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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos sociológicos

fundamentais.

61 Os grupos étnicos caracterizam-se pelo fato de seus integrantes

possuírem o sentimento étnico, compartilharem a língua falada

no domicílio e a localização geográfica, residirem no mesmo

território e partilharem da mesma cultura e tradições culturais.

62 A identidade se constitui em um jogo de simulacros entre o

individual e o social, razão pela qual é difícil atribuir ao

brasileiro uma identidade nacional.

63 Os símbolos nacionais têm por finalidade reforçar a

constituição da identidade nacional, o que se evidencia no lema

da bandeira nacional, Ordem e Progresso, que representa uma

visão dialética, segundo a qual ao se manter a ordem,

alcança-se o progresso social.

64 A constituição da identidade atende às dimensões pessoal

(individual) e social (coletiva), conforme um processo de

interação.

65 A imaginação sociológica remete os indivíduos a um

pensamento divergente do cotidiano, obrigando-os a construir

associações ou mediações entre atividades sociais da vida

ordinária e os sentidos e significados expressos nessas

atividades.

66 Comunidade consiste em toda forma de relacionamento

caracterizada por elevado grau de intimidade entre as pessoas,

que interagem, com certa profundidade emocional e

engajamento moral, sob coerção social, e de forma descontínua

no tempo.

Com base no pensamento de Émile Durkheim e no de Max Weber,

julgue os itens que se seguem.

67 O termo vocação, na sociologia weberiana, refere-se a um

chamado de Deus. Essa compreensão, prevalecente entre o

povo judeu, explica o fato de, no judaísmo, o trabalho ser

compreendido como uma rotina.

68 Para Durkheim, existem dois tipos de solidariedade:

a mecânica, que se caracteriza pela preponderância da

consciência coletiva sobre a individual, e a solidariedade

orgânica, caracterizada pela predominância da consciência

individual sobre a coletiva.

Em relação à constituição da sociologia como campo científico e a
suas principais correntes de pensamento, julgue os itens seguintes.

69 Auguste Comte, considerado o fundador da sociologia,
também chamada por ele de física social, definiu, em seu
método de investigação, leis que demonstravam a ordem de
positividade das ciências, a qual era constituída por três
estágios: o positivo, o teológico e o científico.

70 A sociologia é considerada uma ciência moderna, posto que se
constituiu como ciência no início do século XIX, nos moldes
das ciências ditas naturais ou exatas, as chamadas ciências
duras, ou seja, a partir do estabelecimento de um objeto
próprio e de um método de investigação.

71 A sociologia, como campo científico, preocupa-se com a
relação indivíduo/sociedade e com a relação poder/conflito,
binômios instituídos para distingui-la do campo de
investigação da psicologia.

72 Um dos autores que contribuíram para a construção da
sociologia foi Émile Durkheim, que definiu um objeto de
estudo e um método de investigação próprios para essa
disciplina.

73 A constituição da sociedade moderna, ou modernidade, é
resultado de um processo histórico e social que culminou em
um novo modo de produção e atingiu o ápice com a chamada
dupla revolução — Revolução Industrial e Revolução
Francesa. Esse novo modo de produzir da sociedade moderna
engendrou outra forma de relacionamento entre as pessoas, o
individualismo.

Com fundamento nas perspectivas sociológicas sobre o capitalismo,
julgue os itens a seguir.

74 Para Max Weber, as sociedades ocidentais modernas criaram
condições para seu próprio desenvolvimento, tendo como
aspectos fundamentais a ciência, a historiografia, a arte,
as universidades, o Estado, o direito e a Constituição.

75 Com a instauração do projeto moderno, a partir do século XVI,
o capitalismo consolida-se como novo modo de produção e o
consumismo, como o modo como as pessoas se relacionam na
vida social.

76 Segundo Karl Marx, o modo de produção capitalista é marcado
por uma relação contraditória que se corporifica na luta entre
os proprietários dos meios de produção, ou empresários
capitalistas, e os expropriados desses mesmos meios, os
trabalhadores.

77 Em O Capital, Karl Marx apresenta a relação capital e
trabalho, promovendo um diálogo com o pensamento
econômico clássico de Adam Smith e David Ricardo.

78 Para Karl Marx, no modo de produção capitalista,
a mercadoria apresenta duplo valor, o valor de uso e o valor de
troca.

79 Diferentemente do postulado por Karl Marx, para quem o lucro
é obtido de forma irracional, para Max Weber, o lucro, na
sociedade capitalista, é obtido de forma racional.
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Com base na sociologia contemporânea, julgue os seguintes itens.

80 Não se pode analisar um esporte independentemente do

conjunto de práticas esportivas, bem como da compreensão do

espaço das práticas esportivas como um sistema no qual cada

elemento recebe seu valor distintivo.

81 Nota-se padrão de consumo uniforme entre as distintas nações

do mundo, o que explica o fato de uma família media africana

consumir menos que um indivíduo (per capita) nos países

industrializados, em que a produção é superior à da África.

82 Após a Segunda Guerra Mundial (1945), os fluxos migratórios

se intensificaram, desenvolvendo-se segundo quatro modelos

conceituais: o modelo clássico de migração, aplicado a países

como Canadá, Estados Unidos da América (EUA) e Austrália;

o modelo colonial de migração, seguido por países como

França e Reino Unido; o modelo de trabalhadores-visitantes,

comum em países como Alemanha, Suíça e Bélgica; e, por fim,

os modelos ilegais, que se tornam cada vez mais comuns e cujo

principal exemplo é o fluxo de mexicanos para os EUA.

83 Considerando-se que a intensificação dos fluxos migratórios

ocorre conforme sistemas de interações em níveis micro e

macrossociais, é correto afirmar que os padrões de migração

nos próximos anos ocorrerão de forma acelerada, diversificada,

globalizada e feminilizada.

84 As festas populares e religiosas no Brasil compreendem

manifestações da cultura popular e têm como significado a

manutenção das tradições culturais por meio das práticas

corporais.

85 O habitus se constitui como estrutura-estruturante, que

organiza as práticas e a percepção sobre essas práticas, e como

estrutura-estruturada, princípio da divisão em classes lógicas,

que organiza a percepção do mundo social.

A respeito de classes sociais, julgue os itens subsecutivos.

86 Apenas as desigualdades sociais que se perpetuam com o

passar das gerações dão origem a uma classe social. 

87 Para um grupamento social formar uma classe, além de os

indivíduos que o constituem terem características comuns,

também é necessário que eles tenham um sentimento de

comunidade, de solidariedade e de compartilhar um destino

comum.

88 Classes sociais são grupamentos que emergem da estrutura das

desigualdades sociais, em uma sociedade que reconhece que

todos os cidadãos são formalmente iguais perante a lei.

89 As desigualdades naturais formam classes sociais.

Com relação à cidadania, julgue os próximos itens.

90 Os deveres da cidadania são vagos e estão incluídos na

obrigação geral de ser um bom cidadão e contribuir para

promover o bem estar da sociedade. A razão disso é que os

deveres, como o de pagar impostos, são compulsórios e,

portanto, não exigem um sentimento de lealdade.

91 A universalização do direito ao voto no Brasil foi responsável

pela democratização de núcleos urbanos nas áreas rurais.

92 Embora o conceito de cidadania contenha obrigações e

direitos, a ênfase dada pela teoria política recai sobre os

direitos que um indivíduo possui por ser membro de uma

determinada comunidade.

93 No Brasil, a cidadania está embutida na profissão e os direitos

do cidadão restringem-se aos direitos que ele tem a partir do

lugar que ele ocupa no processo produtivo, tal como

reconhecido por lei, este fenômeno pode ser chamado de

cidadania regulada.

94 Segundo T. H. Marshall, a cidadania é um status concedido

aos membros integrais de uma comunidade, de forma que

todos que possuem tal status são iguais em relação aos direitos

e obrigações pertinentes ao referido status.

No que se refere ao conceito de hegemonia, julgue os itens que se

seguem.

95 Atualmente, entende-se que a supremacia resulta da capacidade

de o Estado impor sua vontade sobre os outros, pelo uso de

armas, se necessário.

96 Nas relações entre as classes sociais e os partidos políticos,

hegemonia significa a capacidade de direção intelectual e

moral que uma classe exerce sobre as demais, em virtude da

qual ela consegue obter a adesão das outras classes aos seus

valores, modelo de vida e metas que ela impõe ou pretende

impor à vida social e política de um país.

97 A hegemonia possibilita à classe dominante ignorar os

interesses e as tendências dos grupos subordinados. 

98 Nas relações internacionais, aplica-se o conceito de hegemonia

para indicar a supremacia de um Estado-nação ou uma

comunidade político-territorial em um sistema. 
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Julgue os itens seguintes a respeito de ideologia.

99 Para Althusser, as instituições religiosas, as escolas, o direito

e a família são aparelhos ideológicos do Estado.

100 A ideologia consiste em um sistema de ideias e de

representações que domina o espírito de um homem ou de um

grupo social.

101 Para Marx, ideologia é uma falsa consciência, pois mascara a

realidade social, no sentido de que esconde as reais relações de

dominação. 

102 Segundo Marx, a maneira como os homens pensam determina

a sua existência social. 

103 A reprodução da força de trabalho exige não apenas a

reprodução da qualificação profissional, mas também a

submissão à ideologia dominante.

104 Segundo Althusser, o Estado é formado por aparelhos

ideológicos, que exercem uma dupla função, de repressão e de

reprodução da ideologia da classe dominante.

A partir das ideias de Max Weber, julgue os itens a seguir. 

105 O quadro administrativo burocrático de uma instituição política

é composto exclusivamente de funcionários selecionados por

meio de concurso.

106 Estado é a instituição política cujo quadro administrativo

reivindica, com sucesso, o monopólio do uso legítimo da

violência dentro de um território, com objetivo de realizar a

ordem vigente. 

107 A administração burocrática mediante documentação é a forma

mais racional de exercício da dominação, na qual se alcança o

máximo de rendimento dos serviços.

Com relação à cultura e ao capital cultural, julgue os itens

de 108 a 112.

108 Cultura como patrimônio material de um povo equivale ao

conceito de civilização da Escola Sociológica Francesa. 

109 Para Geertz, o homem está amarrado a teias de significado que

ele mesmo teceu. Para esse autor, essas teias e a sua análise são

a cultura.

110 De acordo com o relativismo cultural, as culturas de povos

diferentes são incomensuráveis entre si, não sendo possível

julgar uma cultura a partir dos critérios de outra cultura.

111 Para os autores evolucionistas do século XIX, cultura ou

civilização é todo complexo formado pelas capacidades e

hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade,

não sendo possível julgar as culturas segundo seu grau de

desenvolvimento. 

112 Para uma visão semiótica, não é possível estabelecer leis sobre

o desenvolvimento da cultura, mas apenas interpretá-la, ou

seja, procurar examinar os significados de uma cultura em

particular.

A respeito de capital cultural, julgue os itens a seguir, de acordo

com as ideias de Bourdieu.

113 O investimento das famílias na educação escolar depende do

seu capital cultural e econômico.

114 A estrutura de distribuição do capital cultural é o resultado da

lógica específica da instituição escolar.

No que se refere a identidade e multiculturalismo, julgue os itens

subsecutivos.

115 Há duas políticas em relação à identidade: a política de igual

dignidade, na qual se exige o reconhecimento idêntico de

direitos universalizáveis, e a política da diferença, na qual se

exige o reconhecimento da identidade única deste ou daquele

indivíduo ou grupo.

116 Contemporaneamente, considera-se que identidade é

exclusivamente o resultado da posição social que um indivíduo

tem dentro do grupo social.

117 Um indivíduo não forma sua identidade sozinho, mas sim na

sua relação com outros indivíduos. 

118 Nas sociedades contemporâneas, os grupos hegemônicos são,

cada vez mais, confrontados por grupos minoritários que

reivindicam o reconhecimento das suas diferenças culturais.

119 Para o multiculturalismo, os direitos humanos são suficientes

para garantir aos indivíduos de diferentes culturas a mesma

oportunidade de usufruir daquilo que cada cultura considera o

conteúdo de uma boa vida.

120 Para o feminismo contemporâneo, para as relações raciais e

para discussão do multiculturalismo, o não reconhecimento da

identidade única de um indivíduo ou grupo é uma forma de

opressão.
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