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Instruções: 
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 

numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno.

2. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

4. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

Cartão-Resposta que você receberá. 

5. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse 

não o rasure nem o amasse. 

6. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7. Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

8. Você dispõe de três horas para fazer sua P

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta.

9. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão

Aplicação de Prova. 

10. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc).

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o 

 

 

Cronograma Previsto: 

Atividade 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
Objetiva 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
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PROFESSOR 

Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Es

Resposta. 

Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o Cartão

Data 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 08/03/2010 Internet: 

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
09/03/2010 Na sede da GRE ou na sede da Funadepi.

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 12/03/2010 Internet: 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 16/03/2010 
Internet: 
 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí

 

PROFESSOR - SOCIOLOGIA 

0 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

ilidade, mas controle o seu tempo. Esse 

para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência 

Cartão-Resposta. 

Local 

Internet: www.funadepi.org.br  

GRE ou na sede da Funadepi. 

Internet: www.funadepi.org.br 

Internet: www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí 



Processo de Seleção Interna Simplificada – 07/03/2010 

 
2

Legislação 
 

 

1. A característica principal da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/96), em relação à 
organização escolar, é o seu caráter: 

 
a) Conservador. 
b) Seletivo. 
c) Classificador. 
d) Flexível. 
e) Diretivo. 

 
2. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 

(nove) anos,  gratuito na escola pública, a partir dos 6 (seis) 
anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão 
e, segundo a Lei 9.394/96, a escola deve promover: 

 
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo. 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que 
se assenta a vida social. 

V - A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 
condições de ocupação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente I e II são corretas. 
b) Somente I e III são corretas. 
c) Somente I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente I, II, III e V são corretas. 
e) Somente II, III, IV e V são corretas. 

 
3. Segundo a LDB 9.394/96, a educação abrange: 
 

I - Os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar. 

II - Os processos formativos que se desenvolvem na 
convivência humana e no trabalho. 

III - Os processos formativos que se desenvolvem nas 
instituições de ensino e de pesquisa. 

IV - Os processos formativos que se desenvolvem nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

 
   Está(ão) correta(s) a(s)afirmativas: 
 

a) III, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I, II, e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 

4. Para atingir suas finalidades, as instituições de ensino 
determinam papéis e responsabilidades, cabendo ao 
professor, segundo a Lei nº 9.394/96: 
 

I - Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade. 

II - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
III - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 
IV - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 

V - Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 

VI - Informar os pais sobre a freqüência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I, II, III e V. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) I, II, III e IV. 
e) II, III, V e VI. 

 
5. De acordo com o art. 23º da LDB, o currículo na educação 

básica poderá organizar-se em: 
 

I - Série anuais e períodos semestrais; 
II - Ciclos e alternância regular de períodos de estudos; 

III - Grupos não- seriados, com base na idade, na competência 
e em outros critérios. 

IV - Forma diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

V - Ciclos de formação, com base nas aquisições 
exclusivamente cognitivas. 

 
    Estão corretas as alternativas: 
  

a) I, II e III, apenas; 
b) I, II, III e IV, apenas; 
c) I, II, IV, e V, apenas; 
d) I, III, IV, e V, apenas 
e) I, II, III, IV e V. 

 
6. Segundo a LDB, no seu artigo 62, o professor, para atuar na 

educação básica, deverá: 
 

a) Já ter completado o ensino fundamental. 
b) Ter, no máximo, o nível médio na modalidade Normal. 
c) Possuir competência pedagógica confirmada por 

comissão especial. 
d) Ter completado o ensino médio, na modalidade 

profissionalizante. 
e) Ter formação de nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena sendo admitida, para aqueles que 
atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, como 
formação mínima, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
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7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem uma 
mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 
em vez de um ensino em que o conteúdo é visto como fim em 
si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo é 
visto como: 

 

a) Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas repassadas ao aluno como verdade; 

b) Informações, princípios científicos, leis, etc., 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e 

psicológica; 

c) Temas geradores extraídos apenas da problematização 

da prática de vida dos alunos; 

d) Meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 

que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos; 

e) Informações colocadas à disposição do aluno para ele 

usar, se assim o quiser. 

 
8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 

estruturação por ciclos, cujo princípio norteador é a 
flexibilidade da seriação. Desse modo, a organização da 
escolaridade, em ciclos, possibilita que o currículo seja 
trabalhado ao longo de um período de tempo maior. Essa 
proposta reconhece as seguintes oportunidades de 
escolarização, exceto: 

 
a) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem que os 

alunos apresentam. 

b) Distribuição dos conteúdos de forma mais adequada à 

aprendizagem; 

c) Freqüentes rupturas e excessiva fragmentação do 

percurso escolar; 

d) Realização de adaptações sucessivas da ação pedagógica 

às diferentes necessidades dos alunos; 

e) Incorporação da diversidade dos desempenhos dos 

alunos na relação com objetos de conhecimento 

diferente. 

 
9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 

8.069/90, é dever da família, da comunidade, da sociedade  

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

 
a) Primazia de receber proteção e socorro em algumas 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos; 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude; 

e) Precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

 

10. Pedro passou a chegar à escola, sucessivas vezes, com marcas 
de violência doméstica, o que comprometeu 
significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse 
quadro, seus professores consultaram o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, constatando no seu art. n.º 56, que o 
procedimento indicado é que os (as): 

 
a) Responsáveis sejam chamados e advertidos pela direção 

da escola; 
b) Dirigentes da escola comuniquem o ocorrido ao Conselho 

Tutelar; 
c) Professores visitem a residência da criança para verificar 

suas condições de vida; 
d) Orientadores educacionais encaminhem a família e a 

criança para acompanhamento psicológico; 
e) Autoridades educacionais notifiquem o caso à delegacia 

policial. 
 

 

Conhecimentos Específicos 
 

 

 

11. “É um conceito básico da sociologia e designa de maneira 

geral toda ação humana que é influenciada pela consciência 

da situação concreta na qual se realiza e da existência de 

agentes sociais entre os quais a ação acontece.”  

 

O texto acima se refere ao conceito de: 

 

a) Ação social. 

b) Coerção social. 

c) Classe social. 

d) Conflito social. 

e) Controle social. 

 
12. Presente no pensamento sociológico de Auguste Comte, 

assinale a alternativa correta sobre o conceito de Consenso: 
 

a) Controle social a partir de mecanismos materiais e 

simbólicos, disponíveis em uma sociedade, que visam 

eliminar ou diminuir as de comportamento desviantes 

individuais ou coletivas. 

b) É o estado em que se encontra uma sociedade 

caracterizada por uma forte coesão entre seus membros, 

fazendo prevalecer a interdependência entre eles e suas 

formas de adequação acima dos interesses e das 

expectativas individuais. 

c) Designa os agrupamentos humanos nos quais se verifica 

um grau elevado de intimidade e coesão entre seus 

membros, engajamento moral e uma garantia de 

continuidade. 

d) É a força da coletividade e da sociedade sobre a vontade 

individual. 

e) Nas diversas teorias, é aquele elemento mais estável da 

vida social e menos sujeito às variações. 
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13. Os conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade 
orgânica foram criados pelo sociólogo francês:  

 

a) Michel Foucault. 
b) Marc Augé. 
c) Émile Durkheim. 
d) Robert Owen. 
e) Joseph Proudon. 

 
14. Durk’heim em uma de suas obras fundamentais, As Regras do 

Método Sociológico, publicada em 1895, definiu com clareza o 
objeto da sociologia.Identifique-o: 

 
a) A ação social. 
b) As classes sociais. 
c) A consciência coletiva. 
d) Os fatos sociais. 
e) As relações sociais. 

 
15. Na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo 

relaciona o papel do protestantismo na formação do 
comportamento típico do capitalismo ocidental moderno. O 
autor da obra em referência é: 

 

a) Émile Durkheim. 
b) Georg W. Hegel. 
c) Friedrich Engels. 
d) Karl Marx. 
e) Max weber. 

 
16. Um conceito basilar que Marx desenvolve na busca por 

denunciar as desigualdades sociais contra a falsa ideia de 
igualdade política e jurídica proclamada pelos liberais é: 

 
a) Fatos sociais. 
b) Ação social. 
c) Consciência coletiva. 
d) Classes sociais. 
e) Controle social. 

 
17. O advento da Revolução Industrial fez surgir duas novas 

classes sociais antagônicas, isto é, com interesses diferentes. 
São elas: 

 
a) Senhor feudal e servo da gleba. 
b) Burguesia e proletariado. 
c) Senhor e escravo. 
d) Nobreza e proletariado. 
e) Senhor feudal e escravo. 

 
18. De modo geral, resultam da colaboração de várias habilidades 

profissionais distintas; por isso seu valor incorpora todos os 
tempos de trabalho específicos. 

 

O texto acima se refere ao conceito de: 
 

a) Salário. 
b) Lucro. 
c) Fetiche. 
d) Reificação. 
e) Mercadoria. 

19. É a primeira forma que se seguiu à dissolução da comunidade 
primitiva. Sua característica fundamental era a organização da 
agricultura e da manufatura em unidades comunais auto-
suficientes. O texto se refere: 

 
a) Ao modo de produção feudal. 
b) Ao modo de produção germânico. 
c) Ao modo de produção asiático. 
d) Ao modo de produção escravista. 
e) Ao modo de produção socialista. 

 
20. No sentido popular e nos dicionários, significa pessoas 

aparentadas que vivem em geral na mesma casa. Ou ainda, 
pessoas de mesmo sangue, ascendência, linhagem, estirpe ou 
admitidas por adoção. O texto se refere ao conceito: 

 
a) Família. 
b) Parentesco. 
c) Casamento. 
d) Poliginia. 
e) Monogamia. 

 
21. Atualmente em nossa sociedade, substitui o papel da igreja e 

se nos aparece como se fosse a única, que trata a todos da 

mesma forma e uma instituição onde se constroem o 

conhecimento e os valores sociais. A instituição a que nos 

referimos é: 

 

a) A Família. 

b) O Estado. 

c) A Escola. 

d) As Forças armadas. 

e) A comunidade. 

 

22. No sentido sociológico, refere-se a uma forma de organização 

que se dá por meio da divisão da sociedade estratos ou 

camadas sociais distintas, de acordo com algum tipo de 

critério estabelecido. Dentre os estratos ou camadas sociais é 

possível apontar, exceto: 

 

a) O estamento característico nas sociedades feudais. 

b) O proletariado próprio das sociedades capitalistas. 

c) A servidão coletiva no modo de produção asiático. 

d) As castas em sociedades tradicionais como Índia. 

e) A escravidão no Brasil Colônia. 

 

23. A um conjunto de direitos e deveres que caracterizam a 

posição de uma pessoa em relação com as outras 

denominamos de: 

 

a) Papel social. 

b) Relação social. 

c) Mobilidade social. 

d) Estratificação social. 

e) Status social. 
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24. Assinale a alternativa incorreta segundo as definições 
clássicas da Sociologia: 

 
a) A mobilidade social está diretamente relacionada às 

castas, estamentos e classes sociais. 
b) O papel social corresponde ao conjunto de 

comportamentos que os grupos e a sociedade esperam 
que os indivíduos cumpram em contra partida aos status 
que ocupam. 

c) A mobilidade social pode dar de duas formas, vertical e 
horizontal. É a ascensão ou queda dos indivíduos na 
escala social. 

d) Nas sociedades estratificadas segundo o sistema de 
castas, os indivíduos não conseguiam, de forma alguma, 
alcançar posição social mais elevada, não havendo, 
portanto, mobilidade social. 

e) No sistema feudal, o exercício do poder político e o 
prestígio social eram totalmente vinculados à posse da 
terra, fonte primeira e última de toda a estrutura desse 
sistema de organização social. 

 
25. Do ponto de vista do pensamento de Karl Marx, a sociedade 

de classes é: 
 

a) O resultado das transformações econômicas políticas e 

sociais que ocorreram a partir da queda do Império 

Romano, dando origem ao modo de produção feudal. 

b) Característico das sociedades da antiguidade clássica, tais 

como Grécia e Roma. 

c) O resultado das transformações econômicas e sociais 

ocorridas a partir do movimento cruzadista organizado 

pela Igreja Católica e os Estados absolutistas nos séculos 

XI e XII. 

d) É o produto das revoluções burguesas e foi engendrada 

muito antes delas, no bolo do processo que ficou 

conhecido como Renascimento comercial e urbano, que 

ocorreu entre os séculos XI e XV na Europa ocidental. 

e) Decorrência do exercício do poder político e o prestígio 

social caracterizado pela origem dos indivíduos, no caso o 

filho primogênito do rei. 

 
26. “São conceitos definidores que se referem à esfera das ações 

de grupos organizados para a conquista de determinados fins 

estabelecidos coletivamente, que partem de necessidades e 

visões específicas de mundo e de sociedade e objetivam 

mudar ou manter as relações sociais.”  

 

O texto acima se refere ao conceito de: 

 

a) Movimentos sociais. 

b) Conflitos sociais. 

c) Relações sociais. 

d) Classes sociais. 

e) Estratificação social. 

 

27. Globalização tem sido sinônimo de outros processos 
característicos da história contemporânea, entre eles, o mais 
conhecido é: 

 
a) Modernidade. 
b) Nova modernidade. 
c) Pós-modernidade. 
d) Pós-estruturalismo. 
e) Pós-socialismo. 

 
28.  Jürgen Habermas chamou-o de “projeto da Modernidade”. 

Entre suas principais características podemos afirmar a 
crença, exceto: 

 
a) No pensamento científico. 
b) No desenvolvimento da informação, da automação e das 

telecomunicações. 
c) No papel da moralidade na condução da vida humana. 
d) No universalismo do pensamento e das formas de 

organização da sociedade. 
e) Na libertação humana da escassez e do arbítrio, dos 

preconceitos e das superstições religiosas. 
 

29. Dentre as características negativas no processo conhecido por 
globalização, podemos afirmar, exceto: 

 
a) Uma brutal discriminação e desigualdade no que se 

refere à distribuição de bens. 
b) A paradoxal convivência da sociedade da abundância com 

o estado de miséria absoluta em que vivem milhões de 
pessoas. 

c) Um estado de carência múltipla: de bens materiais e de 
recursos à sobrevivência, a despossessão psicológica e 
social. 

d) Agravamento dos conflitos sociais, causados pelo 
paradoxo de uma sociedade de abundância e não de 
escassez, mas com uma distribuição extremamente 
desigual dos bens produzidos. 

e) O aumento da violência urbana, provocado pela 
associação entre pobreza e criminalidade, assim como o 
número exagerado de favelas que se proliferam nos 
grandes centros urbanos como conseqüência dos 
movimentos sociais, como, por exemplo, o MST. 

 
30. Sociólogo da USP, autor da Teoria da Dependência, foi 

presidente do Brasil, implantando reformas consideradas de 
cunho neoliberal.  O autor em referência é: 

 
a) Florestan Fernandes. 
b) Sérgio Buarque de Holanda. 
c) Milton Santos. 
d) Fernando Henrique Cardoso. 
e) Luis Inácio da Silva. 

 
 
 
 
 
 
 
 


