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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação ao contexto histórico do surgimento da sociologia,

julgue os itens a seguir.

81 A Revolução Francesa eliminou as aspirações e as exigências

da nova classe burguesa em ascensão.

82 O estudo objetivo da realidade social caracterizou o

pensamento social produzido até o século XVIII.

83 A Revolução Francesa bem como a Revolução Industrial

consolidaram o regime capitalista que se desenvolveu na

Europa a partir do século XIV.

84 Com o fim do sistema feudal, a mão de obra camponesa

migrou para o ambiente de trabalho industrial.

De acordo com Durkheim, que propõe que a vida social pode ser

analisada tão rigorosamente como os objetos ou os eventos na

natureza,

85 a sociedade é constituída pelo somatório das ações e dos

interesses individuais e particulares de seus membros.

86 os fatos sociais ocorrem à margem das percepções individuais

dos membros da sociedade.

87 os fatos sociais são observados diretamente, visto que são

visíveis e tangíveis.

88 as punições sociais explicam, de forma suficiente, a obediência

das pessoas aos padrões de comportamento socialmente

impostos.

89 os métodos sociológicos devem ser aplicados ao estudo dos

indivíduos.

Segundo o pensamento de Karl Marx a respeito do capitalismo,

90 a expulsão dos camponeses das terras feudais na Inglaterra

liberou a mão de obra para trabalhar no sistema fabril.

91 as principais fontes da mudança social são as ideias e os

valores dos seres humanos.

92 a ordem burguesa seria deposta pelos proletários, à semelhança

da deposição da ordem feudal pela burguesia.

93 o processo de acumulação de capital depende apenas do

capital, isto é, de qualquer bem — dinheiro e máquinas, por

exemplo — que possa ser usado ou investido para produzir

bens futuros.

Com base no pensamento sociológico de Max Weber, julgue os

itens de 94 a 98.

94 Entre as preocupações de Max Weber, destaca-se a relativa aos

efeitos desumanizantes da burocracia na sociedade moderna.

95 Segundo esse teórico, as motivações e as ideias humanas são

as forças propulsoras das mudanças sociais.

96 Juntamente com Emile Durkheim e Karl Marx, o referido

teórico defendeu a concepção de que as estruturas sociais são

externas e independem dos indivíduos.

97 Para Max Weber, nas sociedades modernas, existem diferentes

tipos de desigualdades sociais, e não apenas as

socioeconômicas.

98 Depreende-se do pensamento de Max Weber que a dominação

carismática é característica da época moderna.

Com referência ao processo de socialização, julgue os itens

seguintes.

99 Os sociólogos consideram os indivíduos sujeitos passivos da

socialização, processo que os instrui ou programa.

100 A socialização secundária ocorre no grupo familiar.

101 Durante o processo de socialização, as crianças vivenciam os

papéis sociais, isto é, as expectativas socialmente definidas que

as pessoas seguem em determinada posição social.

A respeito do mundo do trabalho, julgue os itens a seguir.

102 A produção flexível permite abastecer um mercado consumidor

que procura mercadorias não padronizadas.

103 O taylorismo e o fordismo constituem sistemas de produção

que permitem produzir pequenas encomendas de mercadorias

diferenciadas.

Acerca da análise sociológica das religiões, julgue os próximos

itens.

104 De acordo com o pensamento sociológico, a magia,

diferentemente da religião, carece de um cerimonial coletivo,

sendo frequentemente praticada por indivíduos isolados.

105 Segundo a sociologia, o sobrenatural caracteriza o conjunto

dos fenômenos religiosos nas sociedades.

Com relação à globalização e à história do sindicalismo no Brasil,

julgue os itens a seguir.

106 A legislação trabalhista e social do governo de Getúlio Vargas

representou um retrocesso para o movimento sindicalista no

Brasil.

107 O sindicalismo da década de 70 do século passado,

desconsiderando as comissões de fábrica, propôs um modelo

de estrutura sindical atrelado ao poder do Estado.

108 Define-se globalização, em linhas gerais, como o processo e o

resultado de transformações econômicas, tecnológicas, sociais

e culturais que abrangem todo o planeta, formando uma

sociedade em rede.

109 No período caracterizado pelo mercantilismo, grandes cidades

da América Latina exerceram importante papel na economia e

na organização política mundial, situação análoga à da

globalização atual.

110 As lutas sindicais no Brasil, na primeira metade do século XX,

foram fortemente influenciadas pelos anarquistas e comunistas

de origem europeia.
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Julgue os itens 111 a 116, relativos a movimentos sociais,
identidade cultural e pós-modernidade.

111 Os movimentos sociais nos anos 80 do século passado, no
Brasil, dividiam-se em dois tipos: os que reivindicavam
melhorias na infraestrutura urbana e os que questionavam as
políticas de Estado.

112 Os novos movimentos sociais fortaleceram a luta de classe em
detrimento de questões sociais como gênero, raça e etnia.

113 A pós-modernidade é caracterizada pela multiplicidade de
agendas e atores sociais: a globalização, os regionalismos, o
futurismo, a mercantilização da cultura demandam novos
estudos a respeito da representação das identidades em tempos
atuais.

114 As condições de vida e o desrespeito aos direitos da cidadania
geraram, já na década de 60 do século XX, manifestações e
associações de trabalhadores no meio rural brasileiro.

115 O conceito de identidade cultural é do âmbito exclusivo da
antropologia e da sociologia.

116 O Estado perdeu o seu papel na definição das culturas
nacionais porque deixou de diferenciar a cultura do território
nacional em face da cultura estrangeira, não mais promovendo
a homogeneidade cultural no interior do território nacional.

Considerando aspectos ambientais, culturais, econômicos, políticos
e sociais da região amazônica, julgue os itens que se seguem.

117 A organização social dos assentados e as garantias
institucionais dadas pelo Estado são condições fundamentais
para o sucesso dos assentamentos nessa região. 

118 A sustentabilidade ecológica da Amazônia depende
exclusivamente da forma como a população indígena explora
os recursos naturais da região.

119 Aproximadamente 50% dos lotes concedidos em razão da
reforma agrária em terras da região amazônica já foram
comercializados, o que se deve, em parte, ao fato de vários dos
assentados não possuírem o perfil do público-alvo da reforma
agrária.

120 A influência de agentes pastorais da Igreja Católica na
Amazônia contribui para que a população valorize e retome
antigas práticas de natureza política e religiosa.

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 linhas disponibilizadas 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.

Antes de indagar a respeito do método que convém ao estudo dos fatos sociais, é necessário saber

que fatos podem ser assim chamados. Essa questão se impõe como necessária dada a imprecisão que se

percebe na denominação de fato social. Empregam-na correntemente para designar quase todos os

fenômenos que se passam no interior da sociedade, por pouco que apresentem, além de certa generalidade,

de algum interesse social.

Émile Durkheim. As regras do método sociológico. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1985, p. 1 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, com base na teoria

sociológica de Émile Durkheim, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< definição de fato social;

< diferença entre fato social e fenômenos orgânicos e psíquicos;

< poder de coerção do fato social e das correntes sociais.
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