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INSTRUÇÕES
1. Você recebeu do fiscal:
a. Este caderno de questões contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
b. Um cartão de respostas, personalizado, para efetuar a marcação das respostas;
2. Verifique se o cargo especificado no topo da capa deste caderno de questões corresponde ao cargo no qual você está inscrito e que consta do seu
cartão de respostas. Caso não corresponda, peça imediatamente para o fiscal trocar o seu caderno de questões;
3. Preencha acima, neste caderno de questões, o seu nome e o seu número de inscrição;
4. Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso necessário, solicite ao fiscal que efetue as correções na Ata de Aplicação de Prova.
5. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no espaço reservado no canto superior direito do seu cartão de respostas.

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.”
Carlos Drummond de Andrade
6. Assine o seu cartão de respostas no local apropriado para tal;
7. O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
8. SOMENTE APÓS SER AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, verifique no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação
estão corretas;
9. Leia atentamente cada questão e assinale a alternativa no seu cartão de respostas.
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no seu cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço
a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A

B

C

D

E

11. Você dispõe de quatro horas para fazer a prova. Faça tudo com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas;
12. Após o início da prova, um fiscal efetuará a coleta da impressão digital de cada candidato;
13. Somente após uma hora do início da prova, você poderá retirar-se da sala de prova, devolvendo seu caderno de questões e o seu cartão de
respostas ao fiscal;
14. Você só poderá levar este caderno de questões depois de decorridas, no mínimo, três horas e meia de prova, desde que permaneça em sala até
este momento. O seu cartão de respostas deverá ser obrigatoriamente devolvido ao fiscal;
15. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
16. Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o seu cartão de respostas devidamente assinado e o seu caderno de questões;
17. Não se esqueça de solicitar ao fiscal seu documento de identidade quando da entrega do seu material de prova;
18. Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

CRONOGRAMA
Divulgação, na página do Concurso na Internet, do gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva
Prazo para interposição, na página do Concurso na Internet, de recurso contra a Prova Objetiva
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos e o resultado preliminar da Prova Objetiva
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22/09/2009 e 23/09/2009
16/10/2009
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4 - Um jornal do Rio de Janeiro, falando do último show de
Roberto Carlos no Maracanã, realizado sob chuva no último dia
11 de julho, em comemoração aos seus 50 anos de carreira,
publicou a seguinte manchete:

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda as questões 1 a 3.

“Uma plateia com devoção impermeável”
A OUTRA EPIDEMIA
Lya Luft - Veja, 15-07-2009

Como outras manchetes, essa também tem duplo significado,
construído pelo adjetivo “impermeável” que, nesse caso, pode
significar:

Para mim, escrever é sempre questionar, não importa se
estou escrevendo um romance, um poema, um artigo. Como
ficcionista, meu espaço de trabalho é o drama humano: palco,
cenário, bastidores e os mais variados personagens com os quais
invento histórias de magia ou desespero. Como colunista, observo
e comento a realidade. O quadro não anda muito animador, embora
na crise mundial o Brasil pareça estar se saindo melhor que a
maioria dos países. De tirar o chapéu, se isso se concretizar e
perdurar. Do ponto de vista da moralidade, por outro lado, até em
instituições públicas que julgávamos venerandas, a cada dia há
um novo espanto. Não por obra de todos os que lá foram colocados
(por nós), mas o que ficamos sabendo é difícil de acreditar. Teríamos
de andar feito o velho filósofo grego Diógenes, que percorria as
ruas em dia claro com uma lanterna na mão. Questionado, respondia
procurar um homem honrado.
Vamos ter de sair aos bandos, aos magotes, catando
essa figura, não uma, mas multidões delas, para consertar isso,
que parece não ter arrumação?

(A) indiferente à chuva / imune a mudanças de gosto musical;
(B) imune a mudanças de gosto musical / fiel à boa música;
(C) fiel à boa música / distanciado da modernidade;
(D) distanciado da modernidade / apegado ao gosto popular;
(E) apegado ao gosto popular / indiferente à chuva.
5 - Nessa mesma manchete – “Uma plateia com devoção
impermeável” – há um tipo de linguagem figurada denominado:
(A) sinestesia;
(B) silepse;
(C) metonímia;
(D) eufemismo;
(E) anacoluto.
6 - Numa notícia sobre o Senado, publicada no jornal O Globo,
de 14-07-2009, lê-se o seguinte:
“Uma casa com 204 copeiros. Pelo menos 20,4% dos 3.500
funcionários terceirizados do Senado são copeiros ou
contínuos. Dá mais de sete para cada um dos 81 senadores. No
total, são 717, sendo 204 copeiros e 513 contínuos, que custam
ao Senado R$2.400 por mês, cada um.”

1 - Assinale a alternativa em que a segunda forma do segmento
altera o sentido do segmento inicial.
(A) “Para mim, escrever é sempre questionar” = Escrever, para
mim, é sempre questionar;
(B) “para consertar isso” = para isso ser consertado;
(C) “o drama humano” = o drama do homem;
(D) “os que lá foram colocados” = os que foram colocados lá;
(E) “não uma, mas multidões” = não multidões, mas uma.

Não há dúvida de que a notícia tem um tom crítico, condenando
o Senado; o argumento em que se apoia essa crítica é de base
estatística (a distorção de mais de sete funcionários para cada
senador), mas apresenta uma falha, que é a de:
(A) não incluir na crítica a Câmara dos Deputados;
(B) desconsiderar que, além dos senadores, há muito mais gente
no Senado;
(C) incluir na estatística funcionários de tipos diferentes;
(D) citar dados particulares em jornal de grande circulação;
(E) não indicar a fonte de informação dos dados publicados.

2 - “De tirar o chapéu, se isso se concretizar e perdurar. Do
ponto de vista da moralidade, por outro lado, até em instituições
públicas que julgávamos venerandas, a cada dia há um novo
espanto. Não por obra de todos os que lá foram colocados
(por nós), mas o que ficamos sabendo é difícil de acreditar”.
A alternativa que informa o valor semântico correto do elemento
destacado é:

7 - “Homossexualismo, drogas e prostituição são alguns dos
temas que dificultam a captação de verbas para filmes brasileiros,
como Meu nome não é Johnny.”

(A) SE = condição;
(B) POR OUTRO LADO = lugar;
(C) ATÉ = direção;
(D) POR = causa;
(E) MAS = concessão.

(O Globo, 14-07-2009)

Após a leitura desse pequeno texto pode-se inferir que:
(A) o filme Meu nome não é Johnny não é filme brasileiro;
(B) os patrocinadores de filmes têm posição imoral;
(C) os atores brasileiros não mostram bom desempenho em filmes
imorais;
(D) homossexualismo, drogas e prostituição são temas
obrigatórios em nossos filmes;
(E) homossexualismo, drogas e prostituição não são os únicos
temas que impedem patrocínio.

3 - “Para mim, escrever é sempre questionar”; a forma plural
correta dessa frase é:
(A) Para nós, escrevermos é sempre questionarmos;
(B) Para nós, escrevermos é sempre questionar;
(C) Para nós, escrever é sempre questionar;
(D) Para mim, escrevermos é sempre questionar;
(E) Para mim, escrever é sempre questionarmos.
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8 - “PM vai sair da maioria das favelas. O comandante da PM,
coronel Mário Sérgio, diz que fechará postos de policiamento
em favelas que viraram fonte de corrupção.”

12 - Segundo o texto, a obra literária tem por objetivo:
(A) procurar ocultar o caráter de seu autor;
(B) mostrar sempre a pessoa do autor;
(C) trazer ilustrações biográficas do autor;
(D) projetar fatos e fantasias de seu autor;
(E) apresentar uma biografia do autor.

(O Globo, 12-07-2009)

A afirmação correta sobre esse pequeno texto é:
(A) os postos de policiamento estão corrompendo a população
local;
(B) a decisão da PM vai atingir todas as favelas do Rio;
(C) a sigla PM significa Polícia Metropolitana;
(D) o comandante indica a razão de sua decisão;
(E) as medidas policiais contam com o apoio das comunidades.

13 - “...e quanto mais ele tenta esconder-se...” / “...mais seu
caráter se revelará...”.
As duas ocorrências do vocábulo SE, no trecho acima são vistas
como:

9 - “Dois frequentadores de uma discoteca, na Barra da Tijuca,
acusam seguranças do lugar de tê-los agredido, na madrugada
de ontem, dentro da casa de eventos. (....) De acordo com o
gerente do espaço, o lugar tem câmeras que podem ajudar a
identificar o que aconteceu.”
(O Globo, 12-07-2009).

(A) ambas, à pessoa do autor;
(B) a primeira é exemplo de um pronome indeterminador do
sujeito;
(C) a segunda é exemplo de pronome de valor reflexivo;
(D) ambas têm idêntica função no texto;
(E) a segunda indica a presença de voz passiva.

Nesse texto, muitos vocábulos substituem elementos
anteriormente citados, a fim de se evitarem as repetições
deselegantes. A alternativa abaixo que indica corretamente o
antecedente referido é:

14 - “quanto mais ele tentar esconder-se, mais seu caráter se
revelará”; a forma da frase abaixo em que a correspondência
de tempos verbais contraria a norma culta da língua
portuguesa é:

(A) “seguranças do lugar” - Barra da Tijuca;
(B) “de tê-los agredido” - seguranças;
(C) “dentro da casa de eventos” - câmeras;
(D) “De acordo com o gerente do espaço” - seguranças;
(E) “identificar o que aconteceu” - o.

(A) quanto mais ele tentou esconder-se, mais seu caráter se
revelou;
(B) quanto mais ele tenta esconder-se, mais seu caráter se revela;
(C) quanto mais ele tentava esconder-se, mais seu caráter se
revelava;
(D) quanto mais ele tentasse esconder-se, mais seu caráter se
revelaria;
(E) quanto mais ele tentaria esconder-se, mais seu caráter se
revelaria.

10 - “PM proíbe funk onde baile causa violência.”
(O Globo, 13-07-2009)

A forma de reescrever-se essa mesma frase tem seu sentido
original alterado em todos os exemplos, exceto em:

15 - “Toda obra de um homem...é sempre um auto-retrato.”;
nesse segmento há a presença de um tipo de linguagem figurada
denominado:

(A) funk é proibido pela PM apenas onde o baile causa violência;
(B) funk causa violência sempre que esse baile é proibido pela PM;
(C) baile foi proibido pela PM onde funk causava violência;
(D) PM proíbe violência causada pelo baile funk;
(E) PM faz violência ser proibida onde baile funk causa violência.

(A) hipérbato;
(B) metáfora;
(C) metonímia;
(D) comparação;
(E) pleonasmo.

Leia o texto abaixo e responda as questões 11 a 15.
“Toda obra de um homem, seja em literatura, música, pintura,
arquitetura ou em qualquer outra coisa, é sempre um autoretrato; e quanto mais ele tentar esconder-se, mais seu caráter
se revelará, contra sua vontade.”
(S. Butler)

11 - A utilização da palavra coisa, no texto tem o papel de:
(A) referir-se apenas a todas as atividades não-artísticas;
(B) possuir valor semântico pejorativo;
(C) englobar somente as artes citadas anteriormente;
(D) aludir a qualquer atividade humana;
(E) apresentar valor irônico, pois desmerece as obras de arte.
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RJU – Lei 8.112/90

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - Para o provimento de cargos públicos federais, regulado
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a combinação de
fatores legais está caracterizada na seguinte alternativa:

21 - O surgimento de variados tipos de ação coletiva coincidiu
com o decréscimo de outros. O movimento social que centralizou
as lutas sociais e políticas do período moderno foi:

A) Ter requisitos básicos para a investidura em cargo público,
entre outros, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos
políticos e a idade mínima de vinte e um anos.
B) A posse em cargo público é ato pessoal e intransferível,
sendo proibida a sua realização mediante procuração.
C) A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados
da publicação do ato de provimento, sob pena de ser o ato
tornado sem efeito.
D) Os concursos públicos podem ter validade de até 2 (dois)
anos, possíveis duas prorrogações, por igual período.
E) A contar da posse em cargo público, o servidor tem o prazo
de 10 (dez) dias para entrar em exercício.

(A)feminino;
(B) ecológico;
(C) urbano;
(D) religioso;
(E) operário.
22 - A principal crítica à sociedade de consumo tem a seguinte
origem:
(A) ideologia capitalista;
(B) desenvolvimento técnico-científico;
(C) proliferação de doenças;
(D) defesa do meio ambiente;
(E) ideologia das classes trabalhadoras.

17 - Nos limites estabelecidos pela Lei Estatutária dos Servidores
Públicos Civis da União, a Licença para tratar de interesse
particular dar-se-á da seguinte forma:

23 - Marx utiliza a noção de contradição como o princípio
determinante da organização das sociedades. Tal contradição
se localiza na seguinte dimensão do social:

A) sem remuneração, a critério da Administração.
B) sem remuneração, pela manifestação de vontade do servidor.
C) sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua
escolha em convenção partidária.
D) com remuneração, para acompanhar cônjuge ou companheiro
que foi deslocado para outro ponto do território nacional.
E) com remuneração, por motivo de doença do cônjuge ou
companheiro.

(A) esferas da cultura;
(B) base material da sociedade;
(C) formas de consciência;
(D) indivíduos e nas famílias;
(D) dimensão psicológica.

18 - Ao ser eleito, a licença a favor do servidor público regido
pelo RJU (Lei 8112/90) para o exercício de atividade política será:

24 - Ideias liberalizantes e democráticas a favor da transparência
nos gastos públicos buscam implantar uma ideologia de
administração pública autônoma e responsável visando a:

A) Não-remunerada, até o limite de três meses.
B) Remunerada, até o limite de três meses, entre o registro de
sua candidatura e o décimo dia seguinte ao da eleição.
C) Remunerada, desde a escolha em convenção partidária, até
o décimo dia seguinte ao da eleição.
D) Não-remunerada, entre o dia da escolha em convenção
partidária até o décimo dia seguinte ao da eleição.
E) Remunerada, até o limite de quatro meses, entre a escolha
em convenção partidária e a data da eleição.

(A) favorecer a classe capitalista com suas benesses;
(B) estimular grupos burocratas patrimonialistas;
(C) incentivar políticos eleitoreiros;
(D) favorecer os direitos republicanos das classes sociais;
(E) tornar como aliados apenas as classes modernas.
25 - Através dos tempos, a imagem espacial na consciência social
mais difundida de estrutura social é a de que os grupos sociais,
as classes sociais se estratificam verticalmente como agregados
de pessoas que se situam acima e abaixo. As estratificações
mais disseminadas baseiam-se nos seguintes critérios:

19 - Os atos de demissão e de cassação de aposentadoria, em
ação disciplinar, conforme expressa disposição contida na
Lei nº 8.112/90, prescrevem-se em:
A)
B)
C)
D)
E)

120 dias.
180 dias.
2 anos.
3 anos.
5 anos.

(A) governantes e governados, ricos e pobres, os que trabalham
e os que não trabalham;
(B) ricos e pobres, líderes religiosos e seguidores, homens
sábios e homens comuns;
(C) os que trabalham e os que não trabalham, ricos e pobres,
líderes religiosos e seguidores;
(D) homens sábios e homens comuns, governantes e
governados, ricos e pobres;
(E) líderes religiosos e seguidores, ricos e pobres, governantes
e governados.

20 - Pela Lei 8.112/90, conceder-se-á indenização de transporte
ao servidor que realizar despesas com a utilização de:
A)
B)
C)
D)
E)

transporte rodoviário municipal, trem e metrô.
transporte rodoviário intermunicipal, trem e metrô.
transporte rodoviário municipal ou intermunicipal, trem e metrô.
meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos
transporte rodoviário municipal ou intermunicipal, trem,
metrô e barca.
4

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Concurso Público 2009

26 - Para Weber, as sociedades ocidentais se tornaram capitalistas
antes de outras sociedades porque:

31 - Com as grandes transformações mundiais em curso, a
instância organizadora da vida social, agregadora dos indivíduos
em seus territórios, continua sendo:

(A) havia um acentuado avanço tecnológico comparado às
sociedades mais antigas;
(B) os governos de países orientais eram centralizadores;
(C) havia uma afinidade decisiva entre o ethos religioso e a
atividade econômica no Ocidente;
(D) a ética religiosa dos países orientais consolidava a situação
vigente;
(E) o modo de produção oriental favorecia investimentos
artísticos não-tecnológicos.

(A) a mundialização;
(B) o estado-nação;
(C) o mercado;
(D) a religião;
(E) a demografia.
32 - Bastante divulgados nos meios de comunicação, os
resultados de uma pesquisa nacional relativa ao que pensam os
brasileiros sobre democracia apontam :

27 - A vida social não é concebida em termos históricos como
realidade diferente da natureza. Por isso a noção de integração
na construção lógica de Durkheim opera no plano da sociedade
e é percebida:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) culturas de grupos sociais se equivalem às culturas
nacionais mesmo com diferenças educacionais entre os
grupos;
(B) culturas nacionais são mais importantes que as de quaisquer
grupos sociais, não importando a escolaridade desses
grupos;
(C) culturas de grupos sociais importam mais que as culturas
nacionais, independemente de quaisquer critérios;
(D) culturas de grupos sociais englobam culturas nacionais se
estiverem desvinculadas do exterior;
(E) culturas nacionais podem ser menos importantes do que as
de grupos sociais transnacionais com escolarização formal.

nas correntes de opinião;
na densidade dos contatos humanos;
no fato social;
na consciência coletiva;
nas representações religiosas.

28 - De acordo com teóricos culturalistas, os motivos que
governam nossas escolhas entre lojas e shoppings, marcas e
grifes, estilos e gostos são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33 - De acordo com T.B. Bottomore, desde o surgimento da
sociologia, o estudo da pobreza conduzido de maneira a detectar
as condições dos grupos sociais foi feito através de um método
de investigação vigente até os dias de hoje. Este método
denomina-se:

metáforas psicológicas, do desejo, oníricas;
relações sociais de identidades, grupos, produtos;
instintos humanos, primitivos, iinatos;
relações econômicas, necessidades, orçamentos;
relações de prestígio,estamento, poder.

(A) passos graduais da transição;
(B) entrevistas psicológicas;
(C) princípios da natureza humana;
(D) levantamenos sociais;
(E) observação participativa.

29 - Para Marx, na organização da produção, os elementos
constitutivos do processo de trabalho são:
(A)
(B)
(C)
(D)

o trabalho propriamente dito, a ciência, a técnica;
a fábrica, o salário, o trabalho;
o objeto de trabalho, o instrumento de trabalho, o trabalho;
a tecnologia do trabalho, o método de trabalho, o
equipamento do trabalho;
(E) o controle do trabalho, a tecnologia do trabalho, o
trabalhador.

34 - Nas últimas décadas contrariando perspectivas de que haveria
um fim da ideologia, os movimentos sociais são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30 - No passado, importantes correntes do pensamento social
trataram a religião como um elemento a ser combatido devido ao
seu tradicionalismo na vida social. No entanto, atualmente, a
questão religiosa é vista como um elemento constitutivo da
modernidade através do seguinte processo:

defensores da ideologia dominante;
forças globalizantes;
elementos comuns da arena política;
partes constitutivas do consenso geral;
defensores de arranjos democráticos incipientes.

35 - Embora minoritário, determinados autores incluiriam como
uma categoria ideal –típica de Max Weber, na medida em que
esta é irrepreensível, o seguinte conceito não Weberiano:

(A)
(B)
(C)
(D)

a marcha triunfante da razão.
o sistema ideológico de mobilização do povo.
o desencantamento do mundo, com a perda do carisma.
a convicção, a paixão e a identidade cultural no espaço
público.
(E) a ideologização dos meios de comunicação e informação.

(A) modo de produção;
(B) cooperação;
(C) solidariedade orgânica;
(D) estrutura funcional;
(E) prática social.
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36 - Segundo a perspectiva weberiana, uma das características
que distinguem o desenvolvimento nas sociedades ocidentais é
a presença de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41 - Apesar de ser vista como desordeira, a juventude que
promoveu Woodstock ou o Maio de 68 também teria
desenvolvido valores importantes que melhoraram a sociedade
contemporânea. Nesse sentido, esses valores contribuem da
seguinte forma:

comunidades;
oligarquias;
racionalização;
socialismo;
capitalismo.

(A) a contracultura representa uma fonte de mudança social.
(B) a contracultura leva os jovens à religião.
(C) espiritualidade seria o foco principal da mudança social.
(D) as propostas da juventude conduzem ao retrocesso social.
(E) os representantes dos jovens eliminaram ideias obsoletas.

37 - O estudo do suicídio foi uma das bases para o
desenvolvimento de um dos conceitos fundamentais na obra de
Durkheim, ode anomia. Segundo o autor clássico, a anomia se
desenvolveria quando:

42 - Considerando os conhecimentos atuais, principalmente
aqueles produzidos pelos movimentos feministas, a alternativa
que expressa melhor a situação da igualdade de gênero é:

(A) o indivíduo sente pouca conexão com a sociedade e não é
afetado por nenhum controle social, muitas vezes por viver
sozinho/a;
(B) a sociedade não desenvolveu adequadamente suas normas
de comportamento;
(C) as pessoas sentem-se sem poder, nos casos em que suas
vidas seriam insuportavelmente controladas pela sociedade;
(D) a pessoa tem um sentimento tão forte de obrigação para
com a sociedade que o suicídio é visto mais como uma
doação e uma ajuda à sociedade que como um prejuízo ou
lesão ao indivíduo;
(E) a identificação ou compromisso de uma pessoa com seu
grupo é vista como mais forte do que sua identificação ou
compromisso com ela própria.

(A) na maioria das sociedades humanas, antes do século XX,
homens e mulheres eram iguais;
(B) diferenças biológicas inatas entre homens e mulheres
determinam a função de cada um na sociedade;
(C) não existem diferenças biológicas significativas entre
homens e mulheres;
(D) as diferenças biológicas entre homens e mulheres são
menores e em menor número do que se pensava há um
século atrás;
(E) a igualdade de gênero não pode ser encontrada em
sociedades industriais ou pós-industriais.
43 - A racionalização originada no desenvolvimento das religiões
que têm um salvador seria importante para as sociedades
modernas, pois ela permitiria:

38 - Movimentos sociais que visam a um retorno ao paraíso
perdido dos velhos bons tempos são classificados como:

(A) reduzir a ansiedade;
(B) validar o desconhecido;
(C) controlar os instintos;
(D) explicar o ocultismo;
(E) governar as condutas.

(A) Reacionários;
(B) Reformistas;
(C) Altruístas;
(D) Revolucionários;
(E) Separatistas.

44 - Para tentar explicar a mudança social através da história,
Marx argumentava que a principal força que levaria à mudança
social seria:

39 - O pensamento clássico na sociologia desenvolveu-se num
contexto em que a biologia, principalmente fundada sobre o trabalho
de Charles Darwin, era muito forte. Dessa forma, vários autores desse
período desenvolveram teorias similares no que diz respeito a:

(A) ideologias que os grandes líderes criariam;
(B) a tendência natural da humanidade para progredir;
(C) integração incompleta do sistema social;
(D) forças econômicas impessoais;
(E) a difusão de inovações.

(A) evolução sem qualquer parametro;
(B) evolução multilinear das sociedades;
(C) evolução da sociedade através de conflitos;
(D) evolução cíclica das sociedades;
(E) evolução linear das sociedades.

45 - O avanço produzido por Marx em sua crítica das religiões
seria a percepção de que uma consciência religiosa visa a:

40 - Os teóricos da sociedade pós-industrial buscaram definir
novos princípios de organização da vida social. Segundo esses
teóricos, a passagem da sociedade capitalista industrial para a
sociedade pós-industrial, a mudança nas formas de organização
e hierarquização da sociedade ocorreria na seguinte direção:

(A) impedir as pessoas de descobrirem quais seriam seus
verdadeiros interesses de classe;
(B) informar claramente às pessoas sobre sua vida social;
(C) impedir as pessoas de ver a verdadeira unidade social;
(D) encorajar as pessoas a aderir a partidos revolucionários;
(E) encorajar os ricos a se identificar com os pobres de sua
sociedade.

(A) da agricultura para a manufatura;
(B) da manufatura para a agricultura;
(C) dos serviços para a fabricação de bens;
(D) do controle do conhecimento para a propriedade privada;
(E) da propriedade privada para o controle do conhecimento.
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46 - Segundo as feminista, as teorias funcionalistas sobre a
desigualdade de gênero seriam equivocadas, porque consideram
que essa desigualdade seria:

50 - Segundo um autor clássico da sociologia, a religião é uma
forma de moral que unifica a sociedade e é a base da vida social.
Esse autor é :

(A) baseada na desigualdade econômica inerente ao capitalismo;
(B) baseada nos ganhos maiores dos homens, porque subjugam
as mulheres e por isso eles usam todos os meios para manter
sua vantagem;
(C) derivada de diferentes papéis biológicos na reprodução e
nutrição das crianças, diferença essa que é benéfica para a
sociedade;
(D) uma ficção criada e alimentada pela mídia, não existindo
realmente;
(E) presente apenas em sociedades onde a simbologia
masculina é mais forte que a feminina.

(A) Émile Durkheim;
(B) Karl Marx;
(C) Max Weber;
(D) Ferdinand Toënnies;
(E) Alexis de Tocqueville.

47 - Como se sabe, Marx aproveitou partes do pensamento
clássico, refazendo-as criticamente. Uma dessas áreas, ainda
devedora do pensamento marxista, é a demografia. Dentre as
alternativas abaixo, aquela que melhor expressa a crítica de Marx
à perspectiva demográfica do seu tempo é:
(A) com a industrialização de todo o mundo, a população vai
continuar a crescer geometricamente, mas os suprimentos
de comida também o farão, pois mais pessoas produzirão
comida;
(B) uma das melhores formas de controlar a população é através
do atraso dos casamentos;
(C) o excesso de população não é problemático em razão da falta
de comida, mas sim em razão da distribuição desigual da
comida;
(D) Marx concordava que o controle de natalidade seria o método
mais adequado para diminuir o crescimento excessivo da
população;
(E) Marx apoiava os movimentos naturistas que queriam a
“revolução verde”para alimentar as classes produtoras.
48 - As teorias organicistas da estrutura social definiram a
necessidade maior ou menor de uma determinada função como o
critério principal para o nível de recompensas que as pessoas que
executam essa função recebem. A principal crítica dirigida a essa
corrente do pensamento sociológico seria de que essas teorias:
(A) classificariam as recompensas sociais da mesma forma que
a teoria da luta de classes;
(B) não teriam critério para determinar quais seriam as funções
importantes para a sociedade;
(C) veriam as sociedades com sistemas muito variados para
distribuição de recompensas;
(D) usariam conceitos equivocados de natureza estética;
(E) davam muito espaço à herança social familiar.
49 - Os valores culturais das classes médias se distinguem
daqueles das classes superiores, porque as classes médias
procuram:
(A) perpetuar os valores aristocráticos;
(B) separar-se de outras classes;
(C) rivalizar com os valores das classes altas;
(D) manter a hierarquia social;
(E) enfatizar a mobilidade social ascendente.
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