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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
» SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA « 

 

21. Assinale a alternativa que caracteriza a acumulação primitiva, segundo o pensamento de Karl Marx.  

a) O processo de separação entre dinheiro e capital. 

b) O processo de valorização do capital. 

c) O processo histórico de separação entre o produtor e os meios de produção. 

d) O surgimento da indústria. 

e) A separação entre artesanato e a atividade agrícola. 

22. O processo de globalização foi acompanhado pela expansão do pensamento neoliberal, causando 
impacto na estrutura do Estado em diversos países do mundo. Entre as alternativas abaixo, assinale 
a que apresenta características do pensamento neoliberal.  

a) Maior responsabilidade do Estado com os direitos sociais. 

b) Fortalecimento e expansão das empresas estatais. 

c) Maior investimento em políticas públicas. 

d) Focalização das políticas sociais para setores vulneráveis. 

e) Fortalecimentos dos Estados nacionais. 

23. Que movimento político ocorreu no Brasil, no início dos anos de 1980, que se tornou um 
instrumento de mobilização e organização social para a construção da Nova República? 

a) Movimento pela igualdade racial. 

b) Organização e mobilização pelas “Diretas já”. 

c) Movimento pelos direitos das mulheres. 

d) Movimento pela renovação sindical. 

e) Movimento pelos direitos das crianças e adolescentes. 

24. Assinale a alternativa que apresenta o pensamento pedagógico que emergiu no contexto das 
políticas populistas do Brasil e que imprimiu uma teoria e meta de alfabetização em oposição ao 
modelo de educação oficial. 

a) Pensamento pedagógico tradicional. 

b) Pensamento pedagógico tecnicista. 

c) Pensamento pedagógico construtivista. 

d) Pensamento pedagógico escolanovista. 

e) Pensamento pedagógico crítico. 
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25. De acordo com o pensamento sociológico clássico, identifique o teórico que defende a relação do 
desenvolvimento do capitalismo com a ética, ideias puritanas e hábitos, como fundamento para a 
racionalização dos ganhos econômicos. 

a) Pierre Bourdieu. 

b) Peter Beger. 

c) Karl Mannheim. 

d) Auguste Comte. 

e) Max Weber. 

26. A pesquisa social é o processo que, utilizando a metodologia científica, possibilita o desvelamento 
de novos conhecimentos sociais. O tipo de pesquisa que tem como preocupação central identificar 
os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos sociais 
investigados é a: 

a) Pesquisa etnográfica. 

b) Pesquisa descritiva. 

c) Pesquisa exploratória. 

d) Pesquisa quantitativa. 

e) Pesquisa qualitativa. 

27. Um corpo estruturado de argumentos e informações, porém ainda não confirmados ou 
decodificados por observação ou experimentação, se refere a qual campo da construção de um 
projeto de pesquisa? 

a) Hipóteses. 

b) Justificativa. 

c) Metodologia. 

d) Fundamentação teórica. 

e) Objetivos. 

28. “O movimento que levou ao projeto e à sanção da Lei de Anistia começou logo após a instituição do 
regime militar, em 1964. No início, apenas intelectuais e lideranças políticas que tiveram seus 
direitos cassados faziam parte do movimento. Depois, a proposta ganhou a sociedade conforme 
aumentava a repressão por parte da ditadura”. ( Folha de São Paulo online, 28/08/2009). Assinale o 
ano em que foi promulgada a Lei de Anistia no Brasil. 

a) 1975 

b) 1979 

c) 1980 

d) 1985 

e) 1964 
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29. “A construção de um tipo ideal contribui para precisar o conteúdo de diversos conceitos e é 
precedida exatamente pelo recorte dos elementos conceituais de um fenômeno social, através do 
qual as inter-relações são confrontadas com formas típicas dispostas pelo pesquisador” (OLIVEIRA, 
2008). Esta afirmativa pode ser associada à perspectiva metodológica de qual cientista social? 

a) Karl Marx. 

b) Émile Durkheim. 

c) Antônio Gramsci. 

d) Max Weber. 

e) Karl Mannheim. 

30. A execução de uma pesquisa depende das técnicas e procedimentos a serem adotados para coleta e 
análise dos dados. A depender de sua natureza de pesquisa e objetivos, requer um tipo de pesquisa 
adequada à resolução do problema a ser estudado. A Pesquisa que envolve estudo exaustivo de um 
ou poucos objetos, de forma que permita um amplo e detalhado conhecimento, corresponde a: 

a) Pesquisa bibliográfica. 

b) Pesquisa documental. 

c) Pesquisa-ação. 

d) Pesquisa experimental. 

e) Estudo de caso. 

31. O processo de investigação da realidade social, que tem como fundamentos os processos descritivos e 
subjetivos do pesquisador e dos sujeitos pesquisados, corresponde a que metodologia de pesquisa social? 

a) Metodologia qualitativa. 

b) Metodologia exploratória. 

c) Metodologia experimental. 

d) Metodologia quantitativa. 

e) Metodologia documental. 

32. Associe as categorias/conceitos aos respectivos cientistas sociais. 

I. Neutralidade axiológica. 

II. Fato social. 

III. Tipo ideal. 

IV. Concreto aparente. 

V. Totalidade. 

Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência correta. 

a) Max Weber, Karl Marx, Émile Durkheim, Karl Marx e Émile Durkheim 

b) Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Karl Marx e Karl Marx 

c) Max Weber Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Karl Marx 

d) Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Max Weber e Karl Marx 

e) Max Weber, Émile Durkheim, Max Weber, Émile Durkheim, Karl Marx 
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33. “...uma proposta metodológica dinâmica que se faz permanentemente por meio de uma interação 
contínua com o analista. Com isso o pesquisador, ao desenvolver a ação de analista da comunicação do 
uso da metodologia ao estudo, se transforma e transforma o objeto, ao retirá-lo de seu estado original, 
aparentemente inerte, sem contudo modificar os próprios termos da comunicação”. (SETUBAL, 1999). 

Escolha a alternativa que indica o tipo de técnica de pesquisa vinculada à metodologia acima exposta. 
 

a) Análise de discurso. 

b) Aplicação de questionário. 

c) Pesquisa em acervo documental. 

d) Pesquisa de campo. 

e) Análise de documentos visuais. 

34. Qual das afirmativas abaixo se associa à metodologia qualitativa de pesquisa no trato com os relatos orais? 

a) Experiências acumuladas pelo cotidiano das pessoas e registradas em livros. 

b) O registro de um acontecimento cultural, que ocorre anualmente, registrado em documentos 
audiovisuais. 

c) Experiências vivenciadas entre grupos elitizados que passam de geração para geração, 
registradas em revistas e jornais. 

d) Experiências de vida, transmitidas de geração para geração, que não são estudadas pela 
pesquisa científica e tendem a desaparecer pelo fato de não serem quantificáveis. 

e) Pesquisa em acervo público sobre tradição familiar. 

35. Qual o método de pesquisa usado para estudar sociedades que se encontravam à margem do 
desenvolvimento capitalista, as quais vivenciavam um distanciamento das sociedades urbanas 
industrializadas? 

a) Dialético. 

b) Fenomenológico. 

c) Positivista. 

d) Estruturalista. 

e) Etnográfico. 

36. Na visão de Émile Durkheim, a sociologia estuda a sociedade investigando os processos sociais 
representados pelos fatos sociais, os quais se caracterizam pelo modo de pensar, sentir e agir de um 
grupo social. Marque as características, atribuídas pelo autor, que definem um fato social. 

I. Intempestividade. 

II. Generalidade. 

III. Periodocidade. 

IV. coercitividade. 

V. Especificidade. 

Acerca dessas características, estão corretas apenas as da alternativa. 

a) V e III b) I e IV c) IV e V d) II e IV e) I e III 
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37. O processo de globalização emerge associado ao pensamento e ideias do neoliberalismo, 
provocando mudanças significativas no mundo do trabalho. Assinale as características que melhor 
expressa o pensamento neoliberal. 

I. Flexibilização das relações de trabalho. 

II. Fortalecimento das organizações sindicais. 

III. Privatização de empresas estatais. 

IV. Fortalecimento do Estado do Bem estar social. 

V. Expansão das políticas sociais. 

Com relação ao que se pede acima, estão corretas apenas as características da alternativa. 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) III e V. 

d) II e V. 

e) I e III. 

38. A categoria Neutralidade Axiológica está ligada ao pensamento sociológico de que pensador? 

a) Karl Marx. 

b) Émile Durkheim. 

c) Max Weber. 

d) Karl Mannheim. 

e) Bronislaw Malinowski. 

39. “No método etnográfico, a observação dos sujeitos investigados pelo pesquisador, torna-se, então, 
uma observação participante... não é possível conhecer sem estabelecer interações com a realidade 
investigada” ( MEKSENAS, 2002). Identifique nas características abaixo as que fazem parte deste 
método. 

I. Adentrar na rotina dos sujeitos investigados. 

II. Visitar esporadicamente os sujeitos pesquisados e aplicar questionário. 

III. Participar dos ritos, festas e práticas organizativas e produtivas dos investigados. 

IV. Organizar palestras para os sujeitos investigados. 

V. Estabelecer diálogo com os representantes dos poderes locais. 

Correspondem corretamente às características acima apenas: 

a) I e V. 

b) I e II. 

c) IV e V. 

d) II e III. 

e) I e III. 
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40. Entende-se, metodologicamente, por entrevista semiestruturada aquela que: 

a) é estruturada por um roteiro de temas e assuntos os são trabalhados pelo pesquisador de forma 
sequencial. 

b) não apresenta estrutura formal, sendo realizada através de conversas informais. 

c) está organizada através de um roteiro de questões, no entanto, cabe ao pesquisador introduzir 
novos temas de acordo com os relatos do sujeito investigado. 

d) é construída sem um roteiro pré-estabelecido, priorizando os relatos espontâneos. 

e) é formada por um conjunto de questões fechadas. 

41. Qual das alternativas abaixo define as fases necessárias e sequenciais para estruturar uma pesquisa 
participante? 

a) Observação seletiva, observação focalizada, observação direcionada. 

b) Observação descritiva, observação focalizada, observação seletiva. 

c) Observação focalizada, observação seletiva, observação descritiva. 

d) Observação direcionada, observação descritiva, observação seletiva. 

e) Observação descritiva, observação seletiva, observação focalizada. 

42. Das fontes de pesquisa listadas abaixo, qual delas é tradicionalmente, usada como recurso para a 
pesquisa etnográfica? 

a) Computador. b) Televisão. c) Jornal. d) Revista. e) Fotografia. 

43. No pensamento sociológico da educação, a escola,como instituição social, tem o papel de socializar 
o indivíduo para o convívio na sociedade. Esse pensamento ou interpretação sobre a educação está 
associado a que cientista social? 

a) Max Weber. 

b) Émile Durkheim. 

c) Jean-Claude Passeron. 

d) Paulo Freire. 

e) Antônio Gramsci. 

44. Segundo o pensamento sociológico durkheimiano, “os fatos sociais devem ser considerados como 
coisas”. Com base nessa afirmação, é correto afirmar que, 

a) as relações causais não devem ser consideradas na análise dos fatos sociais. 

b) os fatos sociais devem ser vistos dependentes da vontade individual. 

c) na análise social o sociólogo deve se colocar em um estado de espírito semelhante a de um 
físico ou químico em um laboratório. 

d) os fatos sociais devem ser analisados de forma subjetiva. 

e) a contradição é um dos princípios para a análise da sociedade. 
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45. A leitura analítica é um método de estudo que objetiva: 

I. Ajudar na elaboração de resumos, resenhas e relatórios. 

II. Treinar para a compreensão e interpretação crítica do texto 

III. Favorecer a compreensão global do significado do texto. 

IV. Dificultar a leitura do texto e sua interpretação. 

V. Desenvolver uma leitura parcial do texto. 

Acerca das afirmações estão corretas apenas: 

a) I, III e V. 

b) V, III e II. 

c) II, IV e V. 

d) I, II e III. 

e) V, IV e I. 

46. Na pesquisa científica nada se faz ao acaso. Desde a escolha do tema, elaboração dos objetivos, 
determinação da metodologia, coleta de dados e sua análise e interpretação para a elaboração do 
relatório final, tudo deve ser previsto. Dentre os documentos científicos listados abaixo, qual o que 
corresponde a essa afirmativa? 

a) Tese de doutorado. 

b) Relatório de pesquisa. 

c) Projeto de pesquisa. 

d) Monografia. 

e) Dissertação de mestrado. 

47. Na década de 1980, os movimentos sociais ganham visibilidade política, desenvolvendo várias 
formas de manifestação de massa, sendo denominada por GOHN, como “a década da participação”. 
Quais das afirmativas abaixo têm relação com esse momento político? 

I. No processo de organização social no Brasil, a Igreja Católica teve papel importante nas 
mobilizações populares. 

II. Os movimentos sociais populares, nos anos de 1980, tinham plena liberdade de organização. 

III. A mobilização pela constituinte foi um movimento político com forte presença dos movimentos 
sociais. 

IV. Os metalúrgicos do ABC paulista se mobilizaram por melhores condições de trabalho e democracia. 

V. A mobilização dos movimentos sociais não resultou em ganhos para a cidadania no Brasil. 

Com relação às afirmativas acima estão corretas apenas: 

a) I, III, IV. 

b) I, III e V. 

c) II, I e IV. 

d) V, IV e II. 

e) IV, II, e III. 
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48. Uma prática de pesquisa que visa um trato exploratório do objeto pesquisado,“tem como principal 
utilidade a possibilidade de apreensão do problema nos seus diferentes traços, inquirindo o 
pensamento lógico e estimulando a experiência intelectual. Sua importância também está no fato 
de não fazer do conhecimento descritivo o alvo essencial, mas de promover a ruptura do senso 
comum, através de uma processo de compreensão dos elementos mais significativos, investigados 
com profundidade” (DINIZ, 1999). Assinale a resposta que se relaciona à definição expressa acima: 

a) Observação Participante. 

b) Pesquisa ação. 

c) Estudo de caso. 

d) Pesquisa quantitativa. 

e) Pesquisa exploratória. 

49. “Na relação observador/observados e na ameaça constante de obliteração da percepção do 
primeiro em consequência do seu envolvimento na situação pesquisada, envolvimento este 
inerente à própria técnica, que lhe confere a natureza que a distingue de outras técnicas” 
(HAGUETTE, 1995), que procedimento de pesquisa está vinculado à definição expressa acima. 

a) Pesquisa qualitativa – observação participante. 

b) Pesquisa quantitativa – observação participante. 

c) Pesquisa quantitativa – diário de campo. 

d) Pesquisa qualitativa – questionário estruturado. 

e) Pesquisa quantitativa – entrevista estruturada. 

50. No início dos anos de 1980, no Brasil, intensifica-se o processo de mobilização política, exigindo o 
fim da ditadura militar iniciada em 1964. Que acontecimento político marcou esse período? 

a) Organização das Ligas Camponesas. 

b) Mobilização pelas “Diretas Já”. 

c) Movimento pela igualdade racial. 

d) Movimento dos “caras pintadas” 

e) Movimento LGBT. 

 


