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CADERNO 01 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas impressas. 
Caso necessário solicite um novo caderno. Verifique se as informações impressas no cartão 
resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 
 

O horário de realização da prova objetiva está assim definido: 
 

- Das 13h às 16 horas – 1 disciplina. 
- Das 13h às 17 horas – 2 disciplinas. 
- Das 13h às 18 horas – 3 disciplinas. 
 

Somente será permitida a sua retirada da sala depois de transcorridas duas (2) horas do início 
da prova. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a 
prova e possam sair juntos. 
 

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou simi-
lares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod, gravadores, mp3 ou similar, qualquer re-
ceptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen-
drive, receptor, walkman, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de car-
ro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. Para a devida verificação desses 
casos serão utilizados detectores de metais para garantir a segurança, a lisura e a isonomia na 
realização da prova. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre 
os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, ré-
guas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legis-
lação. Portanto, deixe todo material guardado conforme orientação do fiscal. 
 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 

Assine o cartão resposta e preencha as bolhas de acordo com as instruções, utilizando somen-
te caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 
O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura. 
Na primeira coluna você deve responder as 10 questões de Conhecimentos Gerais. Nas de-
mais colunas deverão ser respondidas as 20 questões de conhecimentos específicos corres-
pondentes a(s) disciplina(s) que está inscrito. Para tanto, observe a informação impressa em 
cada coluna para preencher o cartão resposta corretamente. 
 

Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal. 
 

Boa prova 
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SOCIOLOGIA 
 
11) Consolidada como um dos ramos das ciências 
humanas e dotada de instrumental metodológico é 
correto afirmar que a sociologia tem como temas 
de estudos, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ as regras relacionadas aos comportamentos 

e desenvolvimento dos homens perceptível estri-
tamente a partir de suas existências individuais. 

B ⇒⇒⇒⇒ o ser humano no contexto das suas relações, 

como ser social em suas várias formas de manifes-
tação. 

C ⇒⇒⇒⇒ as interações sociais, independente dos as-

pectos que possam assumir. 
D ⇒⇒⇒⇒ a dimensão social da conduta humana e o 

sistema de relações sociais que constituem a so-
ciedade como um todo. 
_________________________________________ 
 
12) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir.  
 

Ainda que o estudo sobre os fenômenos sociais não 

tenham sua origem na ___________, ela se distingue, 

pelo ___________, de outras formas não científicas de 

explicação da sociedade. A sociologia, como ciência, 

parte da observação __________ de casos particulares, 

para formular ___________ sobre a vida em sociedade. 

 

A ⇒⇒⇒⇒ sociologia  -  discurso  -  empírica  -  normas 

B ⇒⇒⇒⇒ ciência  -  método  -  empírica  -  teorias 

C ⇒⇒⇒⇒ sociedade  -  método  -  generalizada  -  siste-

matização 

D ⇒⇒⇒⇒ sociologia  -  método  -  sistemática  -  

generalizações  
_________________________________________ 
 
13) A observação científica é caracterizada pela 
objetividade, requer o abandono de ideias precon-
cebidas, das razões pessoais e subjetivas e exige 
do cientista o que se pode denominar de atitude de 
neutralidade em relação ao fenômeno estudado. 
Contudo, esta exigência da objetividade na análise 
sociológica não é percebida do mesmo modo por 
Marx, Weber e Durkheim. 
 

Neste aspecto, o pensamento de Marx se carac-
teriza por considerar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ que a objetividade cientifica só pode ser atin-

gida se o sujeito do conhecimento não se envolver 
com o objeto do conhecimento, considerando-o 
como coisas externas. 

B ⇒⇒⇒⇒ que o cientista, como todo indivíduo em ação, 

sofre influência e é guiado pela sua cultura, sua 
tradição, que torna impossível distanciar-se total-
mente de suas pré noções. 

C ⇒⇒⇒⇒ impossível o abandono das razões pessoais, 

pelo fato dos indivíduos serem produto das re-

lações sociais e estarem ligados a determinados 
grupos, que pela divisão da sociedade moderna 
em classes, resultam em grupos antagônicos. 

D ⇒⇒⇒⇒ que o cientista social deve deixar de lado os 

seus valores diante dos conflitos sociais. 
_________________________________________ 
 
14) Emile Durkheim estabeleceu a sociologia numa 
base empírica, centrada nos fatos que poderiam 
ser observados, mensurados e analisados como 
coisas.  
 

 Em relação ao pensamento de Durkheim é cor-
reto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Propunha uma atitude interpretativa e com-

preensiva dos fenômenos sociais, buscando com-
preendê-los em sua lógica interna. 

B ⇒⇒⇒⇒ Realizou a distinção entre os diferentes ângu-

los da vida em sociedade, a conduta do cientista 
em relação ao objeto de estudo, o papel da educa-
ção, da família e da religião na organização social. 

C ⇒⇒⇒⇒ Atento às particularidades da sociedade em 

que vivia e aos mecanismos de coesão analisou os 
fatos sociais como coisas externas e objetivas, 
com existência própria, independente das vontades 
individuais. 

D ⇒ Os fatos sociais são explicados em relação a 

outros fatos sociais e são divididos em dois tipos 
de explicação: causal e funcional. 
_________________________________________ 
 
15) “A década de 1950 é marcada por dois importantes 

pensadores, Florestan Fernandes e Gilberto Freire, 

responsáveis pela formação de duas grandes correntes 

do pensamento social brasileiro.” 
 

 Em relação às contribuições de Florestan Fer-
nandes à sociologia no Brasil, marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Escreveu “Sobrados e Mocambos”. 

  

(    ) Realizou importante pesquisa sobre os negros e 

a questão racial. 
  

(    ) Pioneiro da abordagem sobre a cultura no Brasil 

e as variadas formas de organização social. 
  

(    ) Fundador da sociologia crítica no Brasil. 
  

(    ) O espírito questionador e a perspectiva crítica 

permeiam toda a sua obra cultural. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 
_________________________________________ 
 
16) Em relação aos enfoques teóricos e/ou aos 
representantes que tiveram influência no desenvol-
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vimento do pensamento de Marx é correto afirmar, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Adam Smith e Proudhon. 

B ⇒⇒⇒⇒ Filosofia e o Pensamento socialista francês. 

C ⇒⇒⇒⇒ Herbert Spencer e David Ricardo. 

D ⇒⇒⇒⇒ Fourier e Saint Simon. 
_________________________________________ 
 
17) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 A inserção inicial da sociologia nos _______ no Bra-

sil ocorreu a partir do __________, do qual foi extinta 

nos anos 1940. Seu retorno acontece no ano de 1980, 

quando volta a se fazer presente em alguns estados 

brasileiros. Em 02 de junho de 2008 a sociologia passa 

a integrar, de modo _______, o currículo do ensino mé-

dio por conta da __________ que alterou a Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional.  

 

A ⇒⇒⇒⇒ PCN  -  ensino fundamental  -  transversal  -  

Lei 11.684 

B ⇒⇒⇒⇒ bancos escolares  -  ensino médio  -  trans-

versal  -  Lei 11.988 

C ⇒⇒⇒⇒ PCN  -  preparatórios para professores  -  

generalizado  -  Lei 12.684  

D ⇒⇒⇒⇒ currículos escolares  -  ensino médio  -  

obrigatório  -  Lei 11.684 
_________________________________________ 
 
18) “A novidade maior dos novos movimentos sociais – 

NMS, reside em que constituem uma crítica da regula-

ção social capitalista, como uma crítica da emancipação 

social socialista, tal como ela foi definida pelo marxis-

mo”.  
 

 Sobre esta teoria é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ Os NMS denunciam os excesso de regulação 

na atualidade da sociedade moderna. 

B ⇒ A poluição, o racismo, o machismo são algu-

mas das novas formas de opressão identificadas 
pelos NMS.  
C ⇒ Os NMS tem o seu foco de luta na emancipa-

ção política, centrado nas classes sociais ao invés 
da emancipação pessoal, social e cultural.  
D ⇒ Os excessos de regulação a que se referem 

os NMS dizem respeito ao modo como se trabalha 
e como se descansa e perpassam diferentes gru-
pos ou mesmo a sociedade na sua totalidade. 
_________________________________________ 
 
19) Entre as diversas formas de contato que são 
estabelecidas pelas pessoas umas com as outras 
na sociedade, sobre a interação social, assinale a 
alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Não influencia ou modifica o comportamento 

das pessoas entre si ou com os grupos. 

B ⇒⇒⇒⇒ Ação social que não provoca mutualidade.  

C ⇒⇒⇒⇒ Ação que exprime reciprocidade de ideias, 

atos ou sentimentos.  

D ⇒⇒⇒⇒ Determina a posição designada que o indiví-

duo ocupa na estrutura social. 
_________________________________________ 
 
20) “A Constituição brasileira de 1988 atribuiu significa-

do ímpar aos direitos individuais. Denominada Constitu-

ição Cidadã, aprofunda e cria novos direitos para os 

sujeitos, e novas obrigações do Estado para com os 

indivíduos e a coletividade.” 
 

 Em relação aos direitos das mulheres, marque 
com V as afirmações verdadeiras e com F as fal-
sas. 
 
(    ) Reconhece todos os tipos de família constituí-

das, e os direitos e deveres referentes à socie-

dade conjugal exercidos unicamente pela mu-

lher. 
  

(    ) A Constituição Federal de 1988 foi um marco na 

conquista dos direitos das mulheres. Expressa a 

conquista fundamental entre homens e mulhe-

res. 
  

(    ) Especifica a condição de maternagem das pre-

sidiárias. 
  

(    ) Acaba com a posição superior e de chefia atri-

buída legalmente ao homem na sociedade con-

jugal. 
  

(    ) A CF/88 considera a família como base da so-

ciedade, garantindo-lhe especial proteção do 

Estado. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 
_________________________________________ 
 
21) “Todas as sociedades possuem um modo de pro-

dução, seja ele qual for, utilizado como meio para ga-

rantir o necessário para a sobrevivência das pessoas 

(comer, vestir, morar, etc.), e do qual derivam as rela-

ções sociais que os indivíduos estabelecem entre si no 

processo de produção.” 
 

 Em relação à concepção marxista exposta nesta 
teoria é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ O modo de produção da vida material condi-

ciona o processo de vida social, política, espiritual. 

B ⇒ As relações de convívio entre os homens são 

reguladas pelas relações contraídas no processo 
de produção dos bens necessários. 

C ⇒ Os sentimentos, os modos de pensar e agir 

de uma sociedade refletem as relações sociais 
entre os homens para conseguir os meios neces-
sários a sua sobrevivência. 
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D ⇒ É a consciência dos homens que determina o 

ser social, e não o ser social que determina a sua 
consciência. 
_________________________________________ 
 
22) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 A socialização é um processo ______, transmitida de 

geração para geração. A herança cultural é fruto do 

convívio ________, e o meio pelo qual o indivíduo se 

insere na sociedade, onde irá ocupar diferentes 

posições na ________ social estabelecendo as 

conexões sociais a partir das ______ sociais que ocupa. 

 

A ⇒⇒⇒⇒ contínuo  -  secular  -  escala  -  classes 

B ⇒⇒⇒⇒ individual  -  familiar  -  vida  -  classes sociais 

C ⇒⇒⇒⇒ cultural  -  social  -  dimensão  -  profissões 

D ⇒⇒⇒⇒ cultural  -  social  -  hierarquia  -  posições  
_________________________________________ 
 
23) Para Marx, é na dimensão econômica da so-
ciedade que encontra-se a base das desigualda-
des sociais.  
 

 Em relação ao conceito de desigualdades so-
ciais pensada por Weber é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Utiliza a dimensão social, política e econômi-

ca para identificar formas distintas de estratificação 
social e as desigualdades nas sociedades. 

B ⇒⇒⇒⇒ Não concorda com a ideia de que uma única 

característica da sociedade como, por exemplo, a 
classe social, justifique exclusivamente a posição 
dos indivíduos no sistema de estratificação. 

C ⇒⇒⇒⇒ A existência de duas classes em campos 

opostos e os antagonismos existentes é a base 
das desigualdades sociais. 

D ⇒⇒⇒⇒ Cada sistema de estratificação apontado por 

Weber possui hierarquia própria, ainda que inter-
relacionadas. 
_________________________________________ 
 
24) Mobilidade social é a possibilidade de alguns 
indivíduos virem a ocupar diferentes posições 
sociais em determinado sistema de estratificação.  
 

 A partir do enunciado da questão, faça uma 
leitura cuidadosa da ilustração abaixo e assinale a 
alternativa correta.  
 

 
profissiona professorluisroberto.blogspot.com 

 

A ⇒⇒⇒⇒ A mobilidade no sentido vertical ocorre tanto 

no sentido de ascensão como em relação à queda 
do indivíduo na hierarquia social, levando a mu-
danças na posição de classe que o indivíduo ocu-
pava na sociedade. 

B ⇒⇒⇒⇒ Sempre que os indivíduos mudam de empre-

go eles mudam automaticamente de posição soci-
al.  

C ⇒⇒⇒⇒ Mobilidade horizontal diz respeito à mudança 

de posição no interior da mesma classe social, e 
representa mudança na posição de classe do indi-
víduo.  
D ⇒⇒⇒⇒ Mobilidade horizontal é também definida co-

mo ascendente quando ocorre modificação na po-
sição social que a pessoa ocupava. 
_________________________________________ 
 
25) A estrutura social de uma dada sociedade for-
nece a visão da coerência e da interdependência 
entre os diversos elementos da vida social.  
 

 Sobre ela é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ É um tecido de forças sociais em interação. 

B ⇒⇒⇒⇒ É um sistema integrado de relações e cargos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Oposto a organização social, a estrutura so-

cial corresponde ao princípio dinâmico da vida so-
cial.  

D ⇒⇒⇒⇒ Reciprocidade e ordenação são princípios 

sempre presentes na definição de estrutura social. 
_________________________________________ 
 
26) Dentre os conceitos encontrados na ciência 
social, a ideologia é um dos mais complexos e 
cheio de significados.  
 

 Em relação à concepção marxista de ideologia, 
marque com V as afirmações verdadeiras e com F 
as falsas. 
 

(    ) Designa qualquer doutrina sobre a realidade 

social que tenha vínculo com uma posição de 

classe. 
  

(    ) A ideologia é um dos instrumentos da domina-

ção de classe e uma das formas de luta de clas-

se. 
  

(    ) É um estudo científico das ideias, resultado da 

interação entre o organismo vivo e a natureza. 
  

(    ) A ideologia é usada pelos dominados e domi-

nantes em prol de interesses da maioria. 
  

(    ) É no sentido napoleônico que o termo ideologia 

é inicialmente utilizado por Marx no livro “A ideo-

logia alemã”. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  F 
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27) Em relação ao significado de multiculturalismo, 
é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Expressa a integração social e o reconheci-

mento de diferenças étnicas na sociedade. 
B ⇒⇒⇒⇒ Representa um elemento, um traço da cultu-

ra, que serve para distinguir determinada cultura 
de outra.  
C ⇒⇒⇒⇒ Representa um segmento da sociedade que 

compartilha normas e valores que a difere dos de-
mais membros da sociedade.  
D ⇒⇒⇒⇒ É a manifestação cultural de grupos que não 

concordam e mesmo rejeitam as normas e valores 
de determinada sociedade.  
_________________________________________ 
 
28) Em relação ao processo das eleições no Brasil, 
analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

O Brasil possui a forma de governo republicano 

presidencialista e a forma de Estado federativa. 
  

ll 
 

No Brasil, as eleições ocorrem a cada dois anos, 

sempre nos anos impares. 
  

lll 

 

Segundo a Constituição Federal, o voto é facultati-

vo para os analfabetos, aos maiores de 70 anos e 

para os maiores de 16 anos e menores de 18  

anos. 
  

lV 
 

Deputados Estaduais e Vereadores são eleitos 

para mandatos de quatro anos. 
  

V 
 

A disputa para os cargos relacionados ao Poder 

Legislativo pode haver segundo turno. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 
_________________________________________ 
 
29) A Proposta Curricular da Rede Estadual de 
Santa Catarina/1998 – Formação Docente em  
Educação Infantil e Séries Iniciais, coloca como 
desafio trabalhar o currículo fundamentado a partir 
da concepção dialética do materialismo histórico,  
 

Em relação a esta proposta é correto afirmar, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Evidência a importância de ressignificar as 

escolas e as práticas pedagógicas ao considerar 
que as instituições são manifestações com as 
quais o ser humano mantém interações vivas, di-
nâmicas e interrelacionadas.  

B ⇒⇒⇒⇒ Trata-se de uma proposta que se contrapõe a 

uma escola que trabalhe com conhecimentos es-
tanques, fragmentados, a-históricos. 

C ⇒⇒⇒⇒ É importante que o conhecimento adquirido a 

partir do estudo do social não perca de vista as 

relações que cada ser humano estabelece com as 
instituições com as quais se relaciona ao longo de 
sua vida. 

D ⇒⇒⇒⇒ Fundamenta-se no constante movimento dia-

lético funcionalista, de ação-reação-ação. 
_________________________________________ 
 
30) Sistema organizado de relações sociais, as 
instituições sociais formam a estrutura permanente 
da sociedade.  
 

Acerca das instituições sociais é correto afirmar, 
exceto: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ Sistema de relações sociais pelo qual de for-

ma regular e formal as normas sociais são imple-
mentadas. 

B ⇒⇒⇒⇒ Sistema organizado de relações sociais que 

surgem para atender as necessidades da socieda-
de. 

C ⇒⇒⇒⇒ As atividades são imprevisíveis e as relações 

entre os seus membros tendem a ficar cada vez 
mais diferenciadas uns dos outros.  

D ⇒⇒⇒⇒ Incorpora crenças e regras reconhecidas e 

aceitas pela sociedade. 
 




