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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Grupos organizados da sociedade, como os movimentos sociais,

No que se refere à representação política, julgue os itens seguintes.

buscam influenciar as políticas públicas e os agentes estatais. Nesse

70

A accountability é o elemento que efetivamente proporciona
maior vínculo entre constituintes e representantes.

71

Toda representação política é fundamentada no princípio
democrático.

72

Nas últimas décadas, o pensamento feminista tornou-se
elemento importante e inovador da teoria política: estabeleceu
novos termos a partir dos quais é possível debater questões
fundamentais sobre democracia, justiça e representação
política.

73

Dentro da teoria da representação, a defesa de uma política de
presença em vez de uma política de ideias busca evidenciar os
problemas de exclusão política vividos por grupos minoritários
nos espaços de representação política.

sentido, julgue os itens a seguir, acerca das relações entre Estado e
sociedade.
61

Conforme Habermas, o conceito de sociedade civil
autolimitada diz respeito à sociedade civil livre das influências
do Estado e assistida e acompanhada por organizações do
mercado.

62

Instituições participativas, como as conferências nacionais e os
conselhos de políticas públicas, buscam aproximação entre
atores da sociedade civil e atores estatais.

63

A formação de novos movimentos sociais a partir da interação
sociais e a ocupação de cargos públicos por representantes de

No que se refere ao sistema presidencialista adotado no Brasil, no
qual o governo opera por meio de coalizões partidárias, julgue os
próximos itens.

movimentos sociais indicam que as fronteiras entre Estado e

74

O poder de agenda do presidente da República é, por si,
garantia de predominância e sucesso legislativo.

75

A ocupação de cargos públicos e a alocação de verbas do
orçamento, apesar de constituírem recursos para as
negociações presidenciais, não são expedientes válidos para
consolidar a coalizão de apoio no presidencialismo
multipartidário brasileiro.

76

O sistema presidencialista brasileiro em nada se assemelha ao
sistema parlamentarista.

entre ativistas que atuam como agentes do Estado e ativistas

sociedade são flexíveis.
Com relação ao liberalismo, julgue os itens que se seguem.
64

Para o liberalismo, a organização política e moral do mercado
é fundamental para a correção de problemas em operações
básicas de oferta e demanda.

65

Na sociedade brasileira do século XIX, o liberalismo, filosofia
política voltada para garantir o direito da propriedade e da
liberdade, era princípio que garantia também a existência da
escravidão.

66

Surgido com o objetivo de romper com a lógica política de
antigos regimes, o liberalismo tem a defesa da propriedade
como um de seus conceitos basilares.

O conceito de cidadania consolidado durante o século XX
pressupunha que os cidadãos tivessem direito a um mínimo de
bem-estar econômico e segurança que lhes permitisse viver como
seres civilizados conforme os padrões correntes na sociedade, de
modo a expandirem suas liberdades reais. Além de estabelecer que
o bem-estar deveria incluir o acesso a bens essenciais, essa
concepção de cidadania definiu também que o direito a tais serviços
deveria estar dissociado da renda dos indivíduos. No século XXI,
esse conceito passou por renovação.

Com relação à formação dos Estados modernos e à ascensão do

M. Arretche. Trazendo o conceito de cidadania de volta. In: M.
Arretche (Org.). Trajetórias das desigualdades: como o Brasil
mudou nos últimos cinquenta anos. São Paulo: Editora
Unesp/CEM, 2015, p. 195-6 (com adaptações).

nacionalismo, julgue os itens subsequentes.
67

Enquanto conceito histórico, o nacionalismo se refere à
continuidade de valores imutáveis que caracterizam um
sentimento de amor à pátria e de pertencimento a uma nação.

68

Tendo como referência o texto precedente, julgue os itens a seguir,
a respeito de cidadania, representatividade e inclusão.
77

De 1990 até 2013, foram registrados no Brasil os índices mais
elevados de desigualdade de renda.

78

Nas últimas décadas, o acesso de negros e pardos ao ensino
superior contribuiu para que a maioria da população
universitária do país passasse a ser constituída por não brancos,
o que revela uma dinâmica de maior inclusão e de redução das
desigualdades.

79

A relação entre cidadania e reconhecimento de direitos foi
proposta inicialmente por Thomas Humphery Marshall, que
associou dimensões da cidadania ao desenvolvimento dos
direitos civis, políticos e sociais.

A criação de estruturas burocráticas fortes e complexas
consiste em uma das marcas caracterizadoras dos Estados
modernos, tanto nos antigos regimes como nas sociedades
constitucionais.

69

Ao longo do século XX, o nacionalismo fundamentou a
formação de regimes políticos totalitários, como o nazismo na
Alemanha, o fascismo italiano e as ditaduras militares
sul-americanas.
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Julgue os próximos itens, acerca de lobby e grupos de pressão.
80

81

82

83

Grupos de pressão só se desenvolvem plenamente sob regimes
democráticos e, observados os requisitos de transparência, sua
atividade contribui para o bom funcionamento desses regimes.
Todo grupo de interesse é necessariamente um grupo de
pressão, mas nem todo grupo de pressão é um grupo de
interesse.
Lobbying é um instrumento utilizado pelos grupos de pressão
e executado por representantes especializados para transmitir
informações aos responsáveis pela tomada de decisões por
meio, inclusive, de eventuais ameaças de sanções.
A continuidade ou intermitência das atividades e a dimensão
da organização são critérios suficientes para se estabelecer a
distinção entre grupos de pressão e partidos políticos.

A respeito da evolução do sistema partidário brasileiro, julgue os
itens a seguir.
84

Apesar do crescimento continuado do número de partidos
políticos com representação nas duas casas do Congresso
Nacional, o sistema partidário no período de 1945!1964 pode
ser caracterizado pela predominância de três partidos políticos.

85

O sistema de dois partidos que vigorou de 1965 a 1979
decorreu da proibição legal de criação de novos partidos.

86

Uma das características do sistema partidário desenvolvido na
vigência da Constituição Federal de 1988 é a tendência ao
aumento do número de partidos com representantes na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal.
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A respeito de formulação, análise e avaliação de políticas públicas,
julgue os itens que se seguem.
94

95

96

97

98

No que concerne às abordagens teóricas em ciências sociais, julgue
os itens que se seguem.
99

100

87

No período imperial, as principais divergências que opunham
o Partido Liberal e o Partido Conservador tinham por objeto
as liberdades civis, a participação política e a reforma social.

101

88

O crescimento do Partido Republicano na década de 80 do
século XIX, em razão de sua adesão à campanha abolicionista,
constituiu um dos fatores de desestabilização da ordem
imperial e contribuiu, dessa forma, para a proclamação da
República em 1889.

102

89

Na Primeira República, especialmente a partir da instituição da
política dos governadores, a autonomia dos estados diante do
poder central foi fortalecida e o sistema partidário passou do
bipartidarismo sem alternância no poder, característico do
período imperial, para um sistema de partido único com
alternância no poder.

Julgue os seguintes itens, a respeito de totalitarismo e suas origens.
90

São elementos constitutivos do totalitarismo a ideologia
totalitária, o partido único, o ditador pessoal e o uso massivo
do terror.

91

De acordo com Hannah Arendt, o totalitarismo destrói os
grupos e as instituições que integram as relações privadas dos
homens, não se limitando a isolá-los da vida pública.

92

Todos os elementos constitutivos do totalitarismo que se
manifestou no século XX podem ser encontrados em
experiências históricas pré-modernas, como em determinados
períodos do Império Romano, em alguns casos classificados
como despotismo oriental e na ditadura religiosa de Calvino
em Genebra.

93

Os estudiosos do tema concordam que o conceito de
totalitarismo seja aplicável apenas ao nazismo alemão, ao
fascismo italiano e aos regimes comunistas implantados no
século XX.

Para a abordagem estatista, o caráter público de uma política
é definido pela personalidade jurídica de seus atores, enquanto,
para a abordagem multicêntrica, atores não estatais podem ser
protagonistas de políticas públicas.
O ciclo de políticas públicas, organizado em fases sequenciais
e interdependentes, reflete, na maior parte dos casos, a
dinâmica real dessas políticas.
A extinção é considerada a última fase do ciclo de políticas
públicas porque trata da reflexão sobre os limites das políticas
públicas, seu esgotamento e sua substituição por novas
políticas.
Dois são os elementos fundamentais para a definição de
políticas públicas: a intencionalidade pública e a resposta a um
problema público.
Problemas públicos podem ser identificados apenas por meio
de critérios objetivos.

103

104

Os estudos sobre performances e ritos de passagem e seus
símbolos produzidos pela antropologia britânica contribuíram
de maneira fundamental para o desenvolvimento das ciências
sociais contemporâneas.
Conforme a teoria clássica marxista, a consciência dos homens
é que determina a realidade material, e não a realidade material
que determina a consciência dos homens.
Émile Durkheim aborda o tema da construção do consenso,
condição para a própria existência social, por meio da
distinção das formas de solidariedade.
A proposta teórica de Max Weber, conhecida como sociologia
compreensiva, se baseia na busca do sentido da ação humana,
considerado seu contexto social e histórico.
Muito utilizado na sociologia contemporânea, o conceito de
habitus fundamenta-se na ideia de interdependência entre
agente e estrutura: o habitus é moldado pelas estruturas sociais,
mas possui papel estruturante em relação a elas.
Para diversas correntes sociológicas contemporâneas, no
mundo contemporâneo, marcado pela globalização, o tema da
identidade cultural deve ser tratado a partir de conceitos que
permitam captar sua dinâmica e seu caráter fragmentado.

Julgue os itens a seguir, acerca dos modelos de explicação
sociológica.
Para Émile Durkheim, a análise do fenômeno social deve partir
da compreensão dos interesses e das motivações subjetivas do
agente.
106 Teorias como o funcionalismo desenvolvido pelo sociólogo
norte-americano Talcott Parsons, que priorizam as estruturas,
são consideradas fundamentais nas ciências sociais porque
analisam primordialmente a dinâmica e a mudança das
sociedades.
107 A teoria da ação comunicativa, em sociologia, fundamenta-se
na crítica à noção de racionalidade instrumental, buscando na
comunicação e na intersubjetividade a possibilidade de
construção de consensos no mundo contemporâneo.
108 Em pesquisa sociológica de inspiração weberiana,
denomina-se tipo ideal o caso concreto identificado pelo
cientista na realidade social e detalhadamente descrito em sua
análise.
105
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Com relação à sociologia política, julgue os itens subsequentes.
109

110

111

Formulada no final do século XIX e início do século XX, a
teoria das elites concebe a história das sociedades como a
história da substituição de uma elite no poder por outra e
considera que, por meio de uma revolução, é possível romper
esse ciclo e instituir, de forma duradoura, um governo de
massas.
O debate atual sobre política e poder nas ciências sociais
baseia-se na concepção clássica de política, centrando-se na
análise das instituições formais do Estado, negligenciando o
papel das minorias e dos chamados movimentos sociais.
De acordo com a tipologia weberiana, há três tipos de
dominação: racional (baseada na crença na legalidade da
ordem e dos títulos dos que exercem a dominação), tradicional
(fundamentada na crença na legitimidade das tradições) e
carismática (baseada no devotamento fora do cotidiano e
justificado pelo caráter sagrado ou pela força heroica de uma
pessoa).

Uma nova economia surgiu em escala global nas duas
últimas décadas. Chamo-a de informacional e global para identificar
suas características fundamentais e diferenciadas e para enfatizar
sua interligação. É informacional porque a produtividade e a
competitividade dependem basicamente de sua capacidade de
gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada
em conhecimentos. É global porque as principais atividades
produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus
componentes, estão organizados em escala global, diretamente ou
mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos.
Manuel Castells. A sociedade em rede. São Paulo:
Paz e Terra, 1999, p. 87 (com adaptações).

Considerando o texto precedente e os múltiplos aspectos a ele
relacionados, julgue os itens que se seguem.
112

O debate teórico no campo da sociologia política
contemporânea tem questionado a dicotomia esquerda versus
direita, com várias correntes discutindo a construção de
projetos políticos alternativos, nos moldes de uma “terceira
via”.

113

O surgimento do neoliberalismo como um conjunto de
políticas estatais relaciona-se à crise do Estado de bem-estar
social e caracteriza-se pela implantação de políticas de
austeridade fiscal e de privatizações, entre outras medidas.

114

No contexto da denominada modernidade tardia, os estudos
sobre a dinâmica cultural da globalização demonstram que a
diversidade social tem se valido das formas tradicionais de
fazer política, fortalecendo os atores tradicionais e as formas
consolidadas de representação.

115

Paralelamente à tendência de homogeneização, própria da
formação de uma cultura globalizada, têm ressurgido, desde o
final do século XX, os discursos nacionalistas e outras formas
de particularismo.

Acerca da antropologia cultural e temas correlatos, julgue os
próximos itens.
116

Considerando-se o conjunto da teoria formulada pelo
antropólogo norte-americano Clifford Geertz, é correto
afirmar que a ciência antropológica não deve ter como
principal objetivo a busca de significados, mas a formulação
de leis sobre o funcionamento da vida social.

117

Franz Boas, em sua crítica sistemática ao evolucionismo
cultural, teve um papel fundamental na formulação do moderno
conceito de cultura em antropologia.

118

O desenvolvimento da teoria antropológica levou à refutação
da ideia de que o pensamento mágico, que caracteriza as
sociedades simples, representa um estágio anterior e inferior ao
pensamento científico.

119

De acordo com Claude Lévi-Strauss, maior referência da
antropologia estruturalista, o tabu do incesto pode ser
considerado um fenômeno universal, existente em todas as
culturas.

A respeito de estatística aplicada às ciências sociais, julgue os itens
que se seguem.
120

Geralmente, no universo de uma informação coletada por
amostra, a distribuição ajusta-se à lei normal da probabilidade
e apresenta a forma da curva de Gauss.

121

Apesar dos avanços nas metodologias qualitativas, há
consenso nas ciências sociais quanto ao fato de que os estudos
quantitativos são necessários para assegurar o caráter
científico de uma pesquisa.

122

Entende-se por amostra representativa um subconjunto de
determinada população que tenha a mesma estrutura ou
composição da população que representa.

123

Em ciências sociais, quando se verifica a correlação entre duas
variáveis, há relação de causalidade.

O grupo 1% mais rico da população brasileira tinha um
rendimento médio (de todos os trabalhos) de R$ 27.085 mensais
em 2016, ou 36,3 vezes acima do que recebia a metade mais pobre
da população naquele ano (R$ 747). Esse grupo mais rico da
população era integrado por 889 mil pessoas, ao passo que a
metade com menor rendimento era formada por 44,4 milhões de
brasileiros.
Considerando as informações apresentadas no texto precedente e os
múltiplos aspectos da sociologia política a elas relacionados,
julgue o próximo item.
124

Em um cenário fortemente marcado pela má distribuição de
renda, como o descrito no texto em questão, as medidas de
tendência central apresentam-se muito limitadas para a análise
da realidade social, sendo necessária a utilização de medidas
de desigualdade como o Índice de Gini.

Com relação ao Congresso de Viena, julgue os itens a seguir.
125

Uma das questões humanitárias tratadas durante o referido
congresso foi a abolição do tráfico de escravos.

126

O Congresso de Viena conferiu estabilidade ao sistema de
Estados da Europa, tendo o continente passado mais de um
século sem guerras.

127

No Congresso de Viena, as principais potências europeias
decidiram estabelecer o que ficou conhecido como hegemonia
coletiva.
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A respeito da Primeira Guerra Mundial, julgue os itens
subsequentes.
128

A Espanha foi um dos poucos Estados europeus que se
manteve neutro diante do conflito.

129

Muitas inovações tecnológicas foram utilizadas nessa guerra,
considerada pela historiografia uma guerra total: os aviões
foram decisivos para a vitória da Entente, que então gozava de
grandes vantagens tecnológicas frente aos países aliados.

130

131

132

O Czar Nicolau II retirou a Rússia da guerra em 1917, na
tentativa de conter a Revolução Bolchevique que estava em
andamento no país.
O Tratado de Versalhes, diferentemente do Congresso de
Viena, não resultou em um sistema estável na Europa, entre
outras razões, por ter excluído a Alemanha das negociações
de paz.
Estabelecida logo após o fim da guerra, a Sociedade das
Nações foi bem-sucedida em promover o desarmamento e a
paz mundial ao longo da década de 30 do século XX.

No que se refere à Segunda Guerra Mundial, julgue os próximos
itens.
133

134

135

Os objetivos da ocupação da Alemanha pelos países
vencedores incluíam indenizar os aliados, desmilitarizar e
desnazificar o país e redefinir suas fronteiras.
Na Conferência de Potsdam, foi decidido que a educação na
Alemanha do pós-guerra deveria ser controlada para eliminar
a doutrinação nazista e promover o desenvolvimento de ideias
democráticas.
Na Conferência de Teerã, os países aliados decidiram-se pela
divisão da Alemanha e de sua capital, Berlim, em quatro zonas
de ocupação.

Um dos fenômenos políticos de grande relevância no âmbito das
relações internacionais no século XX foi o processo de
descolonização ocorrido na Ásia e na África logo após a Segunda
Guerra Mundial. Com efeito, a descolonização multiplicou o
número de agentes na política internacional, tendo tornado o
sistema muito mais diversificado. Com relação a esse processo,
julgue os itens que se seguem.
136

137

138
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Considerando que a Guerra Fria marcou a segunda metade do
século XX, pautando e condicionando, em certa medida, as relações
internacionais durante sua vigência, julgue os itens subsequentes,
acerca desse período.
139

A Doutrina Truman foi uma formulação política de caráter
regional criada e adotada pelos Estados Unidos da América no
período da Guerra Fria.

140

O monolitismo ideológico dos primeiros anos da Guerra Fria
desgastou-se ao longo do tempo, o que acarretou dissidências
nos dois blocos.

141

Durante a Guerra Fria, os Estados foram obrigados a se alinhar
a um dos dois blocos político-econômicos existentes.

No que se refere ao ocaso do chamado socialismo real, julgue os
itens a seguir.
142

A descontinuidade da Doutrina Brejnev foi determinante para
o fim das experiências socialistas no Leste Europeu.

143

Fatores de ordem política e econômica convergiram para o fim
do socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Com relação às principais correntes teóricas das relações
internacionais, julgue os itens seguintes.
144

Conforme o paradigma realista, o Estado é um ator unitário e
racional que age em defesa do interesse nacional.

145

Tucídides e Maquiavel são considerados expoentes de
referência teórica do realismo moderno.

146

Para o teórico realista Hans Morgenthau, a paz mundial pode
ser alcançada pela democratização das relações internacionais.

147

A teoria da dependência, considerada de matriz neomarxista,
foi desenvolvida no âmbito da sociologia e da economia,
embora seja aplicada no âmbito das relações internacionais.

148

Uma das correntes teóricas mais influentes das relações
internacionais, o construtivismo introduziu em suas reflexões
e análises o papel das ideias, das instituições e das regras como
fatores importantes para a compreensão do comportamento dos
atores nas relações internacionais.

Na década de 50 do século XX, o Brasil manifestou o seu
apoio aos movimentos favoráveis à descolonização no
continente africano.

Com relação às instituições e aos processos decisórios em política

Com o fim da Segunda Guerra mundial, as antigas potências
coloniais reconheceram a nova realidade internacional e
concederam, de forma negociada e sob os auspícios das
Nações Unidas, a independência para suas antigas colônias e
territórios.

149

A Conferência de Bandung foi decisiva para a conclusão do
processo de descolonização.

externa, julgue os próximos itens.
A participação do parlamento no processo decisório de política
externa confere maior credibilidade para a ação externa do
Estado, sobretudo nos Estados democráticos.
150

Para a abordagem político-burocrática desenvolvida por
Allison, a política externa é o resultado da interação e da
barganha entre as burocracias que compõem o Poder
Executivo.

