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1. O Caderno de Questões contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E) e
discursiva.
2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas e Folha de Resposta da Discursiva seu nome,
número de inscrição, data de nascimento, cargo, prova e opção de língua estrangeira. Qualquer irregularidade
comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. As provas objetiva e discursiva terão juntas duração de 4:15 horas, incluído neste tempo o preenchimento do
Cartão de Respostas e Folha de Resposta da Discursiva.
4. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
5. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
8. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões, no Cartão de
Respostas e na Folha de Resposta da Discursiva. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação
automática do candidato.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas e a Folha de Resposta da Discursiva.
12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta
da Discursiva. Não esqueça seus pertences.
13. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA

CONHECIMENTOS GERAIS

1. Pela leitura do texto, NÃO se pode dizer que:

- Língua Portuguesa

A) a autora posiciona-se de forma totalmente contrária aos
avanços tecnológicos, colocando-os como os grandes
vilões da modernidade.
B) há um posicionamento desfavorável à dependência das
novidades tecnológicas, pelo fato de que ela tem
provocado alterações comportamentais.
C) atualmente, é comum as pessoas tomarem para si uma
competência que não possuem ao avaliar os lançamentos
como imprescindíveis dada a velocidade com que
ocorrem.
D) há uma advertência de que a ânsia por estar em sintonia
com todas as novidades tecnológicas provoca um
consumo inconsciente, ao ponto de se comprar o que não
é preciso.
E) as pessoas de maneira geral não são capazes de
identificar o tipo de tecnologia necessária, bem como de
não saberem dominá-la em suas especificidades
recentes.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Texto 1
Tecnologite
A ERA DIGITAL criou novas necessidades, novas
oportunidades e até novas neuroses. Uma delas é a
dificuldade de nos “desligarmos” do trabalho, em função da
conexão direta e imediata via telefone celular e internet.
Estamos sempre on-line, localizáveis e identificáveis. Os
consumidores também mudaram. Quem de nós não fica
encantado e atraído por uma nova tecnologia, que nos
promete acesso a som, dados e imagem com mais qualidade,
velocidade, instantaneidade e miniaturização?
Assim como nos anos 70 e 80 do século passado
todos tínhamos um pouco de treinador de futebol e de
especialista no combate à inflação, hoje nos mantemos
informados sobre os avanços da tecnologia e nos julgamos
competentes para acompanhar as ondas que vêm, cada vez
em menor intervalo. Mas não somos capazes de saber de que
tecnologia necessitamos e, acima de tudo, o que fazer com
ela, quando chega. Além disso, é muito difícil determinar
quando é o momento de ter um novo equipamento ou sistema,
pois sair correndo para comprar não é uma boa decisão.
Logo que um novo sistema operacional de
computador é lançado, por exemplo, ainda não há muitos
softwares aplicativos preparados para trabalhar sob ele, e os
defeitos se sucedem. Ou seja, pagamos caro para ter a
novidade e ajudamos a fabricante a aperfeiçoá-la, sem nem
um “muito obrigado!”.
Um bom exemplo são os tocadores de música no
formato MP3, que caracteriza a compressão de áudio. Foram
seguidos pelo MP4 (compressão de vídeo); MP5 (o MP4 com
câmara digital e, às vezes, filmadora); MP6 (com acesso à
internet), e por aí vai. Digam-me, caros leitores e leitoras: se o
objetivo do MP3 era carregar e tocar centenas ou milhares de
músicas, para que pagar mais caro e trocar de aparelho para
fotografar, se já temos câmeras digitais? Muitos de nós, a
propósito, temos a câmera, o celular que também fotografa, a
webcam idem, e ainda o MP4.
O velho videocassete foi aposentado pelo tocador de
DVD, que, aos poucos, cede seu lugar para o blu-ray, que
armazena e reproduz discos de alta definição. Em termos de
telefone celular, então, há mais dúvidas do que certezas. Mal
você adere ao celular 3G, com acesso à internet e outras
facilidades, e já se começa a discutir o 4G, que promete total
integração entre redes de cabo e sem fio. Como estar
atualizado sem pagar mais caro por isso? E sem correr o risco
de apostar em uma tecnologia que não terá sucesso? Não há
fórmula pronta para isso, mas sugiro aos consumidores que
moderem seu apetite por novidades, quando os aparelhos
que têm em casa estiverem funcionando bem e facilitando
suas vidas. O DVD ainda serve para divertir a família? Então,
vamos esperar que as locadoras e lojas tenham mais filmes
blu-ray antes de trocar de equipamento. Olho vivo também
nos preços e na qualidade dos serviços, inclusive de
assistência técnica. O novo pelo novo nem sempre é bom.
Cuidado com a "tecnologite", a doença da ânsia pela mais
nova tecnologia.

2. Assinale a alternativa em que a mudança de posição dos
termos grifados NÃO altera nem as relações de sentido
empreendidas no contexto das frases, nem a classe de
palavras.
A) Ele é um homem grande./ Ele é um grande homem.
B) Conheci um brasileiro jornalista. Conheci um jornalista
brasileiro.
C) Precisa-se muito de amor. Precisa-se de muito amor.
D) A era digital criou novas necessidades./ A era digital criou
necessidades novas.
E) O velho funcionário foi aposentado./O funcionário velho
foi aposentado.

3. Pode-se identificar o uso conotativo da linguagem em:
A) “Um bom exemplo são os tocadores de música no formato
MP3, que caracteriza a compressão de áudio.”
B) “Quem de nós não fica encantado e atraído por uma nova
tecnologia (...)?”
C) “O velho videocassete foi aposentado pelo tocador de
DVD(...).”
D) “Em termos de telefone celular, então, há mais dúvidas do
que certezas.”
E) “(...) para que pagar mais caro e trocar de aparelho para
fotografar, se já temos câmeras digitais?”

4. O elemento coesivo assinalado a seguir “Quem de nós
não fica encantado e atraído por uma nova tecnologia, que
nos promete acesso a som, dados e imagem com mais
qualidade, velocidade, instantaneidade e miniaturização?”
pode ser classificado como:
A)
B)
C)
D)
E)

(Maria Inês Dolci – Folha de S. Paulo, 6/03/2010)

02

conjunção subordinativa integrante.
pronome relativo.
conjunção coordenativa.
conjunção subordinativa adverbial.
pronome interrogativo.

5. As conjunções grifadas em “Não há fórmula pronta para
isso, mas sugiro aos consumidores que moderem seu apetite
por novidades, quando os aparelhos que têm em casa
estiverem funcionando bem e facilitando suas vidas.”
introduzem, respectivamente, em relação às orações
imediatamente anteriores, orações:

teremos como nos proteger. Ficaremos sabendo de tudo
sobre todos, inclusive os detalhes da doença da tia Djalmira,
e...
– Sr. Watson...
– Já estou indo, já estou indo.
(Luis Fernando Veríssimo – O Globo, 18/01/2009)

A) coordenada sindética adversativa; subordinada
substantiva subjetiva; subordinada adverbial temporal.
B) coordenada assindética; subordinada substantiva
completiva nominal; subordinada adverbial causal.
C) coordenada sindética adversativa; subordinada
substantiva objetiva direta; subordinada adverbial
temporal.
D) coordenada sindética aditiva; subordinada substantiva
apositiva; subordinada adverbial condicional.
E) coordenada assindética; subordinada substantiva
objetiva direta; subordinada adverbial concessiva.

6. O texto 2 relaciona-se com o texto 1, do ponto de vista
temático, porque:
A) criticam as inovações tecnológicas, responsabilizando-as
pelo consumo desenfreado e desnecessário.
B) listam as inúmeras inovações da humanidade, sem
contudo referirem-se aos problemas decorrentes destas
inovações.
C) os autores demonstram apatia e resistência às inovações
no campo da tecnologia, enfatizando suas posturas
retrógradas e tecnofóbicas.
D) ambos relativizam a extrema importância conferida às
novas tecnologias, afirmando que elas devem ser
assimiladas cautelosamente, da mesma forma que
trazem benefícios, também alteram padrões
comportamentais.
E) ambos acreditam na manutenção da sociedade tal qual
ela era em séculos passados, já que novas descobertas
sempre ocasionarão inúmeros problemas.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Texto 2
O que Watson disse
A primeira conversa telefônica foi entre Alexander
Graham Bell e seu assistente Thomas Watson. Em Filadélfia.
1876. Bell fazia uma demonstração do telefone recéminventado para diversos convidados, inclusive Dom Pedro II,
imperador do Brasil. Watson estava numa sala ao lado. Bell o
chamou:
– Watson, venha cá.
Nada aconteceu. Bell falou mais alto:
– Watson, venha cá imediatamente!
Silêncio. Bell gritou:
– Watson, eu preciso de você!
Nada. E então Bell disse aos convidados, sorrindo,
“Agora vamos tentar com a minha invenção”, pegou o
telefone, discou 1 e, quando atenderam do outro lado, falou
com sua voz normal:
– Sr.Watson, venha até aqui. Eu preciso do senhor.
Esta é uma versão algo fantasiosa do que
aconteceu. Mas o que realmente ninguém ficou sabendo, pois
ninguém ouviu, foi como Watson atendeu o primeiro
telefonema na outra sala.
Ele pode ter sido apenas solícito:
– Sim senhor.
Pode ter sido distraído:
– Quem está falando, por favor?
Pode ter sido brincalhão:
– Desculpe, o sr. Watson está em reunião.
Ou pode ter sido vidente e filosófico e dito:
– Já vou, Mr. Bell. Mas o senhor tem consciência do
que acaba de inventar? Já se deu conta do que começou?
Está certo, isto vai facilitar a comunicação entre as pessoas.
Vai ser ótimo para chamar a ambulância ou os bombeiros,
marcar encontros, avisar que vai-se chegar tarde, avisar que
a tia Djalmira morreu, namorar, ligar para o açougueiro e fazer
“muuuu”, pedir pizza, tudo isto. Mas o senhor também acaba
de inventar o despertador, a ligação no meio da noite que
quase mata do coração, o engano, a pesquisa telefônica... E o
celular, Mr. Bell. O senhor não sabe, mas acaba de inventar o
celular. Vai demorar um pouco, mas um dia esta sua caixa vai
caber na palma da mão e vai ter câmera fotográfica,
calculadora, TV, raio X, bote salva-vidas inflável, e vai acabar
com a vida privada como nós a conhecemos, Mr.Bell. As
pessoas vão andar na rua espalhando suas intimidades e não

7. Apenas uma alternativa abaixo contém ERRO de
acentuação gráfica, segundo o Novo Acordo Ortográfico.
Assinale-a.
A) O médico recebeu o título de herói.
B) Os médicos não veem problemas na realização da
cirurgia.
C) Acreditava-se que a coragem do pai resultou num ato
heróico.
D) A assembleia decidiu pela greve por tempo
indeterminado.
E) A feiura era tanta que o desencorajou.

8. No texto 2, o termo grifado em: “Watson estava
numa sala ao lado” exerce a função sintática de:
A)
B)
C)
D)
E)

adjunto adnominal.
objeto direto.
predicativo.
complemento nominal.
adjunto adverbial.

9. A oração grifada no período “Vai ser ótimo
para chamar a ambulância ou os bombeiros, marcar
encontros(...)” expressa ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)
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condição.
conformidade.
consequência.
finalidade.
causa.

10. Assinale a alternativa que apresenta ERRO quanto à
concordância verbal.

14. Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos –
PNRH (Lei Federal n° 9.433/97), os rios são de domínio:

A) Nunca ocorreram tantas tempestades com raios quanto
agora.
B) Os Estados Unidos sempre é alvo de críticas na mídia
global.
C) Os trinta e cinco por cento de comissão foram para a
empresa.
D) Vivam os povos das Américas, não cansavam de gritar os
manifestantes políticos.
E) Vossa Senhoria se enganou na resposta dada aos
empregados.

A)
B)
C)
D)

- Política de Meio Ambiente

A) a Outorga, os Estudos de Impactos Ambientais – EIA e a
Faixa Marginal de Proteção – FMP.
B) a Faixa Marginal de Proteção – FMP, a Outorga e o Fundo
Nacional de Recursos Hídricos – FUNDRHI.
C) os Comitês de Recursos Hídricos, as Agências de Bacias,
os Estudos de Impactos Ambientais – EIA e a Outorga de
Uso.
D) os Planos Diretores de Recursos Hídricos, a Outorga e os
Estudos de Impactos Ambientais – EIA.
E) o Enquadramento das Águas em Classes de uso e o
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos – SNIRH.

exclusivo da União.
da União e dos Estados.
da União, dos Estados e dos municípios.
da União, dos Estados, dos municípios e das pessoas
jurídicas desde que tenham obtido a Outorga.
E) da União, dos Estados, dos Municípios e das pessoas
físicas e jurídicas, desde que tenham obtido a Outorga.

15. São instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos – PNRH (Lei Federal n° 9.433/97), dentre outros:

11. Na organização dos Poderes, prevista na Constituição
Federal de 1988, pode-se afirmar que o Ministério Público da
União – MPU – quando atua numa Ação Civil Pública relativa à
área ambiental:
A) está hierarquicamente submetido ao Supremo Tribunal
Federal – STF, órgão supremo do Judiciário.
B) está hierarquicamente submetido ao Superior Tribunal de
Justiça – STJ, órgão supremo do Judiciário.
C) está hierarquicamente submetido à Presidência da
República e/ou ao Ministério do Meio Ambiente.
D) é autônomo, não estando hierarquicamente submetido a
nenhum Poder.
E) é autônomo, constituindo assim expressamente o quarto
Poder da República Brasileira.

16. Segundo o texto da Lei n° 9.433/97, o MCPA (Movimento
de Cidadania Pelas Águas) em cada Estado é uma atuação:
A) do governo estadual e centralizado no CREA do
respectivo estado.
B) organizada só pelo CREA de cada estado.
C) das Organizações Não Governamentais – ONGs, sem
envolvimento público.
D) das Organizações Não Governamentais – ONGs,
capitaneadas pelo sistema CONFEA – CREA, sem
envolvimento público.
E) que integra o Sistema Nacional de Recursos Hídricos –
SNRH se estiver legalmente constituído.

12. No Direito Administrativo e/ou Ambiental pode-se
distinguir atos discricionários e atos vinculados. De que
espécies são a Outorga de uso dos recursos hídricos e as
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI, LO)?
A) Não existe nenhuma diferença entre eles, são todos atos
vinculados.
B) Não existe nenhuma diferença entre eles, são todos atos
discricionários.
C) Cabe ao Supremo Tribunal Federal – STF – julgar a
diferença entre eles.
D) São respectivamente: discricionário – discricionário –
vinculado – vinculado.
E) São respectivamente: discricionário – vinculado –
discricionário – vinculado.

17. O papel primordial da Procuradoria Geral da República –
PGR, na fiscalização ambiental é:
A) fiscalizar o cumprimento das leis.
B) fiscalizar exclusivamente a atuação dos governos federal
e estadual, sobretudo nos aspectos financeiros.
C) fiscalizar a atuação das empresas públicas e privadas.
D) promover Inquéritos Civis Públicos e as Ações Populares.
E) atuar como defensora da União nos Inquéritos Civis
Públicos e nas Ações Civis Públicas, assim como nas
Ações Populares.

13. A Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (Lei
Federal n° 9.433/97), tem como princípios básicos, dentre
outros:
A) a outorga e a cobrança da água.
B) a cobrança e o Fundo Nacional de Recursos Hídricos –
FUNDRHI.
C) a cobrança da água e o reconhecimento do seu valor
econômico.
D) o Fundo Nacional de Recursos Hídricos – FUNDRHI e a
compensação aos municípios pelo uso dos recursos
hídricos.
E) o reconhecimento do valor econômico da água e dos usos
múltiplos da mesma.
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18. Pela lei das águas, Lei n° 9.433/97 os Consórcios
Intermunicipais de Bacias, segundo o Art. 51:

22. Qual imagem na régua do Microsoft Word abaixo
representa um delimitador de colunas de tabela?

A) não mais poderão atuar, pois deverão ceder lugar aos
Comitês de Bacias e às Agências Técnicas de Água.
B) poderão atuar sempre, independentemente dos Comitês
de Bacias.
C) poderão receber delegação do CNRH e dos CERH para o
exercício das funções das Agências de Água, por prazo
indeterminado.
D) poderão atuar sempre, dependente apenas de
autorização do IBAMA e dos Comitês de Bacias.
E) poderão receber delegação do CNRH e dos CERH para o
exercício das funções das Agências de Água, por prazo
determinado.

A)

B)

C)

19. Segundo o Art. 225 da Constituição Federal de 1988, as
Usinas Nucleares deverão ter:

D)

A)
B)
C)
D)

EIA-RIMA e Audiência Pública.
dispensa de EIA – RIMA e de Audiência Pública.
aprovação do Ministério Público da União – MPU.
aprovação do Ministério Público da União – MPU, do
IBAMA e do órgão ambiental estadual.
E) localização definida em lei federal.

E)

23. No Microsoft Outlook, qual(is) tecla(s) de atalho
exclui(em) permanentemente uma mensagem?
A)
B)
C)
D)
E)

20. Quais biomas (nas diversas regiões do Brasil) são
considerados como patrimônio nacional pela Constituição
Federal de 1988?
A) Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do
Mar, Pantanal Mato-grossense, Zona Costeira.
B) Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra dos
Cocais, Cerrado e Zona Costeira.
C) Floresta Amazônica Brasileira, Caatinga, Serra do Mar,
Serra dos Órgãos, Zona Costeira.
D) Cerrado, Serra dos Órgãos, Caatinga, Floresta
Amazônica Brasileira, Serra do Mar.
E) Pantanal Mato-grossense, Zona Costeira, Parques
Nacionais, Zonas Ecologicamente Equilibradas.

DEL
SHIFT e DEL
BACKSPACE
ESC
CTRL e V

24. Considere a seguinte tabela criada no Microsoft Office
Excel. Sobre a formatação da coluna B2, é correto afirmar
que:

- Noções de Informática
21. Sobre a área de Notificação do Windows XP exibida
abaixo, é INCORRETO afirmar que:

A) ao clicar na imagem mais à esquerda(
ocultos são exibidos.

), os ícones

A) ao clicar no botão

, o valor será 221,4%.

B) ao clicar duas vezes seguidas sobre a hora...........,
é exibida a tela “Propriedades de Data e hora”.

B) ao clicar no botão

, o valor será 2.114,000.

C) ao clicar no botão

, o valor será 2.114,00.

C) ao clicar na imagem.........é acionada a aplicação
associada a esta imagem.

D) ao clicar no botão

D) na área de notificação, é possível configurar para cada
item um determinado comportamento: “sempre mostrar”,
“sempre ocultar” ou “ocultar quando estiver inativo”.

, o mesmo não interferirá na

formatação da coluna, pois esta formatação se aplica
somente a campos do tipo “Texto”.

E) as configurações da barra de tarefas não interferem no
comportamento da área de Notificação.

E) ao substituir o conteúdo da célula pela fórmula
MAXIMO(B24:B26), será exibido o valor 12%.

05

25. Suponha que para realizar uma monografia sobre
Recursos Hídricos, você visitou diversos sites sobre o
assunto. No Internet Explorer, existem diversas maneiras que
permitem a você consultar páginas visitadas recentemente,
EXCETO:
A) botão de Pesquisa

A)
B)
C)
D)
E)

.

B) seta ao lado do botão Avançar
C) seta da barra de endereços
D) botão Voltar

28. A composição da economia do estado de Goiás na
atualidade, baseia-se na produção agrícola, na pecuária, no
comércio e na indústria. No setor industrial destaca-se a:
açucareira.
metalúrgica.
do cimento.
têxtil.
do papel.

.
.

29. Segundo a Lei n° 10.460/88 – Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas autarquias – são
deveres do funcionário, EXCETO:

.

A) ser leal e cooperar com os colegas de serviço.
B) zelar pela economia do material que lhe for confiado.
C) atender, com preterição de qualquer serviço, ao público
em geral.
D) resolver dúvidas e dificuldades que encontrar nos
exames dos documentos sujeitos ao seu estudo sem
consultar previamente o seu chefe.
E) participar de cursos de aperfeiçoamento legalmente
instituídos.

E) exibir Histórico.

- Conhecimentos de Administração Pública
26. A descoberta do ouro, no Brasil, no século XVII, ativou a
cobiça das autoridades que identificavam a riqueza com a
posse dos metais preciosos. Por ordem real, na época, todos
os braços disponíveis deveriam ser empregados na extração
do ouro, o que explica:

30. Segundo a Constituição do Estado de Goiás, em relação à
aposentadoria do servidor, é correto afirmar:
A) computar-se-á, parcialmente, para efeitos de
aposentadoria, o tempo de serviço público federal,
estadual ou municipal e o da atividade privada.
B) a aposentadoria voluntária, dar-se-á aos 60 anos, se
homem e aos 55, se mulher, com proventos
proporcionais.
C) a aposentadoria voluntária, dar-se-á aos 35 anos de
serviço, se homem e aos 30, se mulher, com proventos
integrais.
D) será aposentado, compulsoriamente, o servidor que
houver completado 60 anos de idade, com proventos
integrais.
E) os proventos dos servidores inativos não se equipararão
em benefícios ou vantagens aos concedidos aos
servidores em atividade.

A) os baixos impostos cobrados para a produção de
produtos agrícolas.
B) os inúmeros tipos de jazidas que foram exploradas em
consequência da abundância do ouro.
C) o grande número de entradas e bandeiras vindas de todo
o país para Goiás.
D) a grande riqueza da cidade de Goiás ocasionada pela
grande produção de ouro.
E) o pouco desenvolvimento da lavoura e da pecuária em
Goiás.

27. O estado de Goiás é o mais populoso da região centrooeste, apresentando as seguintes peculiaridades:
I.

Faz parte do grupo de estados maiores produtores de
medicamentos genéricos do país.
II. Goiás era uma terra teoricamente pertencente à capitania
de São Paulo.
III. Nele está localizado o parque nacional das Emas.
IV. Em seu território encontram-se distribuídos 256
municípios.
Analise as afirmativas, marcando a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

I e II apenas.
I, II e IV apenas.
I, II e III apenas.
IV apenas.
II e III apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36. O conceito de “crise de identidade” advém da
constatação da:

31. No âmbito da sociologia da estratificação social o
conceito de mobilidade vertical explica a:

A) confirmação do discurso essencialista.
B) consolidação do corpo como principal interface da
identidade.
C) fragilidade dos sistemas simbólicos pós-modernos.
D) falência dos parâmetros cognitivos modernos.
E) multiplicação das arenas identitárias.

A) ascensão ou queda de indivíduos ou grupos na escala de
hierarquia social, causando mudanças em suas posições
de classe em relação às anteriormente ocupadas.
B) mudanças relacionadas a alterações no interior de uma
mesma classe social.
C) declínio de grupos no exterior da hierarquia social,
engendrando mutações em suas posições de classe em
relação àquelas anteriormente ocupadas.
D) projeção ascendente no interior de um mesmo status
social.
E) mobilidade horizontal mediante recurso aos conceitos de
estigma e carisma.

37. Na dinâmica da construção da identidade, os sistemas
classificatórios desempenham importante papel na
ordenação da vida social, na atribuição de sentido às práticas
sociais, e na ressignificação de símbolos. Nesse sentido,
deve-se destacar como mecanismo primordial no processo
de marcação da diferença:

32. No caso das sociedades ocidentais modernas, a violência
e a desigualdade social emergem da natureza própria do
modo de produção capitalista. Nesse sentido, constitui-se
num de seus vetores constitutivos a:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

escravidão.
criminalização da pobreza.
tributação progressiva.
contradição entre trabalho imaterial e trabalho material.
exploração do trabalho.

38. A identidade nacional, no contexto da formação dos
Estados nacionais e do processo de descolonização, tendeu
a sobrepujar outros agenciamentos como, por exemplo, os de
classe e gênero. Os discursos políticos fundamentalistas em
voga recorrem sistematicamente a enunciados essencialistas
cujo cerne é a Nação. Em torno desse conceito, apelam a um
conjunto de características comuns e pretensamente
palpáveis. Destaca-se como um de seus agenciamentos
principais:

33. Georg Simmel definiu como díade um processo social
fundamental balizado na relação entre isolamento e
liberdade. A partir disso, pôde compreender o isolamento
como efeito de uma dinâmica entre indivíduo e sociedade
caracterizada pela:
A)
B)
C)
D)

inexistência do status.
exclusiva manifestação do status atribuído.
interação negativa.
extensão do domínio como poder além da esfera
individual.
E) presença da luta de classes.

A) a percepção da variação histórica dos sistemas
simbólicos.
B) o mito fundador da ancestralidade.
C) a diáspora.
D) a dialética entre identidade e diferença.
E) o discurso não essencialista.

34. O tipo de status resultante de condições e escolhas
específicas, bem como das qualidades pessoais
desenvolvidas pelos indivíduos e relacionadas ao exercício
de suas capacidades e habilidades, e cuja manifestação
transcorre nos processos de competição e nas lutas sociais,
corresponde à definição de:
A)
B)
C)
D)
E)

39. A globalização acarretou profundas modificações na
organização da vida social. O aspecto que confirma tal
impacto sobre a política é o(a):

persuasivo.
atribuído.
permitido.
adquirido.
carismático.

A) caráter relacional da identidade.
B) símbolo como elemento de demarcação da identidade.
C) deslocamento da política de classe para a política da
identidade.
D) recrudescimento do conflito de classe.
E) descentralização da estética como agenciamento da
identidade do grupo.

35. Processos sociais marcados pela combinação entre
cooperação, acomodação, e assimilação, e que têm como
objetivo primordial esmaecer e/ou anular o conflito são
denominados processos de:
A)
B)
C)
D)
E)

a celebração da singularidade.
os sistemas simbólicos.
o deslocamento.
o policentrismo.
a hibridização.

aproximação.
simplificação.
justaposição.
afastamento.
exclusão.
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40. Os efeitos econômicos, políticos, e sociais advindos da
globalização introduziram um novo agenciamento ideológico
ao discurso liberal atual. Sua função é também mascarar os
problemas decorrentes da contradição entre a proliferação
das arenas identitárias, com consequente reforço do grupo
como vetor da identidade, e a manutenção de um sistema de
direitos calcado na individualidade. Tal ideologia pode ser
denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

44. A questão ambiental tem obtido cada vez mais espaço na
agenda sociológica. As condições sociais para empreender
um processo de desenvolvimento sustentável estão no cerne
de tal reflexão. A possibilidade de emprego de tecnologias
que, por um lado contribuam para o crescimento econômico,
mas, por outro, impliquem num custo ambiental mínimo ou
nulo reflete o conteúdo dos conceitos de:
A)
B)
C)
D)
E)

neopopulismo.
behaviorismo.
construtivismo.
multiculturalismo.
pluriculturalismo.

41. A dinâmica do desenvolvimento de um país ou região
passa necessariamente pela capacidade de implementar um
efetivo e eficiente sistema de seguridade social. As políticas
sociais na América Latina atestam modos distintos de lidar
com a amplitude da cobertura dos serviços de proteção social
básicos e graus diferenciados de acesso aos mesmos. O
Brasil apresenta um quadro no qual prepondera, na
educação, a implantação quase universal do ensino primário;
na saúde, um amplo – embora deficiente – grau de cobertura;
e na seguridade social, um sistema bastante estratificado. O
conceito que sintetiza tais características é o de:
A)
B)
C)
D)
E)

45. A globalização afetou profundamente as relações entre
campo e cidade, por um lado, e território e fronteira, por outro.
A paisagem que daí emerge aponta para existência de
grandes centros onde prevalecem serviços financeiros,
tecnológicos, sedes de grandes empresas transnacionais, e
outras grandes organizações. O conceito que dá conta dessa
realidade é o de:
A)
B)
C)
D)
E)

regimes duais.
regimes excludentes.
universalismo estratificado.
universalismo excludente.
dualismo universal.

cidade global.
cosmópole.
metrópole.
capital.
urbe.

46. O sociólogo alemão Ulrich Beck recusa a compreensão
da sociedade atual como sociedade pós-moderna. Para ele, o
grau de desenvolvimento científico e tecnológico alcança
patamares jamais vistos na história. Nessas circunstâncias, o
traço que desponta como determinante para uma adequada
caracterização da contemporaneidade é:

42. O processo de democratização da sociedade brasileira
exige um movimento de expansão dos direitos em direção à
cidadania plena. Nesse sentido, é correto afirmar que o cerne
dessa ampliação e efetivação deve visar aquele conjunto de
direitos denominados:
A)
B)
C)
D)
E)

eficiência ecológica e modernização industrial.
modernização ecológica e eficiência industrial.
reciclagem e remanejo.
modernização ecológica e eficiência ecológica.
cultura ambiental e ecologia sistêmica.

A)
B)
C)
D)
E)

políticos.
civis.
penais.
sociais.
tributários.

a ação comunicativa.
o risco.
a reflexividade.
o descentramento do sujeito.
a economia-rede.

47. O conceito de diáspora diz respeito a:
A) identidades desprovidas de referências essenciais em
razão de migração forçada.
B) multiplicação dos sistemas simbólicos decorrente da
“crise de identidade”.
C) interconexão entre os ambientes local e global.
D) esmaecimento das categorias-mestras de identificação.
E) inexistência de um núcleo irradiador de identidades fixas
nas sociedades pós-modernas.

43. Uma compreensão genérica e sintética da Sociologia a
concebe como uma ciência que permite perscrutar:
A) a realidade social de muitos pontos de vista,
possibilitando uma melhor compreensão dos muitos
problemas que a circundam.
B) os tipos ideais, os tipos puros de dominação, assim como
a relação entre burocracia e carisma.
C) os fatos sociais, a solidariedade mecânica, a
solidariedade orgânica, promovendo, assim, o
individualismo moral.
D) a luta de classes, a exploração do trabalho pelo capital e a
extração da mais-valia.
E) a dialética do controle, a rotinização, as agências e a
estrutura.

48. Os processos de afastamento diferem-se dos processos
de aproximação em razão da pretensão de:
A)
B)
C)
D)
E)
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ampliar o grau de educação.
não extinguir o conflito.
maximizar a cooperação.
minimizar o impacto do status.
eliminar o contato.

49. No entender de John Elster, os parâmetros explicativos
da ação incidem sobre a análise:

54. Em relação aos fenômenos da socialização e da
sociabilidade é correto dizer que:

A)
B)
C)
D)
E)

A) são processos distintos, porém complementares.
B) as formas de sociabilidade independem do surgimento de
novas tecnologias.
C) são formas indistintas de conservação das relações
sociais.
D) no mundo contemporâneo as relações interpessoais são
menos mediatizadas e mais imediatas.
E) a socialização pode prescindir da internalização das
normas, regras e valores do mundo social.

da estrutura das posições de classe.
dos mecanismos de desencaixe.
da comunicação.
da relação entre desejos e oportunidades.
do contato e da interação.

50. No decurso da história, a noção de cidadania apresentou
dimensões distintas. É correto dizer que a cidadania social
aponta para os direitos de:
A)
B)
C)
D)
E)

55. A expressão “aldeia global”, cunhada por McLuhan como
metáfora para a sociedade contemporânea, se refere
diretamente à:

propriedade e igualdade perante à lei.
renda e serviços sociais básicos.
opinião e organização política.
votar e ser votado.
liberdade de culto religioso e de concorrência
empresarial.

A) universalização hábitos, valores e estilos de vida.
B) difusão de artefatos culturais com o capitalismo.
C) regionalização como movimento de integração de
Estados nacionais.
D) proliferação de movimentos sociais e protestos em que
identidades particulares costumam ser reivindicadas.
E) generalização das tecnologias de informação e
comunicação eletrônica.

51. Emile Durkheim considerou os fatos sociais como o
objeto próprio de estudo da Sociologia. É INCORRETO dizer
que os fatos sociais:
A) têm como uma de suas expressões as representações
coletivas.
B) explicam os comportamentos anômalos.
C) exercem sobre os indivíduos uma coerção exterior.
D) precisam ser internalizados por meio de um processo
educativo.
E) dizem respeito às leis, às crenças, à moda.

56. De acordo com a teoria pós-moderna, são tendências
características da sociedade contemporânea, EXCETO:
A) a divisão internacional do trabalho emergente.
B) a emergência de movimentos sociais em que identidades
particulares são reivindicadas.
C) o surgimento de novos nacionalismos étnicos.
D) o recrudescimento do debate político entre direita e
esquerda tradicionais.
E) o ressurgimento do regionalismo.

52. Max Weber constrói tipos ideais de ação social que vão
desde a racionalidade mais pura até a irracionalidade. À luz
da tipologia da ação de Weber, a conduta camicase dos
pilotos japoneses que se lançaram com seus aviões contra o
alvo inimigo durante a Segunda Guerra Mundial pode ser
compreendida idealmente como:
A)
B)
C)
D)
E)

57. O pós-modernismo revela uma nova dinâmica da
sociedade que recebeu de Fredric Jamenson a expressão
“capitalismo tardio”. Por “tardio”, Jamenson quer chamar a
atenção para:

ação racional com relação a fins.
ação afetiva.
ação tradicional.
ação racional com relação a valores.
ação racional com relação a fins e valores.

A) as transformações recentes no sistema capitalista, que
se estendem à cultura e ao cotidiano.
B) o desenvolvimento lento do modo de produção
capitalista.
C) o desconforto com relação ao mundo das mercadorias.
D) o aprofundamento da distinção entre a base econômica e
a superestrutura cultural.
E) a existência anacrônica de uma economia de mercado.

53. De acordo com Karl Marx, em determinados momentos
da história o desenvolvimento das forças produtivas entra em
contradição com as relações de produção vigentes, trazendo
como resultado:

58. Para Émile Durkheim, pai da escola sociológica francesa
e um dos fundadores da disciplina, a unidade da vida coletiva
é garantida, nas sociedades modernas, primordialmente, por
meio da:

A) a aniquilação de todos os grupos sociais.
B) a superação dos agentes sociais comprometidos com o
desenvolvimento dos recursos produtivos.
C) o colapso do modo de produção vigente.
D) a desaceleração do progresso das forças produtivas.
E) a reestruturação parcial da ordem política e social.

A)
B)
C)
D)
E)
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religião.
norma jurídica.
divisão do trabalho.
família.
educação cívica.

59. Na formulação do conceito de ideologia Karl Marx
encontrou a sua origem mais remota na:
A) divisão social do trabalho, que confere a cada indivíduo
uma atividade determinada e exclusiva.
B) classe dominante de uma sociedade.
C) diversidade de crenças, ideias e visões de mundo.
D) religião.
E) mercadoria.

60. Max Weber concebe a sociedade dividida em instâncias
diferenciadas: classes, estamentos, grupos de status e
partidos. Em relação às duas primeiras instâncias é correto
dizer que para Weber:
A) os membros de um determinado estamento pertencem
necessariamente a mesma classe social.
B) os agentes de uma mesma classe estão sempre ligados
por sentimentos comuns.
C) o estamento tem a sua base na ordem econômica e a
classe na ordem social.
D) a decadência econômica de uma classe se traduz sempre
na perda de reconhecimento e prestígio sociais.
E) o principal elemento caracterizador do estamento é a
honra.

DISCURSIVA
Utilize de 20 a 30 linhas para desenvolver a questão a seguir.

1. Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber procuraram
compreender e explicar aspectos do mundo moderno, cada
um da sua maneira. Em Etapas do pensamento sociológico,
Raymond Aron coloca que Durkheim e Weber têm em comum
o fato de não aceitarem as explicações materialistas de Karl
Marx. Explique.
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