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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
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415 – CIÊNCIAS SOCIAIS  

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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01 - Numere as definições na coluna da direita com base nos paradigmas na coluna da esquerda. 
 

1. Evolucionismo 
2. Funcionalismo 
3. Estruturalismo 
4. Antropologia 
 interpretativa 

(  ) A produção antropológica associada a esse paradigma foi profundamente 
influenciada pelas teorias da linguística. Ela busca compreender a vida social a partir 
de princípios mais ou menos abstratos que organizam o pensamento e o 
comportamento humanos. Seus principais temas de pesquisa são as relações de 
parentesco e os mitos. 

(  ) Estão relacionadas a esse paradigma teórico as noções de “estágios de 
desenvolvimento” e de “história conjectural”. Seus resultados são obtidos 
principalmente a partir da comparação entre dados oriundos de diferentes sociedades 
em diversos lugares e períodos históricos. 

(  ) As pesquisas relacionadas a esse paradigma partem da compreensão da cultura como 
um sistema simbólico que dá sentido à experiência social. Seus autores procuram 
apreender o ponto de vista do nativo e enfatizam a relação entre a subjetividade do 
antropólogo e a sociedade estudada. 

(  ) A preocupação central dos autores identificados com esse paradigma é a 
compreensão da articulação entre as instituições que compõem a estrutura de uma 
dada sociedade. Seu método privilegiado é a pesquisa etnográfica, baseada na longa 
permanência em campo e no aprendizado das línguas nativas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 1 – 4 – 2. 
b) 4 – 2 – 3 – 1. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 1 – 3 – 4 – 2. 

 
02 - Leia o texto a seguir: 

 
A família em que a pessoa nasce também exerce uma influência relativamente duradoura ao longo da vida. Por exemplo, 
considere-se o efeito de longo prazo da atmosfera religiosa da família brasileira. Embora desde a década de 1980 tenha havido 
uma forte tendência de mudança religiosa da juventude no Brasil, apenas uma em cada quatro pessoas mudou de religião. 

 

Com base no que foi apresentado, assinale a alternativa correta. 
 

a) As pessoas mudam constantemente de religião no Brasil desde a década de 1980. 
b) A atmosfera religiosa da família brasileira não tem nenhuma influência nas pessoas. 
c) A família não exerce influência em seus membros. 
►d) No país, 25% das pessoas mudaram de religião. 
e) Registra-se forte tendência de mudança religiosa em todos os níveis etários. 

 
03 - Leia o texto a seguir: 
 

Em geral, as estruturas do Estado resistem à mudança. A Constituição estabelece seus fundamentos e apenas uma grande 
maioria de deputados federais e de legisladores estaduais consegue alterá-la. As leis dão sustentação às estruturas do Estado 
e algumas delas ajudam a manter ao largo forças sociais potencialmente destrutivas. 

 

Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

a) A Constituição existe, mas pode ser mudada mesmo sem a participação dos legisladores. 
b) O Estado tem estruturas que podem ser mudadas facilmente. 
►c) As estruturas do Estado dependem das leis que lhes dão sustentação. 
d) Forças sociais potencialmente destrutivas nunca podem afetar as estruturas do Estado. 
e) Todas as leis são necessárias para afastar forças sociais destrutivas. 

 
04 - Leia o texto a seguir: 
 

Podemos distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião, por tudo o que se quiser. Mas eles começam a 
distinguir-se dos animais assim que começam a produzir os seus meios de vida, passo este que é condicionado pela sua 
organização física. Ao produzirem os seus meios de vida, os homens produzem indiretamente a sua própria vida material. 

 

(MARX, 1984, p. 15). 
 

Considerando o excerto apresentado, podemos concluir que: 
 

a) os meios de intervenção dos homens sobre a natureza limitam as possibilidades de o ser humano garantir a satisfação de 
suas necessidades humanas, como comer, beber, se vestir e morar. 

b) os homens fazem sua história, mas ao produzirem os meios de sua subsistência, esquecem sua própria vida material. 
c) à medida que o homem se relaciona com a natureza, ele produz sua vida material e se torna mais parecido com os animais. 
d) a vida material do ser humano depende de sua consciência e de sua religião. 
►e) a partir da ação humana sobre a natureza, os seres humanos produzem os meios para facilitar sua vida. 
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05 - Leia o texto a seguir: 
 

Alguns novos movimentos sociais promovem direitos como a paz, a segurança e o meio ambiente seguro para a humanidade 
como um todo, e não apenas para grupos específicos. Esses movimentos incluem o movimento pela paz, o movimento pelos 
direitos humanos e o movimento ambiental. Novos movimentos sociais – como é o caso do movimento das mulheres e o 
movimento pelos direitos de gays e lésbicas – promovem os direitos de grupos específicos excluídos de participação social 
integral. Assim, diversos grupos de direitos gays vêm lutando pela eliminação de todas as formas de discriminação baseadas 
em orientação sexual. 

 

Com base no texto apresentado, assinale a alternativa correta. 
 

a) Lutar por direitos para todos não é uma novidade e, por isso, não se pode falar na existência de novos movimentos sociais. 
b) Os novos movimentos sociais lutam por muitos direitos, mas excluem alguns grupos dessas lutas. 
►c) A promoção de direitos e a luta contra discriminações são algumas das características dos novos movimentos sociais. 
d) Lutar por direitos dos gays e lésbicas é uma tarefa exclusiva dos homossexuais do mundo inteiro. 
e) As orientações sexuais nunca foram objeto de discriminação. 

 
06 - Em relação à discussão metodológica em antropologia, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A etnografia, embora seja reconhecida como o mais importante instrumento para a obtenção e produção de dados de 
pesquisa em antropologia, é um método utilizado também em pesquisas de outras áreas das Ciências Humanas, não 
sendo exclusiva dessa disciplina. 

b) A obra “Os Argonautas do Pacífico Ocidental”, de B. Malinowski, foi reconhecida pela antropologia britânica como o 
exemplo paradigmático de pesquisa etnográfica. 

c) Os antropólogos chamados de “pós-modernos” realizaram uma profunda crítica aos procedimentos metodológicos da 
antropologia, sobretudo em relação à assimetria entre as posições de pesquisador e pesquisado que, segundo eles, 
permeia os textos etnográficos. 

►d) Os antropólogos britânicos associados ao paradigma evolucionista foram os primeiros a reconhecer a importância do 
conhecimento profundo da cultura e da língua das sociedades que se deseja estudar. 

e) M. Mauss e C. Lévi-Strauss, embora tenham reconhecido a importância do método etnográfico, nunca escreveram 
monografias etnográficas clássicas. 

 
07 - Segundo Weber, os processos históricos a seguir estão relacionados à formação do Estado Moderno EXCETO: 
 

a) a expansão da economia mercantil. 
►b) o surgimento de formas de dominação baseadas no respeito à tradição. 
c) o avanço econômico e político da burguesia. 
d) a intensificação da racionalização da atividade empresarial. 
e) o avanço do sufrágio universal. 

 
08 - A partir da literatura indicada, é correto afirmar que o nascimento da sociologia se deve: 
 

1. ao contexto histórico específico, que coincide com os derradeiros momentos da desagregação da sociedade 
feudal e da consolidação da civilização industrial. 

2. à dupla revolução industrial e francesa como dois lados de um mesmo processo, qual seja, a instalação definitiva 
da sociedade capitalista. 

3. ao contexto das transformações econômicas, políticas e culturais que se aceleram a partir do século XVIII. 
4. à transformação da atividade artesanal em manufatureira e em atividade fabril. 
5. à falta de processos migratórios do campo para a cidade, resultando em escassez de mão de obra de mulheres e 

de crianças. 
6. às pobres e inexistentes transformações econômicas, políticas e culturais, portanto, à ausência de processos de 

industrialização e urbanização. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 5 e 6 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são verdadeiras. 

 
09 - Acerca da obra “Os Nuer”, de E. Evans-Pritchard, assinale a alternativa correta. 
 

a) E. Evans-Pritchard permaneceu por longos anos entre os Nuer, o que lhe permitiu uma análise detalhada das relações 
entre a bruxaria e a estrutura social desse grupo africano. 

b) “Os Nuer” é um estudo sobre um tipo de organização política altamente hierarquizada. Sua contribuição à antropologia 
social britânica se deve à análise pioneira sobre a relação entre os recursos econômicos (o gado) e o surgimento de chefias 
centralizadoras (o Chefe Pele de Leopardo). 

►c) A análise empreendida por E. Evans-Pritchard é inovadora por tratar da estrutura social Nuer a partir de relações 
estabelecidas entre segmentos que apenas se evidenciam em situações de conflito, e não a partir de instituições sociais 
rigidamente descritas. 

d) O sistema de parentesco Nuer é tratado de forma superficial na obra, pois o antropólogo permaneceu em campo por 
períodos curtos e em condições adversas, não tendo a oportunidade de empreender maiores análises a respeito do tema. 

e) A análise das relações entre os Nuer e seus vizinhos Dinka tem alcance limitado, uma vez que E. Evans-Pritchard, seguindo 
a tradição estrutural-funcionalista britânica, trata de cada sociedade como um todo autônomo e relativamente isolado. 
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10 - Segundo Durkheim, a divisão do trabalho deveria em geral provocar uma relação de cooperação e de solidariedade 
entre os homens. No entanto, como as transformações socioeconômicas ocorriam velozmente nas sociedades 
europeias, inexistia ainda, de acordo com ele, um novo e eficiente conjunto de ideias morais que pudesse guiar o 
comportamento dos indivíduos. Tal fato dificultava o "bom funcionamento" da sociedade. 

 

Levando em consideração os dados apresentados, de acordo com Durkheim é correto afirmar que: 
 

a) quanto mais divisão do trabalho, mais riqueza seria gerada para todos. 
b) o “bom funcionamento” da sociedade era devido às ideias morais da época. 
c) o trabalho entre os homens deveria ser solidário para ser produtivo. 
d) as transformações socioeconômicas melhoravam a produtividade. 
►e) a solidariedade era uma das consequências da divisão do trabalho. 

 
11 - Na concepção de Comte, a sociologia deveria orientar-se no sentido de conhecer e estabelecer aquilo que ele denominava 

leis imutáveis da vida social, abstendo-se de qualquer consideração crítica, eliminando também qualquer discussão 
sobre a realidade existente, deixando de abordar, por exemplo, as questões da igualdade, da justiça, da liberdade. 

 

Levando em consideração os dados apresentados, é correto afirmar que, para Comte, a sociologia: 
 

a) deveria explicar a sociedade capitalista. 
b) era uma ciência crítica. 
c) poderia explicar a sociedade mesmo sem justiça e igualdade. 
►d) tinha como tarefa explicar as leis da vida social. 
e) aborda a questão da igualdade. 

 
12 - Comte considerava como um dos pontos altos de sua sociologia a reconciliação entre a "ordem" e o "progresso", 

pregando a necessidade mútua desses dois elementos para a nova sociedade. A sociologia positivista considerava 
que a ordem existente era, sem dúvida alguma, o ponto de partida para a construção da nova sociedade. Com base 
nos dados apresentados, para Comte é correto afirmar que: 

 

a) a sociologia deveria contribuir para a ordem de todas as sociedades. 
b) a sociologia não poderia explicar o velho regime feudal. 
►c) a sociologia positivista tinha por base a ordem existente. 
d) a sociologia positivista nada tinha a ver com a sociedade capitalista. 
e) o velho regime feudal era negativo e não tinha relação com a positividade da sociedade capitalista. 

 
13 - Durkheim acreditava que a raiz dos problemas de seu tempo não era de natureza econômica, mas sim uma certa 

fragilidade da moral da época em orientar adequadamente o comportamento dos indivíduos. Com isso, procurava 
destacar que os programas de mudança esboçados pelos socialistas, que implicavam modificações na propriedade e 
na redistribuição da riqueza, ou seja, medidas acentuadamente econômicas, não contribuíam para solucionar os 
problemas da época. 

 

Considerando os dados apresentados, segundo Durkheim é correto afirmar que: 
 

a) os problemas econômicos de sua época eram morais. 
►b) os socialistas pregavam mudanças econômicas na propriedade e na distribuição das riquezas. 
c) os problemas morais eram de ordem econômica. 
d) os problemas econômicos eram de ordem moral. 
e) mudanças econômicas eram fundamentais para melhorar a vida de todos. 

 
14 - Claude Lévi-Strauss, em “Raça e História”, afirmou que a diversidade cultural é “menos função do isolamento dos 

grupos que das relações que os unem”. 
 

Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A diversidade cultural é resultado de relações, diretas ou indiretas, entre as sociedades. 
b) A diversidade cultural é resultado da separação geográfica entre os povos. 
c) A diversidade cultural é o que permite hierarquizar as sociedades umas em relação às outras. 
d) A diversidade cultural é resultado de diferenças raciais. 
e) O isolamento geográfico produz as diferenças raciais e culturais entre os povos. 

 
15 - Sobre a emergência das ciências sociais, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Foi um processo de amplas e profundas transformações que tiveram sua culminância entre os séculos XVIII e XIX. 
2. De certa maneira, enquanto uma forma de conhecimento, as ciências sociais sempre existiram, só que com outras 

denominações. 
3. A França e a Inglaterra deram contribuições significativas ao surgimento das ciências sociais. 
4. As ciências sociais, em certo sentido, derivam do projeto do qual emergiram também as ciências naturais. 
5. Não há qualquer evidência que nos permita afirmar que as ciências sociais estiveram relacionadas a um período 

histórico em particular. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.  
►b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.  
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16 - Na passagem do pensamento social ou da filosofia social para a constituição de uma ciência social, ainda muito colada 
na ideia de construção de uma física social, foi fundamental a contribuição de: 

 

a) Émile Durkheim. 
b) Max Weber. 
c) Karl Marx. 
►d) Auguste Comte. 
e) Gabriel Tarde. 

 
17 - No texto “Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa”, Clifford Geertz (1989, p. 321) afirma: “A cultura 

de um povo é um conjunto de textos, eles mesmos conjuntos, que o antropólogo tenta ler sobre os ombros daqueles 
a quem eles pertencem.” 

 

Com base nesse fragmento, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Ao associar cultura a textos, C. Geertz torna-se o primeiro autor a se preocupar com a questão do símbolo e do 
significado em antropologia. 

2. A descrição metafórica do trabalho do antropólogo como uma leitura por cima dos ombros dos “nativos” reflete 
a preocupação do autor com a apreensão das perspectivas locais acerca dos sentidos e significados em jogo nas 
práticas culturais. 

3. Para C. Geertz, a noção de símbolo é algo abstrato e referido a operações cognitivas universais sobre as quais as 
especificidades culturais não exercem nenhuma influência. 

4. No fragmento, ao se referir duplamente à ideia de conjunto, o autor enfatiza o caráter sistemático da cultura, que 
pode ser compreendida por ele também como “sistema simbólico” ou “teia de significados”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - Tomando por referência o “Dezoito de Brumário” de Marx, assinale a alternativa que guarda relação com o conceito 

de bonapartismo. 
 

a) A socialização dos meios de produção é condição da revolução burguesa. 
b) Para o conceito de bonapartismo, é irrelevante a análise do jogo político e a ação política das classes sociais. 
c) A necessidade da reforma agrária é vista como condição de superação das mazelas do capitalismo. 
d) A burguesia sempre controla total e inequivocamente o Estado na sociedade capitalista. 
►e) Em situação de conflito acirrado entre as classes sociais numa sociedade capitalista, o Estado tende a se fortalecer e a se 

autonomizar, inclusive frente às classes economicamente dominantes. 
 
19 - Em relação à obra de Franz Boas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Franz Boas concebe a cultura como uma totalidade integrada. 
2. Franz Boas empreende o estudo das culturas inspirado principalmente nas concepções universalistas da filosofia 

francesa, a despeito de sua origem alemã.  
3. Franz Boas funda uma concepção de cultura baseada na comparação entre diferentes estágios de evolução das 

sociedades humanas. 
4. Franz Boas parte de uma noção holística de cultura. 
5. A maior preocupação de Franz Boas é encontrar a relação entre traços biológicos e diferenças culturais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
20 - Leia o texto a seguir: 
 

Os economistas de seu tempo não reconhecem a historicidade dos fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista, 
por isso suas teorias são comparáveis às dos teólogos, para os quais toda religião estranha é pura invenção humana, enquanto 
a deles próprios é uma emanação de Deus. Marx questiona a perspectiva para a qual as relações burguesas de produção são 
naturais, estão de acordo com as leis da natureza, como se fossem independentes da influência do tempo histórico. 

 

Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A economia política foi um dos objetos centrais da crítica de Karl Marx e Friedrich Engels e serviu para consolidar uma 
visão de mundo a partir da dominação burguesa. 

b) A religião esteve a serviço da economia no fortalecimento da hegemonia burguesa no século XIX. 
c) As leis da natureza deram à religião a possibilidade de consolidar o campo da economia política no tempo de Marx e 

Engels. 
d) Os fenômenos históricos não têm importância alguma na construção da teoria social marxista. 
e) As religiões do século XIX constituem, ao olhar de Marx e Engels, uma invenção humana sem qualquer historicidade. 
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21 - Leia o texto a seguir: 
 

Estudos arqueológicos demonstram que o continente americano é povoado há pelo menos 20 mil anos. Desde o Estreito de 
Bering, no Noroeste da América do Norte, até a Patagônia, no Sul da América do Sul, há sítios arqueológicos que provam que 
os homens se adaptaram a todos os ambientes (litoral, montanhas, florestas, campos, desertos, áreas alagadas, etc). No Sul 
do Brasil já foram identificados e estudados muitos sítios onde foram encontradas pontas de flecha, cerâmica, casas 
subterrâneas, sambaquis, dentre outros.  
 
Considerando os estudos de arqueologia e de pré-história, assinale a afirmação correta com relação à origem do 
homem no continente americano. 

 

a) O homem se originou no continente americano e migrou para os outros continentes. 
b) O homem que se originou no continente americano não é o mesmo homem que se originou no continente africano. 
►c) O homem se originou no continente africano e migrou para os outros continentes, incluindo o continente americano. 
d) O surgimento da humanidade tem múltiplas origens, surgiram em tempos diferentes nos diferentes continentes. 
e) A humanidade foi criada por alguma força divina. 

 
22 - Em boa medida, os clássicos da sociologia procuraram explicar as grandes transformações por que passava a 

sociedade europeia, principalmente as provocadas pela formação e desenvolvimento do capitalismo. Seus trabalhos 
forneceram preciosas informações sobre as condições da vida humana, sobre o problema do equilíbrio e da mudança 
social, sobre os mecanismos de dominação e sobre a burocratização e a alienação da época moderna. 

 

Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os clássicos da sociologia eram ideologicamente semelhantes. 
►b) Os clássicos da sociologia abordaram o desenvolvimento do capitalismo. 
c) As condições da vida humana eram o principal problema de qualquer sociedade. 
d) Os mecanismos de dominação foram o principal objeto de estudo dos clássicos da sociologia. 
e) O capitalismo foi obra dos clássicos da sociologia. 

 
23 - A respeito do processo da Revolução Industrial, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No processo de revolução industrial, o salário não era justo e ainda mais desigual era o salário pago às mulheres 
e às crianças. 

2. Não havia revoltas, nem resistência da parte dos trabalhadores. 
3. A luta por melhores condições de trabalho, tanto na Europa como na América, foi árdua. 
4. Os trabalhadores estavam expostos a frequentes acidentes provocados pelo maquinário pesado que mutilava e matava. 
5. Durante o período da Revolução Industrial, novos direitos não foram conquistados e nem foram acrescentados à 

legislação social e trabalhista em diversos países. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiros. 

 
24 - Para Weber: 
 

“A explicação sociológica busca compreender e interpretar o sentido, o desenvolvimento e os efeitos da conduta de um ou mais 
indivíduos referida a outro ou outros – ou seja, da ação social, não se propondo a julgar a validez de tais atos nem a 
compreender o agente enquanto pessoa. Compreender uma ação é captar e interpretar sua conexão de sentido, que será mais 
ou menos evidente para o sociólogo. Em suma: ação compreensível é ação com sentido”. 

 

QUINTANEIRO; OLIVEIRA, 2003, p. 104. 
 

Com base no pensamento de Weber que foi exposto, assinale a alternativa correta: 
 

►a) A sociologia é a ciência que pretende entender, interpretando-a, a ação social para, dessa maneira, explicá-la causalmente 
em seu desenvolvimento e efeitos. 

b) A ação é toda conduta humana (ato, omissão, permissão) não dotada de um significado subjetivo dado por quem a executa. 
c) A sociologia ignora regularidades, expressões de usos, costumes ou situações de interesse. 
d) A sociologia ignora a racionalidade das condutas humanas. 
e) A ação racional não diz respeito a condutas humanas racionalizadas, com menor grau de submissão do agente aos 

costumes e afetos. 
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25 - Segundo Weber, com o tempo, a motivação da busca do lucro se desligou da religião e ganhou vida própria, mas, 
antes disso, a disciplina advinda do mundo religioso foi condição para o nascimento de uma ética do trabalho porque 
para os puritanos, a perda de tempo [...] é o primeiro e o principal de todos os pecados. [...]. A perda de tempo, através 
da vida social, conversas ociosas, do luxo e mesmo do sono além do necessário para a saúde – seis, no máximo oito 
horas por dia – é absolutamente dispensável do ponto de vista moral. Mas como “o puritano queria tornar-se 
profissional, todos tiveram que segui-lo”. 

(QUINTANEIRO; OLIVEIRA, 2003, p. 133). 
 

De acordo com o exposto e o assunto abordado, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A origem do capitalismo faz parte de um processo mais amplo, chamado por Weber de “desencantamento do 
mundo”, porque ele permitiu o estabelecimento de uma ordem social com relação a fins racionalizados. 

2. Em sua obra “A ética protestante e o espírito do capitalismo” não se encontra a explicação do calvinismo, nem de 
sua doutrina da predestinação como fundamento dogmático da moralidade puritana. 

3. A perda de tempo é o primeiro e o principal de todos os pecados. Toda hora de trabalho perdido configura-se em 
uma perda de trabalho para a glorificação de Deus. 

4. A motivação da busca do lucro se desligou da religião e ganhou vida própria mas, antes disso, a disciplina advinda 
do mundo religioso foi condição para o nascimento de uma ética do trabalho. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - A respeito do processo de industrialização no século XIX, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A indústria se baseia na organização científica do trabalho. 
2. Em vez de se organizar segundo o costume, a produção é ordenada com vistas ao rendimento máximo. 
3. A produção industrial não conduz à concentração dos trabalhadores nas fábricas e nas periferias das cidades. 
4. Surge um novo fenômeno social: as massas operárias. 
5. As concentrações de trabalhadores nos locais de trabalho determina uma oposição, latente ou aberta, entre 

empregados e empregadores, entre proletários de um lado e empresários ou capitalistas do outro. 
6. Enquanto a riqueza, graças ao caráter científico do trabalho, não para de aumentar, multiplicam-se crises de 

superprodução, que têm por consequência criar a pobreza no meio da abundância. 
7. O sistema econômico, associado à organização industrial e científica do trabalho, caracteriza-se pela liberdade de 

trocas e pela busca do lucro por parte dos operários. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 6 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 4, 5, 6 e 7 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 7 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são verdadeiras. 

 
27 - Considerando a análise acerca do caráter de classe do Estado na sociedade capitalista feita por Engels em “A origem 

da família, da propriedade privada e do Estado”, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O Estado tem de atuar na reprodução de relações de propriedade baseadas na propriedade privada dos meios de 
produção. 

b) Há uma tendência do corpo de funcionários (burocracia) se diferenciar e se sobrepor aos demais membros da sociedade. 
c) A força pública, a burocracia e o judiciário possuem grande importância no funcionamento desse Estado. 
►d) As eleições e o Parlamento que caracterizam o Estado representativo podem garantir a igualdade social e alterar a relação 

de dominação de classe. 
e) O Estado atua no sentido de preservar o desarmamento das classes dominadas. 

 
28 - Um dos fatos de maior importância relacionado com a Revolução Industrial é, sem dúvida, o aparecimento do 

proletariado e o papel histórico que ele desempenharia na sociedade capitalista. Levando em consideração os dados 
apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Sem a revolução industrial não existiria o proletariado. 
b) O papel histórico do proletariado é consequência do uso de tecnologias revolucionárias. 
c) Na sociedade capitalista, existem duas classes: o proletariado e a classe média. 
d) Na sociedade capitalista, existem três classes: o proletariado, a classe média e a burguesia. 
e) Na sociedade socialista, não existe proletariado. 
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29 - Considerando o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O Estado é fruto de um processo histórico cuja evolução é determinada pelas relações de produção e pela luta de 
classes. 

2. Não há relação entre as características do Estado moderno e o processo de ascensão e tomada do poder político 
pela burguesia, enfim, a burguesia nunca foi uma “classe revolucionária”. 

3. Como predomina nessa obra uma visão dicotômica da luta de classe, pensada em torno das classes sociais 
fundamentais (burguesia e proletariado), a questão do Estado não pode ser tratada a partir da sua relação com 
essas duas classes. 

4. A ideia de revolução proletária mostra que o proletariado não necessita derrubar a “supremacia burguesa” e 
conquistar o “poder político”. 

5. Nessa obra o Estado é visto como um árbitro neutro entre as classes em conflito. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
30 - Na obra “Ensaio sobre a Dádiva”, Marcel Mauss (2003) escreve sobre prestações e contraprestações que expressam 

um sistema de trocas. Para o autor, essas prestações têm um “caráter voluntário, por assim dizer, aparentemente livre 
e gratuito, e no entanto obrigatório e interessado” (p. 188), na medida em que “elas assumiram quase sempre a forma 
do regalo, do presente oferecido generosamente, mesmo quando, nesse gesto que acompanha a transação, há 
somente ficção, formalismo e mentira social” 

MAUSS, 2003, p. 188. 
 

Sobre a obra, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Para o autor, o estudo da economia e da moral nas sociedades ditas primitivas possibilita a análise desses temas 
na sociedade do pesquisador. 

(   ) O autor define seu estudo sobre a dádiva como um estudo comparativo, onde são utilizados dados provenientes 
de diferentes regiões, como da Melanésia, da Polinésia e do Noroeste Americano. 

(   ) As trocas que acontecem entre indivíduos e grupos não têm como objetos exclusivos os bens e as riquezas, mas 
também festas, banquetes, crianças e ritos. 

(   ) As trocas envolvem três obrigações, classificadas pelo autor nos atos de dar, receber e retribuir. 
(   ) Um sistema de prestações totais pode ser pensado como um fenômeno social total, pois nele se expressam 

diversas instituições que remetem à religião, ao direito, à economia, ao consumo e à estética. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – V – F. 
b) F – F – V – F – V. 
c) V – V – F – V – F. 
d) F – F – F – F – V. 
►e) V – V – V – V – V. 


