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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de
uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A expressão “fogo amigo” é usada nos campos de1

guerra para se referir aos incidentes em que um soldado alveja
um aliado. Sem engano, ajuda a explicar o que acontece no
corpo de quem convive com doenças autoimunes, como a4

artrite reumatoide, a psoríase e a diabetes do tipo 1, entre
outras. Nesses casos, o sistema de defesa despacha substâncias
inflamatórias e anticorpos contra tecidos do próprio corpo para7

destruí-los. 
Normalmente, essas reações são deflagradas apenas se

algo estranho, como um vírus, é identificado pelas células do10

sistema imunológico. Diante da elevada incidência dessas
enfermidades — dados do National Institute of Health, do
governo norte-americano, indicam que atingem até 8% da13

população —, a busca de exames mais precisos para detectá-las
no princípio e dos gatilhos que levam o organismo a se
comportar de forma alterada está no topo da lista de16

preocupações de reumatologistas e dermatologistas. Essa
investigação está produzindo avanços. Um deles é uma
combinação de exames capaz de confirmar a presença da artrite19

reumatoide o mais cedo possível. 
Para um futuro próximo, cientistas da Universidade de

Umea, na Suécia, prometem um exame de sangue que22

identifique trinta citocinas — substâncias inflamatórias
associadas à artrite. Nos testes feitos até agora, pacientes que
apresentam níveis elevados dos compostos manifestaram 86%25

de chance de ter a doença.
Mônica Tarantino. Quando o corpo se ataca. 26/2/2010.
Internet: <www.istoe.com.br/> (com adaptações).

Acerca das ideias expressas no texto acima e de sua estrutura,
julgue os itens a seguir.

1 A presença de corpo estranho no organismo desencadeia as
doenças autoimunes.

2 A expressão “em que” (R.2) pode ser substituída por onde sem
que haja prejuízo para a correção gramatical do período.

3 A doença autoimune caracteriza-se pelo ataque do sistema
imunológico aos tecidos do próprio corpo.

4 Na linha 19, o termo “capaz” poderia ser corretamente
empregado no plural, caso em que concordaria com “exames”.

5 Na redação de documentos oficiais, para respeitar os princípios
de objetividade e clareza, é aconselhável evitar o uso de
expressões como a perífrase “está produzindo” (R.18), a qual é
considerada vício de linguagem comumente denominado
gerundismo.

6 A expressão “substâncias inflamatórias associadas à artrite”
(R.23-24) poderia ser substituída por cujas substâncias

inflamatórias são associadas à artrite, desde que se
substituísse também o travessão por uma vírgula.

Texto para os itens de 7 a 12

Há ainda duas maneiras de se tornar príncipe, que não1

podem ser atribuídas exclusivamente à sorte ou ao

merecimento, que não devem ser silenciadas, embora uma

delas pudesse ser examinada mais amplamente se estivéssemos4

estudando as repúblicas. Consistem em tornar-se soberano por

algum meio vil, ou criminoso, ou pelo favor dos concidadãos.

Darei dois exemplos da primeira maneira, um antigo, o outro7

moderno — sem entrar mais a fundo nos méritos desses

métodos, pois penso que seja suficiente, a quem tal necessitar,

apenas imitá-los.10

Maquiavel. O príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 64.

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

7 O autor é irônico ao afirmar que é possível tornar-se

“soberano” (R.5) por meio de métodos abjetos.

8 A ilustração do fato apresentado com exemplos factuais — os

quais foram omitidos no texto acima — é uma das formas de

que se vale o autor para confirmar a veracidade de suas

palavras; tal recurso é empregado em textos argumentativos.

9 Para o texto em questão configurar-se adequado a um

expediente oficial, seriam recomendáveis a retirada dos

termos que denotam individualidade e o uso de discurso mais

conciso.

Julgue os itens subsequentes, relativos a aspectos gramaticais e

lexicais do texto.

10 Na linha 2, a retirada do acento grave de “à sorte” e a

substituição de “ao” por a preservariam a correção e o sentido

do período.

11 O sujeito de “Consistem” (R.5) tem como referente “duas

maneiras de se tornar príncipe” (R.1) e, por isso, não poderia

ser flexionado no singular.

12 O vocábulo “concidadãos” (R.6) equivale, semântica e

morfologicamente, a cidadãos.
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Acerca de conceitos básicos de informática, julgue os próximos
itens.

13 A memória ROM e os discos removíveis possuem o mesmo
princípio de funcionamento, ou seja, quando o computador é
desligado, seus dados armazenados são perdidos.

14 Um arquivo gravado em um computador no qual esteja
instalado o sistema operacional Linux poderá ser lido por um
computador com sistema operacional Windows, desde que
neste esteja instalado o aplicativo Samba.

15 O aplicativo Calc do BrOffice permite que um arquivo seja
salvo com extensão XLS e exportado para PDF.

16 O principal objetivo de uma intranet é centralizar documentos,
formulários, notícias e informações de uma empresa utilizando
tecnologia TCP/IP.

17 Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari são
exemplos de navegadores. 

18 Para criar uma apresentação, o usuário pode utilizar tanto o
Power Point como o BrOffice Impress, desde que previamente
instalados, pois ambos possuem modelos de slides.

19 No Windows Explorer, ao clicar com o botão direito do mouse

sobre uma unidade de disco, o usuário tem acesso à função
Pesquisar.

20 O funcionamento adequado de um programa de firewall no
computador permite regular o tráfego de dados e impedir a
transmissão e(ou) recepção de acessos nocivos ou não
autorizados.

A história humana é a história das lutas pelo conhecimento
da natureza, para interpretá-la e dominá-la. Cada geração recebe um
mundo interpretado por gerações anteriores. Essa história está
constituída por interpretações místicas, proféticas, filosóficas,
científicas; enfim, por ideologias.

Cleverson Bastos e Keller Vicente. Introdução à metodologia

científica. Rio de Janeiro: Vozes, 2008, p. 59 (com adaptações).

Com relação ao texto acima e à correta abordagem da metodologia
da pesquisa científica, julgue os itens a seguir.

21 O método dedutivo é válido para a aquisição do conhecimento
científico, pois consiste em proceder do mais geral para o mais
específico, ou de uma lei para um fato empírico concreto.

22 Devido ao fato de que todo conhecimento é impreciso e
duvidoso, a história não pode levar à produção de
conhecimento certo e seguro, mas tão somente a ideologias
vagas e imprecisas. 

23 A hipótese principal ou básica é formulada de um modo geral.
Tal hipótese deve ser desdobrada em hipóteses secundárias,
que são formuladas em nível operacional para serem testadas
empiricamente.

24 A constituição de uma equipe de trabalho e o levantamento de
recursos devem ser os primeiros passos para o planejamento e
a preparação da pesquisa científica.

25 A hipótese ad hoc é aquela que, ao tentar infirmar uma
hipótese secundária, falseia necessariamente a hipótese
principal. 

A ciência se apresenta como um processo de investigação

que procura atingir conhecimentos sistematizados e seguros. Para

que se alcance esse objetivo é necessário que se planeje o processo

de investigação. Planejar significa, aqui, traçar o curso de ação que

deve ser seguido no processo da investigação. Planejar subentende

prover as possíveis alternativas existentes para se executar algo.

José Carlos Köche . Fundamentos de metodologia científica – Teoria da

ciência e iniciação à pesquisa. Rio de Janeiro: Vozes, 25.ª ed.
O fluxograma da pesquisa científica, 2008, p. 121 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se

seguem, a respeito da pesquisa científica e do seu planejamento. 

26 São fases ou etapas da pesquisa científica, em ordem

cronológica, apresentação do relatório, execução do plano,

construção do plano e delimitação do problema. 

27 A folha de rosto, a folha de aprovação, o abstract e o sumário

estão entre os elementos pré-textuais da elaboração de um

trabalho científico.

28 A elaboração do trabalho científico diz respeito à coleta e ao

registro de informações, além da análise, interpretação e

classificação dos dados reunidos.

29 Entre os instrumentos utilizados para a coleta de dados na

elaboração do trabalho científico na pesquisa social,

encontram-se a observação sistemática, as entrevistas, as

aplicações estatísticas, os testes objetivos e a pesquisa

bibliográfica. 

30 O relatório de pesquisa científica é a apresentação detalhada

dos dados coletados, não podendo conter análise nem

interpretações de dados.

Julgue os itens seguintes, relativos a aspectos geo-histórico-

culturais do estado do Espírito Santo.

31 No século XIX, a imigração italiana ocorreu, inicialmente, na

região das serras.

32 A presença da Companhia Vale do Rio Doce no estado

funcionou como indutora do processo de transformação nas

atividades portuárias capixabas.

33 A distribuição demográfica capixaba é desigual, havendo

maior concentração na região serrana, além do maior número

de habitantes na zona urbana.

34 Devido às mudanças estruturais pelas quais passou o Brasil, a

renda per capita do Espírito Santo sofreu uma queda relativa,

se comparada à da maioria dos demais estados da Federação.

35 O norte do estado, área colonizada pioneiramente, era a região

mais importante, até que, no início do século XX, foi

substituída pelo sul capixaba, onde se desenvolveu a

exportação de café.
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Considerando os principais acontecimentos da atualidade e suas

implicações históricas, julgue os itens que se seguem.

36 Em reunião de representantes de diferentes países do

continente realizada em Cancun, em fevereiro de 2010, foi

criada a Comunidade da América Latina e do Caribe,

extinguindo-se a Organização dos Estados Americanos.

37 A nova política externa dos Estados Unidos da América,

implantada pelo presidente Obama, levou à redução do número

de soldados norte-americanos no Afeganistão.

38 A Organização do Tratado do Atlântico Norte atingiu a maior

abrangência geográfica da sua existência, graças ao ingresso da

Rússia em 2009.

39 Devido aos subsídios ilegais norte-americanos ao plantio de

algodão, a Organização Mundial do Comércio autorizou o

Brasil a retaliar os Estados Unidos da América, confiscando

mercadorias norte-americanas até o valor de US$ 300 milhões.

40 A Convenção sobre Mudanças Climáticas (COP15), realizada

em Copenhague em dezembro de 2009, terminou sem que os

países participantes chegassem a um consenso sobre as

medidas a serem tomadas quanto a esse tema.

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis do

estado do Espírito Santo, julgue os itens a seguir.

41 Caso um servidor público do estado do Espírito Santo tome

posse no cargo de deputado estadual desse estado da

Federação, ele pode optar pela remuneração que receberá.

42 Considere que um servidor público seja aposentado por

invalidez e que os motivos de sua aposentadoria sejam

considerados insubsistentes. Nesse caso, ainda que ele seja

julgado apto em inspeção médica oficial, não poderá retornar

à atividade se contar com tempo de serviço para aposentadoria

voluntária com proventos integrais.

43 A licença para tratamento da própria saúde é concedida ao

servidor público do estado pelo prazo de trinta dias, podendo

ser prorrogada pelo tempo que se fizer necessário, sem limite

de tempo.

Julgue os próximos itens, acerca do papel do Estado com relação

aos serviços públicos. 

44 Na situação em que o Estado não executa diretamente um

serviço público, a ele cabe regulamentá-lo e fiscalizá-lo.

45 O Estado pode limitar o exercício dos direitos individuais em

razão de interesse público referente à segurança e à higiene.

Qualidade no serviço público é um tema que vem despertando a

atenção de muitos estudiosos. Melhorar a qualidade dos serviços

prestados aos cidadãos, como resultado da adoção de uma

administração pública gerencial, flexível, eficiente e aberta ao

controle social e aos resultados, é hoje uma questão de consenso.

Acerca das relações públicas e da qualidade do atendimento ao

público, julgue os itens a seguir. 

46 O cumprimento da missão e visão da organização, no que se

refere a servir ao público, deve ser motivador das ações de

atendimento ao público.

47 O distanciamento e a frieza no contato com os problemas do

outro são fatores que favorecem a qualidade no atendimento ao

público, na medida em que garantem a impessoalidade no

tratamento ao usuário.

48 A responsabilidade quanto à qualidade dos serviços é exclusiva

dos servidores em cargo de chefia.

49 Consoante a abordagem com base no usuário, a qualidade no

atendimento é sinônimo de satisfação das necessidades e

preferências do consumidor. A avaliação dos usuários em

relação às especificações é o único padrão próprio à qualidade.

50 O posicionamento do servidor público como aquele que possui

a possibilidade da influência burocrática em relação ao público

é extremamente salutar, porque envolve diretamente a

concepção de que o servidor está à disposição do usuário.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em pesquisa, uma vez delimitada a base descritiva, que se
atém ao “que” dos fenômenos observados (descritos), a próxima
tarefa consiste em organizar tal base, com a ajuda de coordenadas
espaço-temporais (envolvendo um conjunto de relações de
coordenação e de subordinação — no espaço: ordem da
simultaneidade; no tempo: ordem da sucessão) e indagar como os
fenômenos se comportam, à luz de uma origem, de uma estrutura ou
de um fim (teleologia).

Ivan Domingues. Epistemologia das ciências humanas. Tomo I: positivismo
e hermenêutica. Durkheim e Weber. São Paulo: Loyola, 2004, p. 116 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a
seguir.

51 A causa de um fenômeno constitui uma postulação ou
inferência da razão em que se atribui algo a algo ou supõe-se
algo de alguma coisa, por meio da qual se organiza a
experiência e demonstra-se uma propriedade de um objeto
qualquer. 

52 Max Weber associa a explicação causal à ideia de lei e à noção
de necessidade. 

53 Na obra O suicídio, observa-se que, para explicar o fato social
sob análise, Émile Durkheim aproxima a ideia de causação à
de possibilidade.

54 Nas ciências histórico-sociais, uma mesma base factual pode
ser compatível com mais de uma explicação causal, ficando a
escolha da causa dependente da interpretação adotada pelo
pesquisador.

Do mesmo modo que outros acontecimentos, a conduta
humana (interna ou externa) mostra nexos e regularidades. Mas, há
algo próprio da conduta humana: o curso de regularidades e nexos
é interpretável pela via da compreensão.

Max Weber. Ensayos sobre metodologia sociológica.
Buenos Aires: Amorrortu,  1982,  p.  175.

Considerando o texto acima e com relação à sociologia
compreensiva, julgue os itens que se seguem.

55 A sociologia compreensiva tem como seu objeto de estudo um
tipo qualquer de estado interno ou de comportamento externo.

56 Segundo Max Weber, a ação social é uma ação referida à
conduta dos outros.

57 As interpretações providas de sentido de uma conduta concreta
constituem para a sociologia compreensiva meras hipóteses
com relação à imputação causal.

A afirmação que os fatos sociais devem ser tratados como
coisas-afirmação que constitue a base do método é, talvez, a que
tem encontrado, entre todas, a maior oposição. Considerou-se
paradoxal e indigna a assimilação das realidades do mundo social
às realidades do mundo exterior (...).

Émile Durkheim. As regras do método sociológico. São
Paulo: Companhia Editora Brasileira, 1937, p. 129 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e no que concerne ao
fato social, julgue os itens de 58 a 61.

58 Antes da constituição da sociologia como ciência empírica,
fatos sociais eram “coisas” ignoradas, na medida em que as
representações sociais sobre eles, na vida cotidiana cresciam
de valor científico.

59 A colaboração na gênese das instituições sociais permite que
se conheçam as verdadeiras razões que impulsionam a obra e
a natureza das ações.

60 Os fatos sociais são considerados psíquicos, pois consistem-se
em formas coletivas de pensar ou agir.

61 Constitui uma contradição conceber os fatos sociais, objeto de
estudo sociológico, como imateriais e reais, ao mesmo tempo.

Com relação ao método positivo na sociologia, segundo Auguste
Comte, julgue os próximos itens.

62 O homem, por sua natureza, é incapaz de observar fatos com
atenção e de retê-los com segurança se não os vincula
imediatamente a alguma explicação.

63 Indução e dedução constituem vias suficientes para desvendar
a lei real de qualquer fenômeno e sua relação exata e evidente
com qualquer lei mais extensa.

64 A descoberta das leis efetivas dos fenômenos concerne à sua
natureza íntima e à sua causa primeira ou final.

Acerca da relação entre o indivíduo e a sociedade, segundo Norbert
Elias, julgue os itens a seguir.

65 A sociedade constitui uma realidade supraindividual, isto é,
uma exterioridade com relação aos indivíduos que a compõem.

66 O indivíduo é um ser social moldado pelos fenômenos sociais
e, ao mesmo tempo, suporte biológico da consciência coletiva.

67 Nada do individual tem existência por fora do social, nem o
social pode ser sem indivíduos, incluídos seus corpos, que são
moldados pela figuração.

68 Desde o Renascimento, na sociedade ocidental, está presente
a autoexperiência do ser humano, como ser isolado e fechado
ante a realidade do mundo externo.

A economia política parte da existência da propriedade
privada, mas não nos explica essa existência. Ela exprime o
processo material descrito, na realidade, pela propriedade privada,
em fórmulas gerais e abstratas, que, em seguida, tomam para ela o
valor de leis.

Karl Marx. Economia política e filosofia. Rio de Janeiro:
Melso, 1963, p. 317-40 (com adaptações).

Com base no pensamento marxista, julgue os próximos itens.

69 Uma elevação do salário reconquista para o operário seu
destino e dignidade.

70 Na sociedade capitalista, a depreciação do mundo dos homens
aumenta em razão direta da valorização do mundo das coisas.

71 No trabalho alienado, o ser genérico do homem, tanto a
natureza como suas faculdades intelectuais genéricas, são
transformadas em um ser que lhe é estranho, em meio à sua
existência individual.

Acerca da estratificação social, julgue os itens que se seguem.

72 Em O capital, Karl Marx define a situação de classe dos
indivíduos pela posição que ocupam na estrutura de produção.

73 Max Weber propõe um esquema de estratificação que adota
como único eixo as diferenças de prestígio que definem o
status.

74 Wilfredo Pareto divide a sociedade em dois estratos: as elites,
compostas por governantes e não governantes, e as massas.
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O essencial dos problemas que são definidos como urbanos
está de fato ligado aos processos de consumo coletivo, ou ao que os
marxistas chamam de organização dos meios coletivos de
reprodução da força de trabalho.

Manuel Castells. La cuestion urbana. México: Siglo XXI, 1978, p. 483.

De acordo com o texto acima e com relação à urbanização, julgue
os itens que se seguem.

75 Na cidade, o consumo coletivo realiza-se econômica e
socialmente por meio do mercado.

76 Na base da política urbana, o Estado aparece como planejador
do processo geral de consumo. 

77 O urbano constitui o lugar da reprodução social, e não da
produção.

78 A ideologia urbana no capitalismo é entendida como
manifestação da sociedade de consumo, de sua indústria
cultural e do espetáculo urbano, com seus edifícios
monumentais e espaços do poder e do dinheiro.

Com a publicação de Conhecimento e interesse, Habermas propõe
nova concepção de teoria crítica. Com base nessa publicação e em
relação à constituição do conhecimento, julgue os itens a seguir.

79 O conhecimento instrumental constitui a maneira de
emancipar-se de todas as formas de repressão social ou de seus
correspondentes intrapsíquicos.

80 O objetivo do interesse comunicativo é o entendimento mútuo,
tomado como núcleo central de uma teoria reconstrutiva
elaborada como um modelo ideal.

Uma das teorias da ação social é o interacionismo simbólico, termo
cunhado por Herbert Blumer. Com relação aos pressupostos dessa
abordagem, julgue os itens subsequentes.

81 O interacionismo simbólico enfoca os processos de
ação–interação social caracterizada por uma orientação
recíproca, e o exame desses processos privilegia o caráter
simbólico da ação social.

82 No estudo da ação social, o interacionismo simbólico assume
a consistência e o caráter determinista das normas
internalizadas.

83 Segundo o conceito de definição da situação, os significados
sociais são inerentes às instituições ou aos objetos sociais
tomados em si mesmos, independentemente dos atores.

84 No interacionismo simbólico, interessa ao sociólogo verificar
em que medida sua análise microssociológica é compatível
com os dados macrossociológicos observados.

85 O interacionismo simbólico afirma que os indivíduos não agem
simplesmente conforme estruturas objetivas, mas de acordo
com sistemas de disposições duráveis.

Com base na obra de Maquiavel,  julgue os itens a seguir.

86 Segundo esse autor, a natureza humana é composta por
atributos negativos.

87 Em cada sociedade prevalece apenas uma força, a daqueles que
querem dominar e oprimir o povo.

88 A fortuna, de acordo com o autor, não pode ser conquistada
pela virtú.

Acerca dos pensamentos de Thomas Hobbes, julgue os itens
seguintes.

89 A ausência de um Estado controlador e repressor incita a
guerra contra os outros indivíduos, por ser essa uma atitude
mais racional.

90 A lei consiste na liberdade de fazer ou de omitir algo, ao passo
que o direito determina ou obriga a uma dessas duas ações.

No que se refere ao pensamento político na obra de John Locke,
julgue os próximos itens.

91 No segundo tratado acerca do governo civil, a única fonte de
poder político legítimo é a tradição.

92 O contrato social é um pacto de consentimento mediante o qual
os homens concordam livremente em formar a sociedade civil
para preservar e consolidar os direitos que possuíam no estado
de natureza.

A respeito das ideias de Montesquieu acerca de política, julgue os
itens que se seguem.

93 A condição para o Estado de direito consiste na separação dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e na dependência
entre eles.

94 A virtude, princípio de governo da república, concerne à
supremacia do bem público em relação aos interesses
particulares.

A partir do pensamento de Rousseau no que diz respeito ao poder
político, julgue os itens subsequentes.

95 O governo é um órgão limitado pelo poder soberano do povo.

96 A representação política é uma forma de aumentar a liberdade
de um povo.

No que concerne à obra de Stuart Mill, julgue os itens que se
seguem.

97 No Estado liberal, a participação é restrita, ou seja, é um
privilégio de poucos.

98 Para o autor, a liberdade não é um direito natural.

Com base no marxismo, julgue os itens a seguir.

99 Segundo Marx, o primeiro passo da revolução operária,
denominado a conquista da democracia é a elevação do
proletariado à classe dominante.

100 Para Marx, a burguesia é capaz de cumprir a função básica de
uma classe  dominante e assegurar as condições de
sobrevivência da classe dominada.

101 Marx analisou a sociedade capitalista por considerá-la a forma
de organização mais desenvolvida entre as existentes na época.

Com relação às ideias de Max Weber, julgue os itens seguintes.

102 Uma casta é um estamento fechado.

103 O tipo ideal não é uma utopia, pois trata-se de um reflexo ou
repetição da realidade.

104 A especialização é o instrumento capital da superioridade da
administração burocrática.
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Considerando os autores políticos do século XX, julgue os itens que
se seguem.

105 Segundo Lenin, a verdadeira consciência de classe do
proletariado é uma consciência atribuída, a consciência que a
classe teria se fosse capaz de captar a situação histórica do
ponto de vista de seu interesse de classe.

106 Para Gramsci, a sociedade civil não pertence ao campo da
superestrutura, mas ao da infraestrutura.

107 Segundo Poulantzas, o Estado representa e organiza o interesse
político do bloco no poder.

108 Para Offe, o conceito de interesse de classe  pressupõe  um
nível de racionalidade incompatível com a produção
capitalista.

109 Segundo O’Connor, o volume, a composição das despesas
governamentais e a distribuição do peso tributário são
determinados pelas leis do mercado.

110 Para Olson, quanto maior o grupo maior custo terá a
organização.

111 Segundo Buchanan, o eleitor pode prever o comportamento de
outros eleitores.

Com base nos conceitos de Estado, Estado moderno e Estado-
nação, julgue os itens de 112 a 114.

112 Para Bobbio, o conceito de Estado não é um conceito
universal, serve apenas para indicar e descrever uma forma de
ordenamento surgida na Europa a partir do século XII até fins
do século XVIII ou início do século XIX, com base em
pressupostos específicos da história europeia, e que se
estendeu a todo o mundo civilizado.

113 Weber descreve o Estado moderno como uma associação

compulsória que organiza a racionalidade.

114 Para Hobsbawm, a nação deixa de ser uma entidade social

quando se relaciona ao Estado-nação.

A respeito de democracias liberais, julgue os itens a seguir.

115 No liberalismo, o Estado tem poderes e funções ilimitadas.

116 A concepção liberal de Estado contrapõe-se às várias formas

de paternalismo.

117 Para Tocqueville, as revoluções só acontecem nas nações em

que os cidadãos não são capazes de conduzir o processo

democrático com liberdade.

No que se refere a Estado do bem-estar social, julgue o próximo

item.

118 O conceito de cidadania social, base do Estado do bem-estar

social, é o direito dos cidadãos de alcançarem um determinado

padrão de vida, independentemente da sua posição no

mercado.

No que concerne às políticas públicas, julgue os itens subsequentes.

119 Segundo Sabatier, a informação tem importância substancial

nos processos de política.

120 Nas políticas  públicas, o governo não tem uma importância

central.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para

a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos

de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Na Europa, o funcionalismo especializado, baseado na divisão do trabalho, surgiu numa evolução

gradativa de meio milhar de anos. As cidades italianas e senhorias foram o início, entre as monarquias e os

estamentos dos conquistadores normandos. O passo decisivo, porém, foi dado em relação à administração

das finanças do príncipe. Com as reformas administrativas do imperador Max, podemos ver como foi difícil

para os servidores depor, com êxito, o príncipe, nesse setor, mesmo sob a pressão da emergência extrema

e do domínio turco. A esfera das finanças era a que menos podia tolerar o diletantismo de um governante

— que, naquela época, era, acima de tudo, um cavaleiro. O desenvolvimento da técnica guerreira exigiu o

perito e o oficial especializado. Nessas três áreas — finanças, guerra e direito — os servidores especializados

nos estados mais adiantados triunfavam claramente durante o século XVI.

                                                                                           Max Weber. A Política como vocação. In: Ensaios de sociologia. p. 109 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do papel do burocrata

por vocação — no funcionalismo especializado — em contraposição ao do político por vocação. Em seu texto, aborde, necessariamente,

os seguintes aspectos:

< alvo da dedicação do burocrata por vocação e a dominação existente nesse âmbito;

< alvo da dedicação do político por vocação e a dominação existente nesse âmbito.
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