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 LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO  

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 
 
 
 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal ao término da prova. 

 

02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO 
CARTÃO RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões 
confere com o quadro da alínea “a” do item 1)  e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem 
na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 
da questão de cada bloco de respostas. 

 

08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os 
limites dos retângulos ao lado. 

 

10- Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, 
conforme previsto na alínea “d” do item 9.18 do edital. Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões 
da prova objetiva ao final do horário previsto para o término da prova, conforme previsto na alínea “c” do item 9.18 do 
edital.  

 
 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Resposta. 
 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 

 

13- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva, a Folha de Respostas da Prova Objetiva, 
conforme disposto na alínea “e” do item 9.18 do edital, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. 

 

 
 
 

"Não tenhamos pressa. Mas não percamos tempo." 
                                                        (José Saramago) 

 
 
 
 

Língua Portuguesa Conhecimentos de Informática Conhecimentos Específicos 
Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 

1 a 14 2 15 a 20 2 21 a 40 3 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 

 
Instruções: Para responder às questões 1 a 5, considere os seguintes parágrafos, que iniciam o livro “O Ócio Criativo”, de Domenico de 
Masi: 
 
 Eu me limito a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande parte da vida 
das pessoas adultas era dedicada ao trabalho, estamos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande parte do tempo será, e em 
parte já é, dedicada a outra coisa. Esta é uma observação empírica, como a que foi feita pelo sociólogo americano Daniel Bell quando, em 
1956, nos Estados Unidos, ao constatar que o número de “colarinhos brancos” ultrapassava o de operários, advertiu: “Que poder operário 
que nada! A sociedade caminha em direção à predominância do setor de serviços.” Aquela ultrapassagem foi registrada por Bell. Ele não a 
adivinhou ou profetizou. Da mesma maneira, eu me limito a registrar que estamos caminhando em direção a uma sociedade fundada não 
mais no trabalho, mas no tempo vago. 
 Além disso, sempre com base nas estatísticas, constato que, tanto no tempo em que se trabalha quanto no tempo vago, nós, seres 
humanos, fazemos hoje sempre menos coisas com as mãos e sempre mais coisas com o cérebro, ao contrário do que acontecia até agora, 
por milhões de anos. 
 
 
Questão 01 
 
Para concatenar suas ideias, ao autor iniciou o segundo parágrafo com a locução “além disso”. Essa expressão poderia ser substituída, sem 
prejuízo para o texto, por 
 
A) Em contrapartida. 
B) Ademais.  
C) Por outro lado. 
D) Por conseguinte. 
E) Não obstante 
 
Questão 02 
 
As frases de Daniel Bell foram transcritas entre aspas e precedidas do verbo “advertir” e do sinal de dois pontos. Chama-se a esse recurso 
“discurso direto”. Na transposição para o discurso indireto, algumas adaptações precisam ser feitas. Nesse caso, como a primeira frase a ser 
transcrita (“Que poder operário que nada!”) é exclamativa, a melhor solução é fazer uma paráfrase, como na seguinte alternativa: 

A) Daniel Bell advertiu que falar em poder operário era uma coisa superada. 
B) Daniel Bell advertiu que o poder operário era uma criação da sociedade. 
C) Daniel Bell advertiu que não gostava muito de falar de poder operário. 
D) Daniel Bell advertiu que o poder operário vivia uma crise de consumo. 
E) Daniel Bell advertiu que nunca houve um poder operário de fato. 
 
 
Questão 03 
 
Ao repetir que se baseia em estatísticas, De Masi emprega um recurso argumentativo que tem por finalidade 
 
A) validar o conteúdo opinativo e subjetivo de suas afirmações. 
B) caracterizar o valor dos números e índices na sociedade moderna. 
C) destacar a impessoalidade de suas previsões e vaticínios. 
D) enfatizar a necessidade de todos se preocuparem com a realidade. 
E) convencer o leitor de que nem todas as estatísticas são negativas. 
 
Questão 04 
 
O acento indicativo de crase empregado em “A sociedade caminha em direção à predominância do setor de serviços” está corretamente 
mantido na seguinte reescritura do trecho: 
 
A) Caminhamos em direção à uma vida ociosa e criativa. 
B) Caminhamos buscando à predominância do ócio criativo. 
C) Caminhamos objetivando à criatividade e à vida ociosa. 
D) Caminhamos em direção à criatividade e à suas benesses. 
E) Caminhamos em direção à ociosidade e à criatividade. 
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Questão 05 
 
Observe o período inicial do texto: “Eu me limito a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partimos de uma sociedade onde 
uma grande parte da vida das pessoas adultas era dedicada ao trabalho, estamos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande 
parte do tempo será, e em parte já é, dedicada a outra coisa.”  
Reescrevendo-o de modo a alterar o tempo presente do enunciado, como se as considerações de De Masi dissessem respeito a uma época 
passada, o resultado que mantém coerência com o trecho original está transcrito na seguinte alternativa: 
 

A) Eu me limitava a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partíramos de uma sociedade onde uma grande parte da vida 
das pessoas adultas era dedicada ao trabalho, estávamos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande parte do tempo seria, 
e em parte já era, dedicada a outra coisa.  

B) Eu me limitei a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande parte da vida das 
pessoas adultas estava dedicada ao trabalho, estaríamos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande parte do tempo era, e 
em parte já havia sido, dedicada a outra coisa. 

C) Eu me limitara a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partíramos de uma sociedade onde uma grande parte da vida 
das pessoas adultas fora dedicada ao trabalho, estivéramos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande parte do tempo 
fora, e em parte já houvera sido, dedicada a outra coisa. 

D) Eu me limitaria a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partiríamos de uma sociedade onde uma grande parte da vida 
das pessoas adultas seria dedicada ao trabalho, estaríamos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande parte do tempo 
seria, e em parte já teria sido, dedicada a outra coisa. 

E) Eu, se me limitasse a sustentar, com base em dados estatísticos, que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande parte da 
vida das pessoas adultas fosse dedicada ao trabalho, estaríamos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande parte do 
tempo seria, e em parte já havia sido, dedicada a outra coisa. 

 
Instruções: Para responder às questões 6 a 10, considere o poema “Vaidade”, de Florbela Espanca: 
 
Sonho que sou a Poetisa eleita, 
Aquela que diz tudo e tudo sabe, 
Que tem a inspiração pura e perfeita, 
Que reúne num verso a imensidade! 
 

Sonho que um verso meu tem claridade 
Para encher todo o mundo! E que deleita 
Mesmo aqueles que morrem de saudade! 
Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 
 

Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 
Aquela de saber vasto e profundo, 
Aos pés de quem a terra anda curvada! 
 

E quando mais no céu eu vou sonhando, 
E quando mais no alto ando voando, 
Acordo do meu sonho... 
 

                                E não sou nada!... 
 
Questão 06 
 
No primeiro verso do poema, encontramos o eu poético feminino afirmando seu sonho de ser “a Poetisa eleita”. Outro de seus sonhos é que 
 

A) sua inspiração lhe diga tudo o que sabe. 
B) seus versos encham todo o mundo. 
C) a terra ande curvada aos seus pés. 
D) a imensidade lhe seja pura e perfeita. 
E) a claridade de seus versos deleite os mortos. 
 
Questão 07 
 

Na primeira estrofe do poema há seis verbos, todos empregados no presente do indicativo. Qual a única afirmação correta a respeito desses 
verbos? 
 

A) Todos eles são irregulares ou anômalos. 
B) Apenas um deles pertence à terceira conjugação. 
C) Todos indicam uma projeção para o futuro. 
D) Nenhum deles pertence à primeira conjugação. 
E) Todos eles representam uma verdade permanente. 
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Questão 08 
 
Sobre as rimas que ocorrem nas duas primeiras estrofes do poema, é correto afirmar que elas são feitas 
 
A) entre verbos no gerúndio e substantivos concretos. 
B) em posição interna e externa nos oito versos. 
C) com palavras paroxítonas terminadas em vogal átona. 
D) sem simetria apenas na primeira estrofe. 
E) de modo aleatório, com pouca regularidade. 
 
Questão 09 
 
O último terceto do poema mostra uma repetição de estruturas sintáticas que  
 
A) constroem uma gradação necessária para que se desfaça a atmosfera de sonho e o eu poético possa afirmar sua fragilidade. 
B) reforçam a ideia de distanciamento do sonho diante da realidade, mas sustentam a valorização do eu poético. 
C) atuam expressivamente para negar a inadequação do eu poético diante da atmosfera de sonho de sua realidade. 
D) valorizam o aspecto atemporal do sonho sem comprometer a observação concreta da instabilidade do eu poético. 
E) enfatizam o idealismo utópico do eu poético em suas reflexões sobre o desejo de sonhar e o sonho de desejar. 
 
Questão 10 
 
São palavras formadas pelo mesmo processo morfológico: 
 
A) imensidade – insatisfeita – curvada. 
B) perfeita – saudade – deleita. 
C) voando – profundo – sonhando. 
D) encher – morrem – acordo. 
E) poetisa – inspiração – claridade. 
 
Questão 11 
 
Qual dos provérbios abaixo está acompanhado da correta identificação de dígrafos e encontros consonantais? 
 
A) Quem semeia vento colhe tempestade – quatro dígrafos e dois encontros consonantais. 
B) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando – quatro dígrafos e nenhum encontro consonantal. 
C) Em terra de sapo, mosquito não dá rasante – três dígrafos e dois encontros consonantais. 
D) Farinha pouca, meu pirão primeiro – dois dígrafos e um encontro consonantal. 
E) Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece – quatro dígrafos e dois encontros consonantais. 
 
Questão 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A charge “Inclusão Digital” procura alcançar um efeito de humor colocando em destaque   
 

A) a homonímia entre palavras ambíguas.  
B) os desvios ortográficos do enunciado. 
C) a adaptação dos estrangeirismos. 
D) a oposição semântica de duas preposições. 
E) a religiosidade e o tecnicismo. 
 

UM  IMEIO
PELAMOR  DE 

DEUS...
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Questão 13 
 
A chamada publicitária estampada num jornal dizia: 
 

VAI FICAR SÓ OLHANDO? 
APROVEITE LOGO ESTAS OFERTAS! 

 
Os verbos que iniciam as duas frases 
 

A) destoam na flexão, pois apenas o verbo aproveitar está na terceira do singular. 
B) destoam na flexão, pois apenas o verbo aproveitar está na segunda do singular. 
C) estão conjugados no imperativo e se dirigem ao interlocutor da mensagem. 
D) estão flexionados corretamente na segunda pessoa do singular. 
E) estão flexionados corretamente na terceira pessoa do singular. 
 
Questão 14 
 
Duas placas colocadas na entrada de uma galeria oferecem empregos. Elas dizem: 
 

PRECISAM-SE DE COSTUREIRAS  CONTRATAM-SE COZINHEIROS 
 
Levando em conta o que é recomendado pelo uso prestigiado na linguagem padrão, podemos afirmar que 
 

A) apenas a primeira frase está correta, pois o verbo “precisar” tem sujeito indeterminado. 
B) as duas frases estão corretas, já que ambas têm sujeito indeterminado e pronome reflexivo. 
C) apenas a segunda frase está correta, pois o verbo “contratar” concorda com o sujeito “cozinheiros”. 
D) as duas frases estão incorretas, pois a indeterminação deixa o verbo na terceira pessoa do singular. 
E) as duas frases estão incorretas, pois a indeterminação deixa o verbo na terceira pessoa do plural. 
 

 
♦ Conhecimentos de Informática♦ 

 
 
Questão 15 
 
No sistema operacional Microsoft Windows, qual o efeito da combinação de teclas Ctrl+Z , isto é, pressionar a tecla Ctrl juntamente com a 
tecla Z? 
 

A) Abrir. 
B) Copiar. 
C) Recortar. 
D) Desfazer. 
E) Fechar. 
 
Questão 16 
 
Ao salvar um arquivo no processador de texto BROffice Writer, qual alternativa representa um formato (extensão de arquivo) que NÃO É 
SUPORTADO pelo programa? 
 
A) .doc 
B) .zip 
C) .rtf 
D) .txt 
E) .xml 
 
Questão 17 
 
Ao formatar um parágrafo usando o processador de texto Microsoft Word, como fica o texto com alinhamento justificado? 
 

A) Alinhado, em relação às margens direita e esquerda. 
B) Centralizado, em relação às margens direita e esquerda. 
C) Alinhado, em relação à margem esquerda, e desalinhado em relação à margem direita.  
D) Alinhado, em relação à margem direita, e desalinhado, em relação à margem esquerda.  
E) Desalinhado, em relação às margens direita e esquerda. 
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Questão 18 
 
Seja uma planilha eletrônica, como por exemplo Microsoft Excel ou BROffice Calc, com as células contendo, respectivamente, os 
seguintes valores numéricos: A1=1, A2=2, A3=3, B1=4, B2=5, B3=6. Que valor seria calculado na célula A4 se ela contivesse a fórmula 
=SOMA(A1:B2)-SOMA(A3-B3)? 
 

A) 21. 
B) 3. 
C) 15.  
D) 9. 
E) -3. 
 
Questão 19 
 
Programas de correio eletrônico, como o Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird, utilizam protocolos de comunicação. Dentre esses, o 
protocolo SMTP é utilizado para 
 

A) envio de mensagens. 
B) recebimento de mensagens. 
C) filtro de mensagens indesejadas (SPAM). 
D) transferência de arquivos. 
E) armazenamento de endereços eletrônicos.  
 
Questão 20 
 
Nos programas de navegação na Internet, como o Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox, que tecla, quando pressionada, tem o 
efeito de parar o carregamento de uma página? 
 

A) Enter. 
B) F4. 
C) End.  
D) Delete. 
E) Esc. 
 

♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 21 
 
A articulação entre povos indígenas, populações tradicionais e conservação ambiental ganhou força principalmente na segunda metade dos 
anos 1980, a partir de iniciativas como a Aliança dos Povos da Floresta, que reunia índios, seringueiros, castanheiros e outras populações 
tradicionais amazônicas, cujo modo de vida estava ameaçado pela exploração predatória dos recursos naturais, provocada pela abertura de 
rodovias e pastagens destinadas às fazendas de agropecuária. Neste contexto, destacou-se o movimento social liderado por Chico Mendes 
que visava: 
 
A)  à criação de mais empregos para os seringueiros nos seringais como forma de combater a miséria advinda da crise da borracha. 
B)  à consolidação de uma legislação trabalhista adequada ao trabalhador do campo, em especial no contexto específico dos seringais. 
C)  à união dos trabalhadores com o projeto estatal de defesa da Amazônia face à  ameaça representada pelos interesses estrangeiros. 
D)  o reconhecimento constitucional de direitos territoriais especiais para os povos da floresta. 
E)  à criação das Reservas Extrativistas como forma de promover a união entre a conservação ambiental e a reforma agrária. 
 
Questão 22 
 
No ordenamento jurídico brasileiro encontra-se, em vias de estruturação, um arcabouço legal que dará efetiva e concreta proteção aos 
direitos étnicos e territoriais aos “quilombolas”, também reconhecidos como minorias étnicas, culturalmente diferenciadas. Para a definição 
da categoria “quilombolas”, a Constituição brasileira prioriza a caracterização dos remanescentes das comunidades dos “quilombos” 
atestada 
 
A) mediante “autodefinição da própria comunidade”. 
B) mediante comprovação por documentos históricos de ampla circulação pública. 
C) por autoridades de notório saber no campo dos estudos étnico-raciais. 
D) mediante a comprovação documental de uma ancestralidade escrava seguindo a linhagem patrilinear. 
E) a partir de estudos efetuados por pesquisadores do Ministério do Desenvolvimento Agrário.  
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Questão 23 
 
Seguindo uma orientação multicultural e pluriétnica, a Constituição de 1988 estabelece um sólido regime jurídico de proteção aos direitos 
indígenas. Quando o Estado se omite na obrigação de demarcar uma Terra Indígena, os próprios povos indígenas podem requerer a 
declaração judicial de seus limites, suprindo a omissão do Poder Executivo através do recurso ao Judiciário, uma vez que seus direitos estão 
claramente assegurados e são passíveis de cobrança judicial. Os direitos indígenas são reconhecidos como 
 
A) direitos criados por atos do Poder Público de natureza constitutiva. 
B) direitos criados em função do ato oficial de demarcação. 
C) direitos preexistentes, originários e anteriores à própria criação do Estado. 
D) direitos adquiridos mediante a comprovação do uso produtivo da terra. 
E) direitos temporários em função da aceitação do poder  supremo do Estado brasileiro sobre todos os cidadãos de forma indiscriminada. 
 
Questão 24 
 
Em 1973, entrou em vigor a Lei n. 6.001, conhecida como o Estatuto do Índio. Até hoje em vigor o Estatuto do Índio traz a noção da 
“tutela” a ser exercida por órgão oficial com relação aos povos indígenas. Desde então, a Fundação Nacional do Índio – a FUNAI – vem 
exercendo este papel de “tutora” dos índios. Objeto de inúmeras polêmicas, a noção de “tutela” é definida como: 
 
A) uma forma de controle do Estado com relação aos povos indígenas pelo temor ao tradicional belicismo de muitas etnias. 
B) uma forma de regular os interesses públicos e privados que envolvem os povos indígenas. 
C) uma atribuição do Estado para povos considerados incapazes de atingir a civilização. 
D) uma proteção especial do Estado relativamente aos povos indígenas por serem estes povos diferentes e originários. 
E) uma forma de contenção por parte do Estado da curiosidade que os povos indígenas despertam nos turistas. 
 
Questão 25 
 
De acordo com  a Constituição brasileira, uma Terra Indígena deve ser definida – identificada, reconhecida, demarcada e homologada – 
levando-se em conta quatro dimensões distintas, mas complementares, que remetem às diferentes formas de ocupação, ou apropriações 
indígenas de uma terra. São elas 
 
A) as terras ocupadas ainda que transitoriamente, as terras passíveis de comprovação de ancestralidade mediante documentação escrita 

depositada em órgão público, as terras imprescindíveis à realização dos rituais religiosos; as terras improdutivas. 
B) as terras definidas por laudos antropológicos, as terras que comprovadamente não dispõem de recursos energéticos estratégicos, as 

terras necessárias à manutenção da cultura e dos laços de solidariedade entre a comunidade étnica, as terras com recursos ambientais 
importantes para o Estado-nação. 

C) as terras definidas juridicamente após estudos e pesquisas realizados por grupo de trabalho nomeado pela União, as terras que dispõem 
de recursos energéticos estratégicos, as terras fundamentais para os cultos religosos do grupo interessado, as terras necessárias para o 
bem-estar da comunidade. 

D) as terras ocupadas permanentemente que podem ser comprovadas com dados históricos, as terras cultiváveis e que possam manter o 
grupo indígena requerente, as terras necessárias aos cultos e rituais mágico-religiosos do grupo indígena, as terras desprovidas de 
recursos energéticos estratégicos para o Estado-nação. 

E) as terras ocupadas em caráter permanente, as terras utilizadas para suas atividades produtivas, as terras imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as terras necessárias a sua reprodução física e cultural. 

 
Questão 26 
 
A obra sociológica de Émile Durkheim representa um marco fundador. Uma de suas qualidades consiste no estabelecimento original da 
prioridade do social na explicação da realidade natural, física e mental em que vive o homem. Para explicitar suas teses, Durkheim realizou 
quatro obras importantes que correspondem aos núcleos primordiais da produção durkheiminiana. Estas obras referem-se aos seguintes 
temas centrais: 
 
A) política; literatura; suicídio e modernidade. 
B) religião; moral; divisão do trabalho e suicídio. 
C) economia; filosofia; moral e suicídio. 
D) artes; divisão do trabalho; literatura e economia. 
E) religião; literatura; artes e economia.  
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Questão 27 
 
Em sua teoria sobre as sociedades, Durkheim define dois tipos de solidariedade possíveis que se configuram na dinâmica social: a 
solidariedade mecânica e a soliariedade orgânica. Um tipo de solidariedade difere da outra com relação aos laços que unem os indivíduos 
ao todo social. No caso da solidariedade mecânica, a relação dos indivíduos com a sociedade se caracteriza pela 
 
A) consciência individual que mantém uma relação de interdependência e de influência mútua com relação à sociedade. 
B) consciência individual que mantém uma relação de analogia com relação ao funcionamento da sociedade como um organismo vivo 

com múltiplas funções. 
C) consciência individual que é uma simples dependência do tipo coletivo e dele decorrem todos os movimentos. 
D) consciência individual que depende da divisão complexa do trabalho. 
E) consciência individual que é diversificada com relação ao todo social do mesmo modo como são diversificados os órgãos de quaisquer 

organismos vivos. 
 
Questão 28 
 
Em importante estudo sobre o suicídio, Durkheim elabora uma tipologia onde destaca três tipos de suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio 
altruísta e o suicídio anômico. Este último é definido como 
 
A) uma ausência da força reguladora da sociedade nas paixões individuais, deixando-as sem freio para as regular. 
B) uma ausência da atividade coletiva para os indivíduos, deixando-os desprovidos de finalidade e de significação. 
C) uma obrigação de colocar fim à vida devido a crenças religiosas. 
D) uma crença na superioridade do indivíduo que põe fim à vida e deixará para a família o legado da honra e do dever cumprido. 
E) uma preponderância da vida coletiva sobre a individual que torna esta última sufocante ao extremo. 
 
Questão 29 
 
Em seu livro “As Regras do Método Sociológico”, Durkheim realiza um esforço sistemático com vista à elaboração de uma teoria da 
investigação sociológica voltada para a busca de regularidades que são próprias do “reino social.  Durkheim sintetiza seu método em três 
pontos básicos: 
 

A) constitui uma derivação da filosofia; é objetivo; é também sociológico. 
B) articula a filosofia com a psicologia social; busca a neutralidade científica; institui a noção de fato social. 
C) toma como ponto de partida o criticismo kantiano; é objetivo; propõe a articulação da psicologia com a sociologia. 
D) independe de toda filosofia; é objetivo; é exclusivamente sociológico. 
E) independe de toda a filosofia; busca a neutralidade científica; propõe a articulação da história com a sociologia.  
 
Questão 30 
 
A constituição de 1988 interrompeu jurídica e ideologicamente um projeto anterior que visava à assimilação dos povos indígenas à 
sociedade nacional, ou seja a “ desindianização”. Com a Constituição, consagrou-se o princípio de que as “comunidades indígenas” 
constituem-se em sujeitos coletivos de direitos coletivos. A definição de “comunidade indígena” na concepção da Etnologia brasileira 
funda-se em 
 

A) relações genéticas entre seus membros, incluindo vínculos com um território comum. 
B) relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, incluindo relações de afinidade, de filiação adotiva, de parentesco ritual ou 

religioso. 
C) relações genealógicas entre seus membros, incluindo sistemas de parentesco que interditam casamentos intertribais como dispositivos 

para manutenção do grupo. 
D) ancestralidade comum com evidências palpáveis e verificáveis. 
E) vínculos de consangüinidade, excluindo os indivíduos provenientes de casamentos inter-tribais ou congêneres.  
 
Questão 31 
 
No Brasil, são reconhecidas cerca de 43 famílias lingüísticas indígenas. Entre elas, estão as famílias relacionadas ao tronco Tupi e as 
famílias relacionadas ao tronco Macro-Jê. No primeiro caso, estão as famílias tupi-guarani, awéti, mawé, juruna, mundurukú, arikém, 
tuparí, mondé, ramaráma e puruborá. No segundo caso, estão as famílias Jê, Maxakalí, Kamakã, Krenák, Purí, Kariri, Yatê, Karajá, Boróro, 
Ofayé, Rikbaktsá e Guató. A classificação das línguas indígenas por famílias consiste em: 
 

A) uma classificação por critérios genéticos reunindo-se conjuntos para os quais é admitida uma origem histórica comum. 
B) uma classificação por critérios mágico-religiosos reunindo-se conjuntos através da análise dos mitos indígenas. 
C) uma classificação por critérios de auto-definição lingüística dos próprios grupos admitindo-se a inserção de novas mudanças culturais. 
D) uma classificação por critérios de relações de parentesco ou de afinidade reunindo-se as línguas cruzadas, ou seja, aquelas que nascem 

do contato inter-tribal. 
E) uma classificação por critérios de proximidade fonética das línguas a partir da análise criteriosa do especialista em lingüística. 
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Questão 32 
 
O sociólogo Löic Wacquant, no livro As prisões da miséria, faz uma análise de que as sociedades contemporâneas encontram-se 
desestabilizadas devido, entre outras causas, à decomposição do trabalho assalariado e à crescente hipermobilidade do capital. Este 
processo torna-se especialmente grave em países, como é o caso do Brasil, atingidos por desigualdades de condições e de oportunidades de 
vida e que viveram longos períodos de ausência de democracia. Nesses contextos, a ação do Estado torna-se determinante.  Nessa direção, 
grande parte dos sociólogos contemporâneos tem observado o embate entre duas alternativas predominantes: 
 

A) a busca do apoio de instituições internacionais para a criação de áreas que segmentem a pobreza e a miséria e as excluam do espaço 
nobre de circulação das áreas urbanas ou o tratamento filantrópico da miséria e da pobreza – ancorado em valores cristãos. 

B) o tratamento penal da miséria com o fortalecimento do Estado policial e penitenciário ou o tratamento social da miséria e de seus 
correlatos – ancorado numa visão de longo prazo guiada pelos valores de justiça social e de solidariedade. 

C) a formulação de políticas de emigração direcionadas para a população pobre ou a formulação de políticas oficiais de ocupação de 
imóveis desabitados no contexto urbano. 

D) a formulação de políticas de remanejamento interno voltadas para a retirada da população pobre das áreas nobres das cidades ou a 
formulação de políticas de estímulo à inserção política da população pobre – por meio da filiação em massa nos partidos políticos 
existentes. 

E) o estímulo à fixação da população pobre no campo mediante a concessão de pequenos lotes de terra para a produção agrícola ou o 
estímulo à reformulação das leis trabalhistas para que a população trabalhadora recupere sua dignidade. 

 
Questão 33 
 
O sociólogo Anthony Giddens considera a modernidade um fenômeno com dois lados. Segundo este autor, o desenvolvimento das 
instituições modernas e sua difusão em escala mundial criaram oportunidades para os seres humanos gozarem de uma existência segura e 
gratificante. Mas a modernidade tem também um lado sombrio. Max Weber, um dos patriarcas fundadores da Sociologia, enfatizou em suas 
análises este lado sombrio qualificando o mundo moderno como um mundo 
 

A) cujo projeto de integração através da divisão complexa do trabalho dava mostras de fracasso devido ao crescente individualismo moral. 
B) que jamais atingiria um sistema social mais humano devido ao crescente acirramento da luta de classes. 
C) paradoxal onde o progresso material era obtido à custa de uma expansão da burocracia que esmagava a criatividade e a autonomia 

individuais. 
D) marcado por duas forças antagônicas que jamais poderiam se conciliar: o crescimento tecnológico e o crescimento do uso arbitrário do 

poder político. 
E) onde os homens jamais atingiriam o bem-estar justamente porque o desenvolvimento econômico acarreta necessariamente a destruição 

das fontes naturais e ecológicas. 
 
Questão 34 
 
Ao procurar explicar a ordem social emergente da modernidade, Max Weber enfatiza a “racionalização” expressa na tecnologia e na 
organização das atividades humanas designando esta nova ordem social como “capitalismo racional”. Durkheim tinha uma visão diferente. 
Para ele a nova ordem social emergente da modernidade caracterizava-se como 
 

A) uma ordem econômica de caráter móvel, como resultado do ciclo investimento-lucro-investimento que, combinado com a tendência 
geral de declíneo da taxa de lucro, ocasiona uma disposição constante para o sistema se expandir. 

B) uma ordem mercadológica onde o ponto central é que a própria força de trabalho transformou-se em mercadoria. 
C) uma ordem multidimensional no âmbito das instituições onde o papel das instituições políticas detém a primazia. 
D) uma ordem econômica dominada por valores morais associados à ética protestante. 
E) uma ordem industrial, onde a tônica da rápida transformação da vida social moderna deriva do impulso energizante de uma complexa 

divisão de trabalho que potencializa a exploração industrial da natureza. 
 
Questão 35 
 
Marcel Mauss elabora uma teoria da reciprocidade entre as sociedades humanas. Para ele, o tema da reciprocidade está universalmente 
presente entre todos as sociedades humanas tratando-se de um “fato social total” que exprime ao mesmo tempo e de uma só vez todas as 
espécies de instituições (religiosas, jurídicas, morais e econômicas) sem contar os fenômenos estéticos nos quais desembocam tais fatos e os 
fenômenos morfológicos que manifestam estas instituições. Ao descrever os sistemas de trocas entre sociedades tradicionais, Mauss destaca 
algumas características básicas e fundantes do que ele denomina “sistema de prestações totais”: 
 

A) as trocas são realizadas pelos líderes não envolvendo as comunidades; as trocas são sempre de caráter voluntário. 
B) as trocas envolvem coisas economicamente úteis; as trocas são realizadas exclusivamente entre os homens. 
C) as trocas principais são realizadas entre as crianças de aldeias diferentes; os objetos trocados são importantes apenas pelo valor 

simbólico. 
D) as trocas são realizadas por comunidades e não por indivíduos; as trocas são realizadas aparentemente de forma voluntária, embora 

sejam, no fundo, rigorosamente obrigatórias. 
E) as trocas são realizadas entre as mulheres; as trocas representam uma parte substancial dos meios de subsistência das comunidades. 
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Questão 36 
 
No campo das políticas públicas voltadas para a proteção ao patrimônio cultural, foi criado por meio do Decreto Federal n. 3551, de 4 de 
agosto de 2000, um novo programa que instituiu mecanismos de valorização de bens culturais que antes não eram incluídos na política 
preservacionista brasileira. Este programa consiste em 
 
A) resgatar a contribuição da cultura negra ao patrimônio cultural brasileiro como forma de reparação aos danos históricos sofridos pelos 

afro-descendentes. 
B) implementar ações de restauro dos prédios e monumentos históricos considerados em grau avançado de deterioração e necessidade de 

intervenção urgente. 
C) introduzir uma política de “caminhos históricos” para estimular o turista a conhecer o patrimônio cultural brasileiro. 
D) valorizar os chamados aspectos imateriais do patrimônio cultural por meio do inventário dos bens culturais imateriais e do registro 

daqueles considerados merecedores de uma distinção por parte do Estado. 
E) estimular o ensino de Educação Patrimonial nas escolas como forma de criar uma mentalidade de valorização patrimonial entre os 

jovens. 
 
 
Questão 37 
 
A Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB é um dos principais resultados da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento - CNUMAD (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. É um dos mais importantes instrumentos 
internacionais relacionados ao meio-ambiente e funciona como um guarda-chuva legal/político para diversas convenções e acordos 
ambientais mais específicos. O Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica e, para cumprir com os 
compromissos resultantes, vem criando instrumentos, tais como o Projeto Estratégia Nacional da Diversidade Biológica e o Projeto de 
Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO. Dentre os objetivos da Convenção sobre Diversidade 
Biológica destacam-se 
 
A) a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e o controle e a canalização para o Estado dos 

benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. 
B) a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos genéticos. 
C) a conservação da diversidade biológica e social, a repartição dos benefícios derivados pela bio-tecnologia entre os povos habitantes das 

Unidades de Conservação e o controle exclusivo do Estado sobre os recursos genéticos do país. 
D) a conservação da diversidade biológica, a promoção da articulação internacional para fomentar o desenvolvimento sustentável a partir 

dos componentes de fauna e da flora e a implementação de uma política para atrair capital estrangeiro para dinamizar a utilização dos 
recursos genéticos do país. 

E) a conservação da diversidade biológica e social, a fiscalização sobre a utilização de seus componentes, bem como sobre a utilização 
dos recursos genéticos do país. 

 
 
Questão 38 
 
Os cientistas sociais ao longo dos anos vêm dando diferentes respostas à questão da objetividade do conhecimento das sociedades humanas. 
Max Weber indagava-se sobre a possibilidade de alcançar a objetividade nas ciências sociais apesar da existência dos valores e da 
subjetividade. A resposta dada por ele a estas questões consistiram em 
 
A) estabelecer que a subjetividade é parte integrante da pesquisa e que toda a ciência social é em essência interpretativa. 
B) Compreender o ofício do sociólogo como a busca do significado simbólico dos fenômenos e utilizar para tal o método hermenêutico. 
C) estabelecer uma distinção entre os julgamentos de valor e o saber empírico, controlando os primeiros por meio de procedimentos 

rigorosos de análise, entre os quais a elaboração de um modelo simplificado do real denominado por ele de “tipo-ideal”. 
D) Aderir aos pressupostos positivistas e lançar mão de modelos matemáticos para a análise. 
E) Aproximar-se dos métodos estruturalistas preconizados por Claude Lévi-Strauss e construir séries de fenômenos passíveis de 

comparação.     
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Questão 39 
 
O surgimento do conceito de cultura como uma das principais ferramentas nas Ciências Sociais marca também o declínio de uma 
perspectiva uniforme do homem. Esta perspectiva que foi predominante na Europa a partir de finais do século XVIII até o final do século 
XIX pode ser descrita em linhas gerais como 
 
A) a perspectiva iluminista que considerava que o homem constituía uma só peça com a natureza e partilhava da uniformidade geral de 

composição que a ciência natural havia descoberto sob o incitamento de Bacon e a orientação de Newton. 
B) a perspectiva romântica que relacionava o homem com a natureza considerando negativos os efeitos da civilização tal como propunha 

Rousseau. 
C) a perspectiva hermenêutica que relacionava o homem com as múltiplas representações construídas sobre ele tal como propunha 

Clifford Geertz. 
D) a perspectiva calvinista que articulava a realização do homem na medida de sua religiosidade. 
E) a perspectiva pietista que veiculou a doutrina da predestinação como ponto de partida de um movimento ascético orientado para a 

salvação das almas. 
 
Questão 40 
 
O fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido. O exercício de certos direitos, como a liberdade de pensamento e o voto, 
não gera automaticamente o gozo de outros, como a segurança e o emprego. A liberdade e a participação não levam automaticamente à 
resolução de problemas sociais. A cidadania inclui várias dimensões e algumas podem estar presentes sem as outras. Uma cidadania plena 
que combine liberdade, participação e igualdade para todos é um ideal desenvolvido no Ocidente. No Brasil, logo no início da República, 
um grupo avançado na época inspirado nos ideais de Auguste Comte propôs incorporar o proletariado à sociedade por meio de medidas de 
proteção ao trabalhador e sua família. Pode-se afirmar que este tipo de medidas relaciona-se diretamente aos 
 
A) direitos políticos. 
B) direitos civis. 
C) uma combinação entre direitos civis e direitos sociais. 
D) uma combinação entre direitos políticos e direitos civis. 
E) direitos sociais. 
 


