envolvimento dos 

alunos com o estudo e dos pais com o desempenho escolar de seus filhos.

Atenfao!
A folha a seguir deve ser usada como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado na folha de texto definitivo, pois nao sera avaliado o texto escrito em local indevido. 
Seu texto deve ter no minimo 20 (vinte) e no maximo 30 (trinta) linhas.
Na folha de texto definitivo, nao se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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