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PROVA OBJETIVA P2 — CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca dos métodos para a construção do conhecimento
sociológico e de seus principais autores, julgue os itens a seguir.
51

52

A burocracia, para Weber, caracteriza-se, fundamentalmente,
por: racionalidade, impessoalidade nas relações, divisão do
trabalho, ordem hierárquica com linhas de autoridade e
responsabilidade bem delimitadas e mecanização ou
rotinização.
Dos três autores clássicos, Marx, Durkheim e Weber,
considerados os fundadores da sociologia, apenas Weber
aprofundou-se nos estudos da religião.

53

Durkheim foi o primeiro cientista social a definir o objeto
próprio da sociologia, conceituando o fato social.

54

Uma das principais contribuições de Marcel Mauss à
sociologia consiste em evidenciar que o valor das coisas não é
superior ao valor da relação social, e que a dimensão simbólica
é fundamental para a vida em sociedade.

55

56

57

58
59

60

Durkheim, fazendo distinção entre causas, funções e estruturas,
construiu uma sólida base para o desenvolvimento do método
funcionalista, afirmando que cada instituição exerce uma
função e seu mau funcionamento significa um desregramento
da sociedade.
Em sua metodologia, Marx deixa de priorizar os processos
históricos e as leis que regem o desenvolvimento e a
transformação dos fenômenos sociais.
Marx subverteu a concepção vigente de ciência, introduzindo,
na investigação, um materialismo consistente e a análise
dialética, o que permitiu a criação de um modelo próprio de
explicação científica da história.

As condições de mobilidade social são maiores em um sistema
de estratificação social embasado em estamentos do que em um
sistema embasado em classes sociais.

65

A comparação, no que concerne ao método, é inerente ao
processo de construção do conhecimento nas ciências sociais,
ainda que não busque descobrir regularidades dos fenômenos
sociais.

É necessário que os Estados se esforcem para construir novos
olhares sobre a nova realidade social, política e econômica.

66

O conceito de sociedade de risco é articulado diretamente com
o conceito de globalização.

67

O conjunto de riscos gera nova forma de capitalismo, de
economia, de ordem global e de sociedade, ainda que não crie
uma nova forma de vida pessoal.

68

A sociologia como disciplina deve transformar-se, buscando
novas teorias, categorias e hipóteses, para não se restringir tão
somente à análise da sociedade industrial.

69

O autor desenvolve seu pensamento sociológico centrado em
um novo tipo de sociedade, submetida a fortes riscos e a
processos de individualização.

Acerca de conceitos presentes nas obras de Anthony Guiddens e a
respeito de suas ideias, julgue os próximos itens.
70

Anthony Guiddens critica a pós-modernidade, utilizando o
conceito de reflexividade da modernidade.

71

O autor postula que a complexidade das sociedades ocidentais
contemporâneas gera nos indivíduos perturbações e ansiedades
generalizadas, o que tende a exigir a criação de novas formas
de identidades para que se lide com os aspectos mais pessoais
de nossa existência.

72

Ao analisar as transformações, as crises e suas consequências
no mundo atual, o autor apresenta como argumento o fato de
se viver em um mundo que não estimula a crítica e a

O conceito de anomia ancora-se nos significados de
desorganização social e pessoal.

A respeito dos conceitos presentes nas obras de Norbert Elias e a
respeito de suas ideias, julgue os itens que se seguem.
62

respeito de suas ideias, julgue os itens subsequentes.

O conceito de classe social proposto por Marx é equivalente ao
de estrato social.

Com base no método comparativo, julgue o item seguinte.
61

Em relação aos conceitos presentes nas obras de Ulrich Beck e a

autoconfrontação.
73

O autor introduziu no pensamento sociológico o conceito de
estruturação, o qual designa a dependência mútua entre a
capacidade de realizar coisas e a estrutura social.

74

As estruturas sociais não estão intimamente implicadas na
produção da ação.

Com relação aos conceitos presentes nas obras de Zygmunt
Baumann e a respeito de suas ideias, julgue os itens seguintes.

Seres humanos e sociedade constituem parte da natureza.
Entretanto, a natureza não é homogênea, mas um todo
diferenciado que pode ser apreendido nos níveis orgânico,
inorgânico e humano-social.

63

A sociedade e o indivíduo não existem um sem o outro.

64

Na obra O Processo Civilizador, o autor analisa a história dos
costumes a partir da formação do Estado moderno e suas
influências sobre a civilização ocidental.

75

O autor considera o capitalismo um sistema parasitário, pois
esse sistema busca incessantemente novos lugares para
ampliação, ou seja, novos mercados.

76

Um dos temas mais recorrentes de sua obra é a modernidade
líquida, que é caracterizada pelo consumo e pelo permanente
descarte.
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Com referência à sociologia brasileira, julgue os itens que
se seguem.

Julgue os itens subsequentes, que tratam da Nova Escola Jurídica
Brasileira (NAIR).

77

A cultura brasileira é caracterizada pelo sincretismo
afro-católico. Nele, os elementos religiosos de origem africana
ocupam espaço maior que os elementos de origem indígena.

88

78

A teoria da dependência, cuja hegemonia se deu a partir de
1960, não se apoiava na condição agrário-exportadora ou na
herança pré-capitalista dos países subdesenvolvidos, mas no
padrão de divisão internacional do trabalho do capitalismo
moderno, imposto pelas sociedades imperialistas. Essa divisão
se daria posteriormente entre países periféricos e países
centrais.

A preocupação com garantias jurídicas para os movimentos
populares de resistência e o processo de formação de
demandas por novos direitos integram o contexto político em
que se desenvolve a NAIR.

89

O objetivo principal da NAIR era o de identificar a teoria do
direito presente na obra de Marx.

90

Criada em princípios dos anos 70 do século passado, por
intelectuais de esquerda brasileiros, a NAIR propunha a
concretização de um projeto socialista para o Brasil.

91

A crítica elaborada pela NAIR dizia respeito à ideia do direito
como lei positivada e naturalizada, no sentido de seu conteúdo
refletir a ordem natural das coisas, ou seja, a um só tempo
questionava-se o positivismo e o jusnaturalismo.

79

Segundo a maioria dos cientistas sociais brasileiros, Florestan
Fernandes inaugura uma nova fase na história da sociologia
brasileira ao trazer novos horizontes para a reflexão teórica e
para a interpretação da realidade social.

80

A sociologia brasileira focou-se na análise da formação da
sociedade de classes e dos conflitos provenientes de questões
raciais na constituição da nação.

Com relação aos estudos contemporâneos acerca do funcionamento
do sistema de justiça no Brasil, julgue os itens a seguir.
81

O controle interno das práticas violentas por parte da polícia
pode ser realizado, no Brasil, pelas ouvidorias de polícia.

82

As pesquisas de vitimização, utilizadas pelo poder público para
maior conhecimento acerca da violência e da criminalidade,
são instrumentos que auxiliam no planejamento estratégico da
polícia, pois trazem informações que, geralmente, não estão
contidas nos registros oficiais da polícia, mas que são
necessárias para a elaboração de políticas públicas.

83

84

A ação das milícias é considerada forma legítima de controle
da criminalidade nas comunidades, uma vez que envolve a
presença de policiais e da própria comunidade.
A Constituição Federal de 1988 define que o Ministério
Público é a única instituição autorizada a realizar o controle
externo da atividade policial.

Algumas recentes políticas de inclusão social do governo federal
foram objeto de críticas reveladoras de perspectivas
teórico-ideológicas, concepções econômicas, padrões culturais e
preconceitos sociais presentes na sociedade brasileira. Acerca desse
assunto, julgue os seguintes itens.
92

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça
foi criada para viabilizar a igualdade de todos perante a lei e a
melhoria da prestação jurisdicional, mas foi alvo de críticas na
sua criação por representar um excesso de interferência do
Poder Executivo nos assuntos referentes à justiça.

93

Houve um maior destaque para a democratização do acesso à
justiça no Brasil depois de promulgada a Constituição Federal
de 1988, mas este desafio persiste e é uma das preocupações
dos poderes Executivo e Judiciário nos últimos anos, tendo
sido reafirmada no II Pacto Republicano de Estado por um
Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil e Efetivo.

94

Para Niklas Luhmann, excluído não é quem está fora da
sociedade, mas quem depende de algo que há na sociedade,
cujo acesso lhe é vedado.

95

Considera-se como modernidade periférica a situação de uma
sociedade que reivindica ter criado relações sociais modernas,
mas que apresenta deficiência na própria estruturação de
relações sociais concretas, devido a uma anteposição que
restringe ou facilita, desproporcionalmente, o acesso a recursos
vitais e que torna as perspectivas de vida muito desiguais.

No Brasil, há uma carência em pesquisa etnográfica sobre os
rituais da justiça que pode estar relacionada a alguma de suas
peculiaridades. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.
85

86

87

Caracteriza-se como um estudo etnográfico aquele que trate de
formas costumeiras de vida de um grupo específico de pessoas,
como o de funcionários da justiça, pela observação direta e por
um período de tempo relativamente longo.
Para que um estudo seja considerado etnográfico, é necessário
que siga padrões rígidos e previamente determinados, senão o
pesquisador pode colocar em risco os resultados da pesquisa.
Por introduzir os atores sociais com uma participação ativa e
dinâmica no processo modificador das estruturas sociais, a
etnografia contribui para o estudo das desigualdades e
exclusões sociais.

No que se refere a monismo e a pluralismo jurídico, julgue os itens
subsecutivos.
96

O pluralismo jurídico é característico dos movimentos de
esquerda, o que inviabiliza a existência de posições
conservadoras em sua defesa.

97

O pluralismo jurídico propõe um novo paradigma na cultura
jurídica embasado no pressuposto de que são insuficientes os
modelos jurídicos oficiais em termos de participação.

98

A perspectiva tradicional, denominada de monismo jurídico,
consolida o monopólio da juridicidade por parte do Estado.
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A justiça restaurativa é uma das novas formas de se pensar e fazer
justiça. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.
99

Segundo Nils Christie, os conflitos devem ser evitados a
qualquer custo, já que são fatores desagregadores da vida
social.

100 A justiça restaurativa empenha-se na restauração da situação

anterior ao crime e é contraindicada em casos de delitos
graves.
101 Há divergência na literatura acerca da origem da justiça

restaurativa, mas se sabe que essa prática é constante nos
documentos na Nova Zelândia, adaptada de tradições
ancestrais dos povos nativos maori.
102 O crime é uma manifestação de conflitos intersubjetivos e até

mesmo uma forma de comunicação que tem múltiplos
significados para as partes envolvidas.
103 Considerado um dos autores mais importantes no âmbito da

justiça restaurativa, Howard Zehr é referência constante no
Brasil e no exterior.
104 Nils Christie destaca-se no trato do tema do abolicionismo

penal e, portanto, é contrário aos procedimentos da justiça
restaurativa, que significam a ampliação da tutela penal
tradicional sobre os conflitos criminais.
No que concerne aos modelos alternativos de resolução de
conflitos, julgue os seguintes itens.
105 A criação dos juizados especiais criminais, em 1995, ocorreu

a partir de longo debate teórico e político a respeito do que
seriam delitos de menor potencial ofensivo.
106 A existência e o reconhecimento de ordens jurídicas locais

enfraquecem o poder do Estado e devem ser reprimidos pela
ação do Poder Executivo e do Poder Judiciário.
107 Na atualidade, ao mesmo tempo em que o Poder Judiciário se

abre para novos modelos de administração dos conflitos no
espaço público, também tem dificuldade de permitir que a
sociedade civil resolva seus próprios conflitos de forma a
prescindir do formalismo.
Considerando que, nos últimos anos, as políticas públicas tiveram
foco na melhoria de desempenho do Poder Executivo e do Poder
Judiciário, julgue os itens a seguir.
108 Embora o Poder Judiciário tenha promovido mudanças na

tentativa de democratizar o acesso à Justiça, considera-se que
esse ainda atue como reprodutor de desigualdades sociais.
109 O estímulo a soluções privadas para conflitos sociais decorre

da baixa eficiência das agências públicas de controle exercido
sob parâmetros legais, somada às dificuldades dos cidadãos
para obter acesso à justiça.
110 Considera-se que a Lei Maria da Penha resulte da ação do

movimento feminista no Brasil e da teoria feminista do direito,
que denuncia as limitações de um direito predominantemente
masculino.
111 As principais resistências ao Plano Nacional de Direitos

Humanos III originaram-se de grupos religiosos, militares,
midiáticos e latifundiários, o que revela a manutenção de um
padrão político-cultural na sociedade brasileira que dificulta
mudanças em temas sensíveis.
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Acerca de políticas públicas brasileiras no âmbito do Poder
Executivo, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere
que a sigla PRONASCI, sempre que empregada, refere-se a
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
112 O PRONASCI prevê a instalação de gabinetes de gestão

integrada da segurança, que incluem observatórios de
segurança pública, responsáveis pela sistematização de
informações e análises científicas.
113 De acordo com a literatura sobre o policiamento comunitário,

existe mais chance de envolvimento e cooperação dos policiais
com os cidadãos em bairros de classe média mais homogêneos,
o que pode significar a implantação dessa filosofia nestes
lugares e a permanência do policiamento tradicional em bairros
de classes baixas.
114 Uma das inovações do PRONASCI é o fomento de uma

agenda federativa compartilhada no tema da segurança, mas
esse é um dos obstáculos à implantação do plano unicamente
porque os municípios brasileiros não têm competência formal
para realizar ações no campo da segurança pública.
115 Uma das críticas recorrentes ao PRONASCI é o fato de que,

embora os jovens pobres, negros e do sexo masculino sejam as
principais vítimas da violência no Brasil, o referido programa
não contempla ações destinadas à proteção desses cidadãos.
Com relação às disposições da Resolução n.° 70/2009 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e suas alterações, julgue os itens a seguir.
116 A Comissão de Estatística e Gestão Estratégica do CNJ é o

órgão gestor do Banco de Boas práticas de Gestão do Poder
Judiciário.
117 Cabe à presidência do CNJ instituir e regulamentar o Comitê

Gestor Nacional com o objetivo de auxiliar as atividades de
planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário, a ser
coordenado pelo presidente da Comissão de Estatística e
Gestão Estratégica.
118 A coordenação das atividades de planejamento e gestão

estratégica do Poder Judiciário cabe à presidência do CNJ, que
deve exercê-la em conjunto com a Comissão de Estatística e
Gestão Estratégica, com a assessoria do Departamento de
Gestão Estratégica.
119 O CNJ coordena a realização de encontros anuais do Poder

Judiciário, que contarão com a participação dos presidentes e
corregedores dos tribunais e dos conselhos, sendo facultada a
presença de entidades representativas da magistratura e de
outros órgãos e autoridades, desde que elas sejam
administrativamente vinculadas ao Judiciário.
120 Cabe ao CNJ coordenar a instituição de indicadores de

resultados, metas, projetos e ações de âmbito nacional e
regional, assim como o planejamento estratégico dos órgãos do
Poder Judiciário.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva
os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não será
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Tanto na questão quanto na dissertação, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos, para a questão, até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito
estrutura e apresentação textuais (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) — e, para a dissertação, até 40,00
pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao referido quesito.
QUESTÃO

A perspectiva sociológica contemporânea, em especial, as teorias sociais de Anthony Giddens e Ulrich
Beck, tem ressaltado que a sociedade moderna tardia tem como elemento estrutural a expansão das áreas
de incerteza e imprevisibilidade que desafiam o controle por meio da ciência e da tecnologia, que passam
a ser também consideradas fontes de risco por criarem zonas antes não percebidas de perigo. Exemplos se
proliferam: os riscos dos alimentos geneticamente modificados, da clonagem, do aquecimento global, da
escassez das fontes energéticas, entre outros. As evidências científicas de risco também interferem nas
instituições jurídicas embasando, desde há muito, decisões, que tendem, também, a representar riscos ao
desenvolvimento científico e tecnológico.
Nas palavras de Ulrich Beck, a "incerteza sistemática da ciência, causada pelo excesso de produção
de resultados parciais, hipotéticos, incoerente e contraditórios, interfere no sistema jurídico e abre espaços
de decisão aos juízes 'independentes'. Isto representa a pluralização e politização do processo judicial".
Ulrich Beck. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998, p. 251 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, discorra sobre a relação entre risco e sistema jurídico na sociedade
contemporânea. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

definição de confiança, risco e perigo conforme a teoria da modernização reflexiva; [valor: 10,00 pontos]

<

relação entre confiança, risco, perigo e decisões judiciais; [valor: 10,00 pontos]

<

relação entre decisões judiciais e regulação técnico-científica. [valor: 8,50 pontos]
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RASCUNHO – QUESTÃO
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DISSERTAÇÃO

Sabendo que estudos sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal brasileiro revelam que as subnotificações são comuns, o que
dificulta ações preventivas e repressivas dirigidas às situações de conflito, redija um texto dissertativo acerca das subnotificações. Ao
elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

definição de subnotificação; [valor: 12,00 pontos]

<

exposição de quatro razões para que as subnotificações ocorram; [valor: 14,00 pontos]

<

exemplificação das razões expostas. [valor: 12,00 pontos]
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RASCUNHO – DISSERTAÇÃO
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