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CADERNO DE 
PROVAS 

GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL  
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

EM SOCIOLOGIA 

 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para iniciar a prova. 

2. Este Caderno de Provas contém 100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha e 1 (uma) proposta de redação. 

3. Para cada questão, dentre 4 (quatro) alternativas de resposta, haverá apenas 1 (uma) adequada ao enunciado. 

4. Após a autorização para o início da prova, confira este Caderno de Provas e o cargo ao qual você concorre especificado 

no canto superior direito deste. Caso verifique incorreção, inconsistência ou defeito, solicite ao fiscal de sala a substitui-

ção. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido. 

5. Observe as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas e utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas. 

6. A duração máxima da prova será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas e a 

transcrição da redação. 

7. Você SOMENTE poderá se retirar definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 2h30min (duas horas e 

trinta minutos) do início dessa. 

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este Caderno de Provas, o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE PRE-

ENCHIDO E ASSINADO e a Folha de Redação. 

9. Você poderá levar a folha de rascunho do Cartão de Respostas que se encontra ao final deste Caderno de Provas. Utilize-

a EXCLUSIVAMENTE para a marcação de suas respostas. Qualquer anotação que ultrapasse essa finalidade implicará a 

retenção da folha de rascunho pelo fiscal de sala.  

10. Você não poderá ingressar ou permanecer na sala de provas caso esteja portando um dos seguintes objetos fora da em-

balagem fornecida pelo Unilavras Concursos: boné, óculos escuros, bolsas, material de consulta, protetor auricular, lápis, 

lapiseira, régua, marca-texto, borracha, corretivo, recipiente ou embalagem que não sejam fabricados com material trans-

parente, e ainda equipamentos como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, pager, palmtop, ipod, 

ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro, relógio de qualquer modelo ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos. 

11. Durante as provas, não se levante sem permissão, não se ausente da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, 

nem se comunique com outros candidatos ou terceiros. 

12. Deverão permanecer na sala os três últimos candidatos até que o último termine a prova. Todos deverão sair de uma só 

vez após atestarem o acondicionamento dos Cartões de Respostas e das Folhas de Redação em envelope próprio e la-

crado e assinarem o Termo de Encerramento. 
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Redação 

 
Utilitarismo serve como segunda língua para 

temas morais, diz Greene 

 

O americano Joshua Greene começou sua 

carreira científica tentando entender o que acon-

tecia no cérebro das pessoas diante de um dilema 

inusitado: usar ou não usar um rapaz gordo como 

breque de bonde? 

Esse tipo de cenário, por mais estapafúrdio 

que pareça, virou uma das bases da pesquisa 

sobre o funcionamento das nossas noções de 

certo e errado, em grande parte graças a Greene 

e colegas. 

Nos dois principais estudos conduzidos pe-

lo psicólogo e filósofo, o corpo do pobre sujeito 

só é prensado pelo bonde porque tem o tamanho 

exato para impedir que o veículo mate outras 

cinco pessoas. Troca-se uma vida por cinco, por-

tanto. 

Greene e colaboradores descobriram que 

as pessoas reagem de modo específico a contex-

tos diferentes desse cenário. É mais fácil que 

alguém tope sacrificar o pobre obeso se tiver de 

apertar um botão ou uma alavanca para desviar o 

bonde do que se tiver de empurrar a vítima na 

direção do veículo com as próprias mãos, ainda 

que o resultado de ambas as ações seja o mesmo. 

O cérebro levado a imaginar esses cenários 

reage de forma muito diversa — no segundo 

caso, ativando áreas ligadas às emoções. Os da-

dos levaram o psicólogo da Universidade Har-

vard a formular suas ideias sobre a origem dual 

dos sistemas morais: eles teriam uma profunda 

base emocional, a qual só mais tarde ganha ele-

mentos de racionalidade. 

Em seu livro "Moral Tribes" (tribos mo-

rais), Greene propõe que isso está na raiz de boa 

parte das desavenças políticas e culturais. Nossa 

moralidade emocional funciona bem quando 

lidamos com membros de nossa própria tribo, 

diz ele, mas patina diante de pessoas ligadas a 

grupos muito diferentes. 

Para sair desse impasse, ele propõe uma 

adesão pragmática ao utilitarismo, ou seja, a ten-

tativa de priorizar o mínimo de sofrimento e o 

máximo de bem-estar para o maior número pos-

sível de pessoas. 

Essa estratégia, que ele chama de "pragma-

tismo profundo", está baseada numa série de 

estratégias propostas por Greene: evitar o uso de 

julgamentos emocionais e automáticos diante de 

uma controvérsia moral; debater com base em 

fatos antes de chegar a conclusões sobre o que é 

certo e errado; resistir à tentação de puxar a bra-

sa para a sardinha do seu próprio grupo num 

debate. 

Com isso, teríamos à mão uma "metamora-

lidade" —um arcabouço que permitiria resolver 

dilemas morais envolvendo grupos de visões 

muito diferentes entre si. 

[...] 

Um dos problemas do utilitarismo proposto 

pelo senhor é que ele tem pouco apelo intuiti-

vo se comparado à moralidade mais "automá-

tica" da maioria das pessoas. Haveria algum 

meio de aumentar o apelo dele? 

Concordo que não existe saída fácil. A grande 

força — e a grande fraqueza — do utilitarismo é 

que ele vai além da simples intuição. Como ex-

plico em meu livro, quando você tem tribos dife-

rentes com interesses conflitantes, não há como 

apelar para as intuições morais delas, que podem 

ser bem diferentes entre si. 

Digamos que o utilitarismo é como uma segunda 

língua que todos podemos aprender a falar de um 

jeito desajeitado. Não é o idioma no qual expres-

saríamos naturalmente nossos instintos morais, 

mas é algo que podemos acessar se estivermos 

dispostos a fazer esse esforço, porque todos nos 

importamos com as consequências das nossas 

ações. 

Seria um nível básico de imparcialidade cuja 

fundação é o fato de que todos temos algum 

compromisso com a justiça, com a ideia de evitar 

o sofrimento e buscar a felicidade, mesmo que 

não tenhamos um sentimento profundo no nosso 

coração que crie um apego por esse ponto de 

vista. 

O pensamento religioso, que muitas pessoas 

associam às bases da moralidade, acaba sem-

pre sendo tribal, na sua opinião? 

Todas as religiões têm elementos universais e 

outros que são típicos de cada tribo. Por exem-

plo, a ideia básica da regra de ouro [presente nos 

ensinamentos de Jesus e Confúcio, por exem-

plo], "não faça aos outros o que você não quer 

que façam com você", ocorre numa variedade 
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muito grande de religiões e é compatível com 

uma metamoralidade. 

O que acaba fazendo muita diferença é: qual o 

tamanho do seu círculo de preocupação em de-

terminada cultura religiosa? Ele se estende ape-

nas aos seus vizinhos e correligionários ou vai 

mais longe? 

Então, a questão não é dizer que a religião é 

compatível ou incompatível com a metamorali-

dade, mas perceber que ela pode funcionar como 

uma espécie de portal moral para uma visão mais 

global. 

Um fenômeno meio assustador que aparece às 

vezes em experimentos na sua área de pesqui-

sa é a chamada punição antissocial, quando os 

participantes de um estudo aceitam perder 

recompensas apenas para punir quem é gene-

roso demais. É algo que se manifesta com 

mais frequência com participantes que são de 

países desiguais e pouco democráticos. Quais 

as implicações dessa descoberta? 

Essa é uma observação bastante interessante. 

Para deixar claro do que estamos falando: nesses 

jogos de laboratório, normalmente cada um dos 

participantes recebe uma pequena soma em di-

nheiro e pode investi-la numa espécie de fundo 

comum ou ficar com o dinheiro para si, ou então 

investir só parte da soma e guardar o resto. O 

dinheiro investido volta com juros ao longo das 

rodadas e é dividido igualmente entre os partici-

pantes. 

Ou seja, racionalmente, do ponto de vista coleti-

vo, seria do interesse de todo mundo fazer o in-

vestimento. Mas, se alguém guarda o dinheiro e 

deixa os outros investirem, individualmente ela 

sai ganhando mais do que os outros, às custas 

deles. 

Para evitar isso, os participantes têm o direito de 

punir os colegas: podem tirar parte do dinheiro 

de outros jogadores entre as rodadas. Só que, 

para isso, eles também perdem parte do dinheiro 

deles. Portanto, a punição tem um custo para 

quem pune. 

Em vários casos, os outros jogadores punem 

quem contribui pouco para o fundo comum. É a 

chamada punição pró-social, que mantém as con-

tribuições coletivas num nível mais alto. Mas há 

também a punição antissocial que você citou: há 

quem escolha punir quem contribui muito para o 

fundo, tirando dinheiro de quem é "generoso 

demais". 

Quando você pergunta para as pessoas que ade-

rem a essa punição por que elas fazem isso, em 

geral elas respondem coisas como "não gosto 

desse jogo, não gosto que me forcem a seguir 

essas regras estranhas". Elas tendem a perceber o 

sistema como algo coercitivo. 

É intrigante que o sr. coloque as coisas dessa 

maneira, porque eu já tinha visto outras ex-

plicações segundo as quais a variável-chave 

seria a confiança —em culturas nas quais as 

pessoas não confiam nas instituições, elas ten-

deriam a agir desse modo. 

Sim, acho que o que eu disse antes tem mais ou 

menos esse significado. A questão é uma revolta 

contra o sistema segundo o qual as coisas funci-

onam. 

Acho que é um fenômeno similar ao que vemos 

quando as pessoas votam em políticos com retó-

rica violenta, de personalidade antissocial e de-

sonesta, como Donald Trump. 

O raciocínio é: "Não estou nem aí se essa esco-

lha acabar até me prejudicando, tudo o que eu 

quero é chacoalhar esse sistema que está me 

mantendo por baixo". 

Parece haver um consenso de que a desigual-

dade econômica tem aumentado no mundo 

todo. Há dados mostrando qual o efeito disso 

sobre as tentativas de achar um terreno co-

mum no que diz respeito a dilemas morais? 

Sociedades desiguais são naturalmente mais 

divididas? 

Uma democracia que continua a ser uma demo-

cracia tende a autocorrigir esse tipo de desequilí-

brio: existem mecanismos para fazer com que as 

pessoas que concentram a riqueza em suas mãos 

acabem revertendo boa parte de seus ganhos em 

benefício de toda a sociedade. 

Mas, ao menos nos EUA, um certo ramo da elite 

econômica queria achar outra estratégia para 

manter seus ganhos. E é óbvio que eles não iam 

dizer na cara de todo mundo: "Vamos diminuir 

os impostos pagos pelas grandes empresas e pe-

los ricos e gastar menos com serviços que bene-

ficiam a população". Não seria uma plataforma 

muito popular. 

Eles precisavam de outra coisa para fazer com 

que as pessoas embarcassem no projeto deles, e            

por isso têm apelado para preconceitos tribais 
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naturais: o problema são os mexicanos, os mu-

çulmanos, os elitistas esnobes querendo tirar o 

seu suado dinheirinho do americano comum. 

[...] 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/ 

2018/07/utilitarismo-serve-como-segunda-lingua-para-temas-mo-

rais-diz-greene.shtml>.  Acesso em jul. 2018. [Adaptado] 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Partindo da ideia de que o utilitarismo pres-

supõe “a tentativa de priorizar o mínimo de so-

frimento e o máximo de bem-estar para o maior 

número possível de pessoas”, elabore um artigo 

de opinião que discuta a questão que se segue: 

 

Utilitarismo: elemento norteador para  

a resolução de conflitos no desempenho  

da função pública? 

 

Instruções: 

 

1. O texto deverá ter entre 20 e 30 linhas. 
2. A fuga total ao tema e ao tipo e gênero tex-

tuais solicitados ensejará aplicação de nota 

zero à prova. A fuga parcial determinará 

diminuição proporcional da nota. 
3. Ensejarão também a atribuição de nota zero 

à prova discursiva: colocação de qualquer 

marca de identificação do autor; apresenta-

ção de texto nulo; colocação de epigramas; 

inserção de registros indevidos, não ligados 

diretamente ao desenvolvimento do texto, 

como invocação de proteção divina; dese-

nhos; recados para a banca examinadora; 

apostilas e anotações marginais. 

4. Deverá ser feito à caneta e à mão e será de 

exclusiva responsabilidade do candidato ga-

rantir a legibilidade do texto. Não será cor-

rigida prova discursiva ilegível. 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 

11. 

Texto I 

 

Capítulo LXXVI  

O estrume 

 
Súbito deu-me a consciência um repelão, acu-

sou-me de ter feito capitular a probidade de Do-

na Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois 

de uma longa vida de trabalho e privações. Me-

dianeira não era melhor que concubina, e eu ti-

nha-a baixado a esse ofício, à custa de obséquios 

e dinheiros. Foi o que me disse a consciência; 

fiquei uns dez minutos sem saber que lhe repli-

casse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da 

fascinação exercida por Virgília sobre a ex-        

-costureira, da gratidão desta, enfim da necessi-

dade. Notou a resistência de Dona Plácida, as 

lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os 

silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em 

suportar tudo isso, até vencê-la. E repuxou-me 

outra vez de um modo irritado e nervoso. 

Concordei que assim era, mas aleguei que a 

velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo 

da mendicidade: era uma compensação. Se não 

fossem os meus amores, provavelmente Do-

na Plácida acabaria como tantas outras criaturas 

humanas; donde se poderia deduzir que o vício é 

muitas vezes o estrume da virtude. O que não 

impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. 

A consciência concordou, e eu fui abrir a porta a 

Virgília. 
Joaquim Maria Machado de Assis, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas – fragmento 

QUESTÃO 1)  No texto I, 

 

A) verifica-se linguagem predominantemente 

denotativa, com trechos em linguagem figurada, 

os quais conferem maior dinamicidade à narra-

ção. 

B) predomina a linguagem coloquial, com evi-

dentes trechos que buscam reproduzir o relacio-

namento do narrador, inclusive em seus momen-

tos de questionamentos. 

C) sobressai a linguagem conotativa, com diálo-

gos hipotéticos e a presença marcante da proso-
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popeia na construção das imagens propostas pelo 

autor. 

D) utilizaram-se inúmeros arcaísmos que impos-

sibilitam o entendimento do texto e a consequen-

te assimilação da mensagem exposta pelo seu 

autor. 

 

QUESTÃO 2) Considerando o objetivo e a lin-

guagem presentes nesse texto, é correto afirmar 

que ele   

 

A)  apresenta características descritivas, embora 

predomine a dissertação argumentativa. 

B) centra-se na narração, com trechos expositi-

vos que contribuem para a construção da mensa-

gem. 

C) expõe objetivamente características injunti-

vas, com evidentes trechos persuasivos. 

D) mostra-se predominantemente expositivo, 

com trechos ricos em arcaísmos e neologismos. 

 

QUESTÃO 3) Ao “capitular a probidade de 

Dona Plácida”, o narrador 

 

A)  sentiu-se extremamente consciente do bem 

que ora fazia à velha senhora. 

B) mostrou-se abalado em suas certezas, de mo-

do a cair em uma tormentosa reflexão. 

C) indignou-se com sua postura e a partir daí 

mudou suas atitudes com a velha senhora. 

D) revoltou-se com a atitude interesseira da ve-

lha senhora, motivo central de sua indignação. 

 

QUESTÃO 4) Por meio das falas do narrador, é 

possível inferir que ele é 

 

A)  uma pessoa extremamente bondosa, a qual se 

preocupa, em primeiro lugar, com a comodidade 

de Dona Plácida. 

B) um ser humano extremamente religioso, o 

qual põe os preceitos divinos acima de qualquer 

proveito próprio. 

C) uma pessoa reflexiva que busca a alteridade 

em primeiro lugar, preocupando-se com aqueles 

que estão à sua volta. 

D) um ser humano questionador, mas que acaba 

por encontrar uma saída conveniente para a satis-

fação de seus desejos. 

QUESTÃO 5) No trecho “Súbito deu-me a 

consciência um repelão...”, 

 

A) a expressão ‘um repelão’ exerce a função 

sintática de sujeito. 

B) a expressão ‘a consciência’ exerce a função 

de sujeito simples. 

C) a forma verbal ‘deu’ apresenta apenas objeto 

direto. 

D) o sujeito está anteposto à forma verbal ‘deu’. 

 

QUESTÃO 6) O pronome ‘lhe’, presente no 

excerto “fiquei uns dez minutos sem saber que 

lhe replicasse.”, refere-se 

 

A) à Dona Plácida. 

B) à concubina. 

C) à consciência. 

D) a Virgília. 

 

QUESTÃO 7) Releia: 

 

“Notou a resistência de Dona Plácida, as lágri-

mas dos primeiros dias, as caras feias, os silên-

cios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar 

tudo isso, até vencê-la.” 

 

No contexto em que se encontra, o pronome ‘la’ 

refere-se 

 

A) à resistência. 

B) à minha arte. 

C) à ex-costureira. 

D) à consciência. 

 

QUESTÃO 8) Releia:  

 

“O que não impede que a virtude seja uma flor 

cheirosa e sã.” 

 

Assinale a opção em que a palavra ‘que’ apre-

senta classificação morfossintática diferente da-

quela destacada no fragmento acima. 

 

A)  “Medianeira não era melhor que concubi-

na...” 

B) “Ela acrescentou que eu me aproveitara da 

fascinação...” 
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C) “... mas aleguei que a velhice de Do-

na Plácida estava agora ao abrigo da mendicida-

de...” 

D) “donde se poderia deduzir que o vício é mui-

tas vezes...” 

 

QUESTÃO 9) Releia este fragmento:  

 

“Se não fossem os meus amores, provavelmente 

Dona Plácida acabaria como tantas outras cria-

turas humanas...”  

 

Assinale a opção em que a palavra ‘se’ apresenta 

o mesmo valor semântico verificado no fragmen-

to acima. 

 

A) Se todos já foram embora eu não sei. 

B) Se fala muito de paz ultimamente, é o que 

todos dizem. 

C) Se é tarde para nos salvar ninguém jamais 

afirmou. 

D) Se todos dizem a verdade, tudo é possível. 

 

QUESTÃO 10) Na frase “Foi o que me disse a 

consciência...”, a palavra que exerce a função 

sintática de 

 

A) objeto direto. 

B) objeto indireto. 

C) sujeito. 

D) adjunto adnominal. 

 

QUESTÃO 11) Releia este fragmento:  

 

“Concordei que assim era, mas aleguei que a 

velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo 

da mendicidade: era uma compensação.” 

 

No contexto em que se encontra, o conectivo 

destacado poderá ser substituído, sem alteração 

semântica, por todos que seguem, exceto: 

 

A) todavia. 

B) entretanto. 

C) portanto. 

D) contudo. 

 

 

 

Leia a tirinha abaixo para responder às questões 

de 12 a 14. 

 

Texto II 

 

 
 

QUESTÃO 12)  No texto II, a palavra saúde se 

encontra acentuada de acordo com os preceitos 

da norma-padrão.  

 

Assinale a alternativa em que aparece uma pala-

vra erroneamente acentuada. 

 

A) feiúra 

B) saúva 

C) saída 

D) saúda 

 

QUESTÃO 13) Para a construção do humor do 

texto II, não foram utilizados os recursos abaixo, 

exceto: 

 

A) estrangeirismo. 

B) arcaísmo. 

C) ironia. 

D) neologismo. 

 

QUESTÃO 14) Com relação ao texto II é cor-

reto afirmar que 

 

A) a apreensão completa dos sentidos da charge 

se faz de forma integral utilizando-se apenas o 

texto verbal.  

B) a imagem da lancha e da mulher de biquíni, 

embora seja importante na construção de senti-

dos, não é imprescindível na assimilação da 

mensagem. 
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C) a charge tematiza um problema social, embo-

ra traga em seu subtexto um posicionamento 

favorável à manutenção do status quo. 

D)  a posição física em que se encontra a mulher 

sugere uma possível participação ativa no crime 

sugerido pela charge. 

 

Leia o texto III para responder às questões 15 e 

16. 

 

Texto III  

Noite 

 

Úmido gosto de terra, 

cheiro de pedra lavada, 

- tempo inseguro do tempo! – 

sombra do flanco da serra, 

nua e fria, sem mais nada. 

 

Brilho de areias pisadas, 

sabor de folhas mordidas, 

- lábio da voz sem ventura!- 

suspiro das madrugadas 

sem coisas acontecidas. 

 

A noite abria a frescura 

dos campos todos molhados, 

- sozinho, com o seu perfume!- 

preparando a flor mais pura 

com ares de todos os lados. 

Bem que a vida estava quieta. 

Mas passava o pensamento... 

- de onde vinha aquela música? 

E era uma nuvem repleta 

Entre as estrelas e o vento. 
 

(MEIRELES, Cecília. Obra completa. Rio de Janeiro: 

Aguilar, 1967.) 

 

QUESTÃO 15) É correto afirmar que no texto 

III 

 

A) predomina a tipologia narrativa, embora apa-

reçam fragmentos em que se percebem trechos 

descritivos. 

B) aparece a tipologia injuntiva, com trechos 

descritivos e narrativos, dando-se ênfase ao sen-

sorial. 

C) constata-se a predominância da tipologia des-

critiva, com trechos em que se dá ênfase à sines-

tesia. 

D) percebe-se a ocorrência da tipologia expositi-

va, com o uso de hipérboles e ambiguidades.        

 

QUESTÃO 16) No contexto em que se encon-

tra, a palavra flanco traz a ideia de 

 

A) mata. 

B) lado. 

C) trilha. 

D) buraco. 

 

Leia o texto IV para responder às questões de 17 

a 22. 

Texto IV 

 

 
Disponível em: http://marcelostanzel.blogspot.com.br/2010/01/tirinhas-
hagar.html 

 

QUESTÃO 17) Com relação ao texto IV, é cor-

reto afirmar que 

 

A) a forma verbal “haviam” está corretamente 

empregada, uma vez que concorda com o sujeito 

“escolas”, que se encontra no plural. 

B) a palavra “escolas” funciona como sujeito da 

forma verbal “haviam”, o que justifica o fato de 

tal verbo estar empregado no plural. 

C) a forma verbal “são” enquadra-se no grupo 

dos verbos transitivos diretos, fato que se justifi-

ca pelo fato de não estar acompanhado de prepo-

sição. 

D) a forma verbal “haviam” está empregada de 

forma incorreta, pois o verbo haver, no contexto 

em que aparece, é impessoal e não deve ser em-

pregado no plural. 
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QUESTÃO 18) A oração que inicia o segundo 

balão (primeiro quadrinho) instaura no contexto 

o valor semântico de 

 

A) causa. 

B) tempo. 

C) consequência. 

D) conclusão.  

  

QUESTÃO 19) No contexto em que se encon-

tra, a palavra “papai” assume a função sintática 

de 

 

A) sujeito. 

B) objeto direto. 

C) aposto. 

D) vocativo. 

 

QUESTÃO 20) No contexto em que está inseri-

da, a palavra “mimadas” classifica-se sintatica-

mente como 

 

A) predicativo do sujeito. 

B) objeto direto. 

C) predicativo do objeto. 

D) aposto. 

 

QUESTÃO 21) Assinale a oração em que a pa-

lavra que apresenta o mesmo valor morfossintá-

tico que se percebe na tira.  

 

A) A pessoa que acaba de chegar à escola é mi-

nha mãe. 

B) Veja que hoje já não se fazem escolas como 

antigamente. 

C) Já que as escolas eram longe, tínhamos de 

andar muitos quilômetros. 

D) Desde que chegou à escola, a menina não 

para de estudar. 

 

QUESTÃO 22) A conjunção “mas”, presente no 

último quadrinho, poderá ser substituída, sem 

comprometimento de sentido, apenas por 

 

A) portanto. 

B) por isso. 

C) todavia. 

D) então. 

QUESTÃO 23) Segundo alguns estudiosos da 

língua portuguesa, a preposição até pode ou não 

admitir o uso do acento indicador de crase, ou 

seja, muitas vezes, dependendo do sentido da 

oração, o uso do acento grave é opcional. Consi-

derando esse fato, assinale a opção em que o uso 

do acento de crase é opcional, não transgredindo 

os preceitos da norma-padrão e não acarretando 

mudança de sentido. 

 

A) Os românticos amam até a morte. 

B) Fomos até a fazenda para visitar nossa mãe. 

C) Até as meninas foram à praia no sábado. 

D) Chegamos até Paris e voltamos a Roma. 

 

QUESTÃO 24) Assinale a alternativa em que se 

usaram corretamente as vírgulas. 

 

A) Pedro pediu, que o ajudássemos na feitura 

dos exercícios, pois ele estava com dificuldades 

em Português. 

B) Amigos sinceros, todos sabemos das dificul-

dades de André, mas sabemos também, de suas 

traquinagens. 

C)  A parede da casa, era branquinha, branqui-

nha e parecia que todos ali escreveram suas his-

tórias e fantasias. 

D) A Paulo, diga-lhe o que sabe a respeito das 

investigações, mas diga-lhe, também, a verdade 

sobre as gravações. 

 

QUESTÃO 25) Considere as regras do portu-

guês-padrão e assinale a alternativa correta. 

 

A) João só intervém nas despesas quando os 

outros interveem por ele. 

B) Os pais provêem os lares com o melhor e 

mantém a casa em ordem. 

C) O voo para Roma partirá em 5h e todos têm 

que estar prontos a tempo. 

D) Venha dar a sua rúbrica e não seja paranóica 

com os erros de digitação. 
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Matemática 

 
QUESTÃO 26) Considerando π = 3, a área de 

um círculo de raio 3 cm é igual à área de um 

quadrado cujo lado está compreendido entre 
 

A) 4 cm e 5 cm. 

B) 5 cm e 6 cm. 

C) 6 cm e 7 cm. 

D) 7 cm e 8 cm. 

 

 

QUESTÃO 27) Mário percebeu que há um va-

zamento em sua piscina. Após algumas observa-

ções, ele concluiu que a cada hora, 10 L de água 

são subtraídos do volume total da piscina. Sa-

bendo-se que são necessárias exatamente duas 

semanas para que a piscina fique completamente 

vazia e desprezando-se fatores meteorológicos, é 

correto afirmar que o volume total da piscina é 
 

A) 2800 litros. 

B) 3600 litros. 

C) 4230 litros. 

D) 5620 litros. 

 

 

QUESTÃO 28) Considerando π = 3, um deco-

rador precisará preencher com areia colorida um 

objeto cilíndrico em formato esférico cujo raio 

mede 9 cm. Para isso, serão necessários 
 

A) 2916 cm³ de areia colorida. 

B) 1958 cm³ de areia colorida. 

C) 1253 cm³ de areia colorida. 

D) 729 cm³ de areia colorida. 

 

 

 

QUESTÃO 29) Considerando os dias, é correto 

afirmar que o mês de abril representa, em relação 

ao ano, aproximadamente 
 

A) 0,82. 

B) 0,082. 

C) 0,0082. 

D) 0,00082. 

 

 

QUESTÃO 30) A função f(x) = 3x² - 4 + 3x 

representa a fabricação f(x) de peças de roupas 

no decorrer de x horas. Nessas condições, em 8 

horas são fabricadas 

 

A) 212 peças de roupas. 

B) 208 peças de roupas. 

C) 204 peças de roupas. 

D) 201 peças de roupas. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31) Um estudante ganhou um tecla-

do musical com 36 teclas brancas. Ele estava 

praticando alguns acordes (junção de teclas dife-

rentes) pressionando sempre duas teclas brancas 

diferentes ao mesmo tempo. Se esse estudante 

for esgotar todas as possibilidades de se montar 

esses acordes, então ele produzirá 

 

A) 630 acordes distintos. 

B) 680 acordes distintos. 

C) 720 acordes distintos. 

D) 750 acordes distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32) Qual a probabilidade de, em um 

baralho com 52 cartas, uma pessoa retirar aleato-

riamente uma carta de copas? 

 

A) 0,5. 

B) 0,4. 

C) 0,25. 

D) 0,1. 

 

 

 

 

 

 



 UNILAVRAS Concursos 

        GESTOR PÚB. MUN. – E. S. COMP. EM SOCIOLOGIA 

 

 

– 11 – 

 

QUESTÃO 33) Ao analisar o gráfico da função 

h(x) = |x| - 3, percebe-se que ele é constituído 

por 

 
 

A) duas semirretas com mesma origem num 

ponto negativo em relação a y. 

B) duas semirretas com mesma origem num pon-

to positivo em relação a y. 

C) duas semirretas com mesma origem num 

ponto negativo em relação a x. 

D) duas semirretas com mesma origem num 

ponto positivo em relação a x. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34) Patrícia aplicou uma certa quan-

tia a juros simples de 4% ao mês por 3 meses. 

Em seguida, reaplicou esse novo montante (tam-

bém a juros simples) por 6 meses a uma taxa de 

5% ao mês. No final desses 9 meses, ela possuía 

um montante de R$ 2912,00. Nessas condições, 

o capital investido inicialmente por Patrícia foi 

de  

A) R$ 1912,00. 

B) R$ 2000,00. 

C) R$ 2124,00. 

D) R$ 2450,00. 

 

 

 

QUESTÃO 35) Suponha que um avião particu-

lar esteja a uma altura de 2000 m e que, nesse 

instante, ele faça um ângulo de 30° com a hori-

zontal e comece a descer para efetuar o pouso. 

Nessas condições, ele voaria ainda  

 

A) 4 km. 

B) 3,5 km. 

C) 3 km. 

D) 2,5 km. 

 

 

 

 

Informática 

 
QUESTÃO 36) Em relação ao processador de 

textos Writer, idioma português do Brasil, assi-

nale a alternativa que apresenta o subitem do 

menu Arquivo que permite a alteração do nome 

de um documento do tipo ODT bem como a mu-

dança do local onde foi salvo no computador, 

mantendo o tipo desse documento. 
 

A) Salvar. 

B) Salvar como. 

C) Exportar. 

D) Recarregar. 

 

QUESTÃO 37) Em relação ao processador de 

textos Writer, idioma português do Brasil, assi-

nale a opção que deve ser selecionada na caixa 

de diálogo "Salvar como", para que seja possível 

proteger e restringir quem pode abrir, ler e editar 

um documento. 
 

A) Salvar com senha. 

B) Extensão de arquivo automática. 

C) Editar as configurações do filtro. 

D) Salvar arquivo remoto. 

 

QUESTÃO 38) O processador de textos Writer 

possui um recurso que permite aplicar um mes-

mo grupo de características em partes do docu-

mento que desempenham a mesma função, como 

Títulos, por exemplo. Além disso, esse recurso 

possibilita formatar facilmente um documento de 

forma consistente e mudar o formato com um 

mínimo de esforço. Por exemplo, esse recurso 

permite aplicar o seguinte conjunto de caracterís-

ticas a todos os títulos do documento: tamanho 

da fonte 14 pt, Times New Roman, negrito e 

centralizado. As informações apresentadas nesta 

questão se referem ao recurso do Writer denomi-

nado 
 

A) estilos. 

B) formatação direta. 

C) listas de marcadores. 

D) modelos. 

 

QUESTÃO 39) Veja o texto a seguir que deve 

ser analisado nesta questão e que foi formatado 

no Writer, idioma português do Brasil: 
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O Writer é o componente de processamento 

de textos do LibreOffice. 

 

Assinale a alternativa que indica os tipos de for-

matação que foram aplicadas ao texto em análise 

nesta questão. 
 

A) Itálico e negrito. 

B) Itálico e tachado. 

C) Negrito e sublinhado. 

D) Tachado e sublinhado. 

 

QUESTÃO 40) Analise o gráfico a seguir, que 

foi elaborado na planilha de cálculo Calc. 
 

 
 

Em relação ao gráfico apresentado nesta questão 

e de acordo com as características do Calc, assi-

nale a alternativa incorreta. 
 

A) Foram vendidos mais Smartphones em 2017 

do que em 2016. 

B) Foram vendidos menos Desktops em 2017 do 

que em 2016. 

C) O gráfico apresentado nesta questão é do tipo 

Coluna. 

D) A legenda está localizada à direita do gráfico.  

 

QUESTÃO 41) Considere as células A1 até A3, 

B1 até B3, C1 até C3, D1 até D3, E1 até E3, F1 

até F3 e G1 até G3, de uma planilha eletrônica 

do Calc, idioma português do Brasil, com valo-

res inseridos conforme representado no esquema 

a seguir. 

 

 A B C D E F G 

1   Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

2 
Temperatura média 
máxima (o Celsius) 28 29 28 27 25 23 

3 
Temperatura média 
mínima (o Celsius) 17 17 17 14 13 9 

 

De acordo com o esquema apresentado nesta 

questão, assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, as identificações das células 

que contêm a temperatura média máxima para o 

mês de abril e a temperatura média mínima para 

o mês de fevereiro. 
 

A) A2 e A3 

B) C2 e E3 

C) E1 e E2 

D) E2 e C3 

 

QUESTÃO 42) Considere que uma empresa 

trabalha com o conceito de Estoque de Seguran-

ça, que pode ser definido da seguinte maneira: 
 

Estoque de Segurança = Média de vendas diária x 

Tempo de entrega do fornecedor (em dias) 
 

O Estoque de Segurança é utilizado para calcular 

o Estoque Mínimo de cada peça na empresa. 

Nesse sentido, considere as células A1 até A4, 

B1 até B4, C1 até C4 e D1 até D4, de uma plani-

lha eletrônica do Calc, idioma português do Bra-

sil, com valores inseridos conforme representado 

no esquema a seguir: 
 

 

A B C D 

1 

Código 

do 

Produto 

Nome 

do  

Produto 

Média de 

vendas 

diária 

Tempo de 

entrega do 

fornecedor 

2 1 Prego 250 4 

3 2 Parafuso 250 5 

4 3 Martelo 5 5 
 

De acordo com o esquema apresentado nesta 

questão, assinale a alternativa que apresenta a 

fórmula correta para o cálculo do Estoque de 

Segurança para o produto Parafuso. 
 

A) =C2*D2 

B) =MULT(C3;D3) 

C) =MÉDIA(C2:C4) 

D) =SOMA(C2:C4)*SOMA(D2:D4) 

 

QUESTÃO 43) Avalie a situação a seguir: 
 

Um usuário recebeu uma mensagem por e-mail 

solicitando que ele atualizasse seus dados cadas-

trais relativos a um serviço digital, sendo direci-

onado a um site que solicitava seu CPF, senha de 

acesso, endereço de e-mail e senha do endereço 
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de e-mail. O usuário suspeitou tratar-se de um 

golpe.  

 

Com base nessas informações, assinale a alterna-

tiva incorreta em relação aos procedimentos re-

comendáveis em tal situação, após o usuário 

identificar que a mensagem recebida é uma ten-

tativa de golpe e, também, para prevenir-se con-

tra futuras fraudes. 
 

A) Apagar a mensagem imediatamente. 

B) Encaminhar a mensagem original para os 

contatos da sua lista de e-mail, sem incluir aler-

tas sobre o conteúdo da mensagem. 

C) Instalar mecanismos de segurança, como 

programas antimalware, firewall pessoal e filtros 

antiphishing. 

D) Entrar em contato, por canal seguro, com a 

instituição responsável por manter os dados do 

serviço digital e informar da tentativa de golpe.  

 

QUESTÃO 44) Assinale a alternativa correta 

em relação às funcionalidades ofertadas pela 

maioria dos serviços de e-mail da atualidade. 
 

A) Ao responder um e-mail, um arquivo que foi 

anexado no e-mail original é encaminhado au-

tomaticamente para os destinatários da resposta. 

B) Ao encaminhar um e-mail, um arquivo que 

foi anexado no e-mail original não é encaminha-

do automaticamente para os destinatários do 

encaminhamento. 

C) Ao enviar uma nova mensagem de e-mail, os 

destinatários inseridos no campo cópia oculta 

(Cco) não aparecerão para os demais destinatá-

rios da mensagem enviada. 

D) Ao enviar uma nova mensagem de e-mail, os 

destinatários inseridos no campo com cópia (Cc) 

não aparecerão para os destinatários inseridos no 

campo "Para" da mensagem enviada. 

 

QUESTÃO 45) Assinale a alternativa incorreta 

em relação às características do software de sis-

tema operacional Ubuntu. 
 

A) É um sistema operacional open source. 

B) É um sistema operacional baseado no Linux. 

C) Não permite que seja realizado dual boot com 

o Windows. 

D) Possui versões para servidor, desktop e plata-

forma de computação em nuvem.  

Legislação 

 
QUESTÃO 46) Em relação a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, compete ao 

município, exceto: 
 

A) manter relações com a União, os Estados 

Federados, o Distrito Federal e os demais       

municípios. 

B) organizar, regulamentar e executar seus     

serviços administrativos.  

C) desapropriar, por necessidade ou utilidade 

pública ou por interesse social, nos casos previs-

tos em lei. 

D) autorizar que a câmara de vereadores estabe-

leça os quadros e o regime único dos servidores. 

 

QUESTÃO 47) Considerando o texto constitu-

cional, o Senado Federal é composto por repre-

sentantes dos Estados e do Distrito Federal, elei-

tos segundo o princípio majoritário. O número 

de senadores eleitos para cada Estado e o Distri-

to Federal, bem como a renovação do mandato 

corresponde a 

 

A) quatro Senadores, com mandato de 4 anos, 

que se renova de 3 em 3 anos, cumulativamente, 

por um a dois terços. 

B) três Senadores, com mandato de 6 anos, que 

se renova de 4 em 4 anos, alternadamente, por 

um a dois terços. 

C) três Senadores, com mandato de oito anos, 

que se renova de 4 em 4 anos, alternadamente, 

por um a dois terços. 

D) quatro Senadores, com mandato de 8 anos, 

que se renova de 4 em 4 anos, cumulativamente, 

por um a dois terços. 

 

QUESTÃO 48) Em relação à organização dos 

poderes, prevista na Constituição Federal de 

1988, é atribuição do Presidente da República 

 

A) iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos na Constituição Federal de 1988. 

B) expedir instruções para a execução das leis, 

decretos e regulamentos. 

C) exercer, sem auxílio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da administração federal. 
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D) autorizar operações externas de natureza fi-

nanceira, de interesse da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municí-

pios.  

 

QUESTÃO 49) Nos termos do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Bom Des-

pacho/MG, considera-se infração disciplinar o 

ato praticado pelo servidor, com violação dos 

deveres e das proibições decorrentes do cargo ou 

da função que exerce. Podem ser aplicadas as 

seguintes penas, exceto:  
 

A) advertência verbal. 

B) repreensão. 

C) demissão. 

D) suspensão disciplinar, que não excederá 45 

dias.  

 

QUESTÃO 50) Em relação a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, não é ade-

quado afirmar que a autonomia do Município se 

configure especialmente pela 

 

A) elaboração e promulgação da Lei Orgânica.  

B) eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado-

res.  

C) eleição dos secretários municipais e vereado-

res. 

D) organização de seu governo e administração. 

 

QUESTÃO 51) Considerando a previsão no 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Bom Despacho/MG, o aproveitamento é o 

reingresso no serviço público municipal de ser-

vidor em disponibilidade. Em relação ao apro-

veitamento, assinale a afirmativa correta. 

 

A) O aproveitamento independerá de prova de 

capacidade mediante inspeção médica.  

B) O aproveitamento dependerá de prova de 

capacidade mediante inspeção médica.  

C) Será facultativa, a critério do Município, a 

prova de capacidade mediante inspeção médica 

para a efetivação do aproveitamento do servidor 

em disponibilidade.  

D) Provada a incapacidade definitiva em ins-

peção médica, não será decretada a aposentado-

ria.  

 

QUESTÃO 52) Estabelece a Constituição Fede-

ral de 1988 que a casa é asilo inviolável do indi-

víduo, ninguém nela podendo penetrar sem con-

sentimento do morador, salvo  

 

A)  nos casos de flagrante delito, desastre ou 

para cumprir determinação policial. 

B) em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou durante o dia, por de-

terminação judicial. 

C) nos casos de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou durante a noite, por de-

terminação judicial e policial. 

D) em casos de determinação de ordem policial. 

 

QUESTÃO 53) A partir da análise do texto 

constitucional é reconhecida a instituição do júri, 

com a organização que lhe der a lei, assegurados 

  

A) a ampla defesa, o sigilo das votações, a sobe-

rania dos veredictos, a competência para o jul-

gamento dos crimes culposos contra a vida. 

B) a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a 

soberania dos veredictos, a competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

C) a plenitude de defesa, a publicidade das vota-

ções, a soberania dos veredictos, a competência 

para o julgamento dos crimes dolosos e culposos 

contra a vida. 

D) a ampla defesa, a publicidade das votações, a 

soberania dos veredictos, a competência para o 

julgamento dos crimes de qualquer natureza. 

 

QUESTÃO 54) Em relação aos direitos e garan-

tias fundamentais, previstos na Constituição Fe-

deral de 1988, não é privativo de brasileiro nato 

o cargo 

 

A) de Presidente do Senado Federal. 

B) de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

C) de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

D) de Ministro de Estado da Defesa.  

 

QUESTÃO 55) Em relação aos direitos e garan-

tias fundamentais, previstos na Constituição Fe-

deral de 1988, somente terão direito a recursos 

do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 

televisão, na forma da lei, os partidos políticos 

que alternativamente  
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A)  obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 6% (seis por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos dois 

terços das unidades da Federação, com um mí-

nimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos 

em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo me-

nos quinze Deputados Federais distribuídos em 

pelo menos um terço das unidades da Federação. 

B) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 5% (cinco por cento) dos votos válidos 

em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo me-

nos quinze Deputados Federais distribuídos em 

pelo menos um terço das unidades da Federação. 

C) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 3% (três por cento) dos votos válidos em 

cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 

cinco Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. 

D) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 

cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 

quinze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. 

 

QUESTÃO 56) Conforme previsão constitucio-

nal, a União intervirá nos Estados e no Distrito 

Federal para assegurar a observância dos seguin-

tes princípios constitucionais: 

 

A) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia municipal; prestação de contas da 

Administração Pública direta e indireta; aplica-

ção do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvi-

mento do ensino e nas ações e serviços públicos 

de saúde. 

B) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia municipal e estadual; prestação de 

contas da Administração Pública direta somente; 

aplicação do mínimo exigido da receita resultan-

te de impostos estaduais, compreendida a prove-

niente de transferências, na manutenção e desen-

volvimento do ensino e nas ações e serviços pú-

blicos de saúde. 

C) soberania estatal; dignidade da pessoa huma-

na; prestação de contas da Administração Públi-

ca direta e indireta; aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante de impostos estaduais, com-

preendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas 

ações e serviços públicos de saúde. 

D) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia estatal; prestação de contas da Admi-

nistração Pública direta e indireta; aplicação do 

mínimo exigido da receita resultante de impostos 

estaduais e municipais, compreendida a proveni-

ente de transferências, na manutenção e desen-

volvimento do ensino e nas ações e serviços pú-

blicos de saúde. 

 

QUESTÃO 57) Em relação ao regime discipli-

nar, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Bom Despacho/MG, assinale a 

afirmativa correta. 

 

A) É vedada a acumulação remunerada de car-

gos e funções públicas, sem ressalvas. 

B) Provada a boa-fé, o servidor optará por um 

dos cargos ou uma das funções.  

C) Se a acumulação proibida for em cargo de 

outra entidade estatal ou paraestatal, o servidor 

não será demitido. 

D) Verificada em processo administrativo a 

acumulação proibida, não será possível a instau-

ração de procedimento penal cabível.  

 

QUESTÃO 58) Em relação à organização do 

Estado, prevista na Constituição Federal de 

1988, a fiscalização do Município será exercida  

 

A)  pelo sistema de controle externo do Poder 

Executivo Municipal. 

B) pelos Conselhos de Contas Municipais medi-

ante controle interno e externo. 

C) somente pelo Poder Legislativo Municipal.  

D) pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle 
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interno do Poder Executivo Municipal, na forma 

da lei. 

 

QUESTÃO 59) Com relação à Lei 9.784/99, 

que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal, o ad-

ministrado tem os seguintes direitos perante a 

Administração, exceto: 

 

A) ser tratado com respeito pelas autoridades e 

servidores, que deverão facilitar o exercício de 

seus direitos e o cumprimento de suas obriga-

ções. 

B) formular alegações e apresentar documentos 

antes da decisão, os quais serão objeto de consi-

deração pelo órgão competente. 

C) fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advo-

gado. 

D) ter ciência da tramitação dos processos admi-

nistrativos em que tenha a condição de interessa-

do, ter vista dos autos, obter cópias de documen-

tos neles contidos e conhecer as decisões profe-

ridas. 

 

QUESTÃO 60) Em relação à Lei 9.784/99, que 

regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública federal, é(são) inadmissí-

vel(is) no processo administrativo 

 

A) as provas obtidas por meios ilícitos. 

B) a aplicação de sanção de natureza pecuniária. 

C) a aplicação de sanção que consista em obri-

gação de fazer. 

D) a aplicação de sanção que consista em obri-

gação de não fazer. 

 

QUESTÃO 61) Em relação à Lei complementar 

101/2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, o prazo de validade da verificação 

dos limites e das condições relativas à realização 

de operações de crédito de cada ente da Federa-

ção e da análise realizada para a concessão de 

garantia da União será de   

 

A) no mínimo 80 dias e no máximo 150 dias. 

B) no mínimo 90 dias e no máximo 270 dias. 

C) no mínimo 80 dias e no máximo 170 dias. 

D) no mínimo 70 dias e no máximo 200 dias. 

QUESTÃO 62) Considerando a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, o município 

assegura no seu território e nos limites de sua 

competência, os direitos e garantias fundamen-

tais que as Constituições da República e do Es-

tado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País. Ao munícipio não é vedado 

 

A) recusar fé a documento público. 

B) criar distinção entre brasileiros ou ter prefe-

rência em relação às demais unidades da Federa-

ção. 

C) estabelecer culto religioso, sem nenhuma 

ressalva. 

D) estabelecer culto religioso, ressalvada, na 

forma da lei, a colaboração de interesse público.  

 

QUESTÃO 63) Considerando a Lei 8.666/93, 

que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti-

tuição Federal e institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Obra corresponde a toda construção, reforma, 

fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 

por exclusão direta ou indireta. 

B) Compra corresponde a toda aquisição remu-

nerada de bens para fornecimento de uma só vez 

ou parceladamente. 

C) Execução indireta é feita pelos órgãos ou 

entidades da Administração, pelos próprios mei-

os. 

D) Alienação é toda transferência de domínio de 

bens a terceiros. 

 

QUESTÃO 64)  Sobre as modalidades de licita-

ção previstas na Lei 8.666/93, assinale a alterna-

tiva incorreta. 

 

A) Concorrência é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados que, na fase inicial 

de habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto. 

B) Tomada de preço é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados do ramo pertinente 

ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de 3, pela uni-

dade administrativa, a qual fixará, em local 

apropriado cópia do instrumento convocatório e 
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estenderá aos demais cadastrados na correspon-

dente especialidade que manifestarem seu inte-

resse com antecedência de até 24 horas de apre-

sentação das propostas. 

C) Concurso é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico mediante a insti-

tuição de prêmios ou remuneração aos vencedo-

res. 

D) Leilão é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para a venda de bens mó-

veis inservíveis para a Administração ou de pro-

dutos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 

para a alienação de bens imóveis previstos no 

art. 19 da Lei 8.666/93.  

 

QUESTÃO 65) Conforme descrito no Estatuto 

dos servidores públicos do Município de Bom 

Despacho/MG, no art. 18, a posse é o ato de in-

vestir a pessoa em cargo público ou em função 

pública. São componentes para empossar o can-

didato, exceto: 

 

A) o Prefeito Municipal. 

B) os Secretários Municipais. 

C) os Dirigentes de autarquias e fundações pú-

blicas municipais.  

D) o Presidente da Câmara.  

 

QUESTÃO 66) Realizada a parceria em desa-

cordo com o plano de trabalho e com as normas 

da Lei 13.019/2014 e da legislação específica, a 

Administração Pública poderá, garantida a pré-

via defesa, aplicar à organização da sociedade 

civil as seguintes sanções, exceto:  

 

A) advertência. 

B) suspensão temporária de participação em 

chamamento público, por prazo não superior a 3 

anos. 

C) declaração de idoneidade para participar de 

chamamento público. 

D) impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo da 

Administração Pública, por prazo não superior a 

dois anos. 

 

 

QUESTÃO 67) Considerando a Lei 4.320/64, 

que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e ba-

lanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, tributo é a receita derivada, 

instituída pelas entidades de direito público, 

compreendendo, exceto:  

 

A) os impostos. 

B) as taxas. 

C) as contribuições. 

D) as operações de crédito.  

 

QUESTÃO 68) Considerando a Lei 4.320/64, 

que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e ba-

lanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, a dívida flutuante compreen-

de 

 

A) os serviços da dívida a pagar. 

B) os depósitos judiciais. 

C) os débitos do contribuinte. 

D) os restos a pagar, incluindo os serviços da 

dívida. 

 

QUESTÃO 69) Quanto à organização dos pode-

res, nos termos do texto constitucional, o Minis-

tério Público abrange 

 

A) somente o Ministério Público da União. 

B) o Ministério Público da União, dos Estados e 

dos Municípios. 

C) o Ministério Público da União, que compre-

ende o Ministério Público Federal, o Ministério 

Público do Trabalho, o Ministério Público Mili-

tar e o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios. 

D) somente o Ministério Público dos Estados e 

Municípios. 

 

QUESTÃO 70) Quanto à organização dos pode-

res, prevista no texto constitucional, são órgãos 

do Poder Judiciário, exceto: 

 

A) o Supremo Tribunal Federal. 

B) o Conselho Nacional de Justiça. 

C) o Superior Tribunal de Justiça. 

D) o Tribunal de Contas.  
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Língua Estrangeira – Inglês 
 

 

 

QUESTÃO 71) Mary is talking to a friend on 

the phone. She says: 

 

" I'm reading a really good book at the moment. 

It's about a girl who..." 

 

Choose the sentence that is incorrect: 

 

A) Mary is still reading the book. 

B) Mary is not reading the book at the time of 

speaking. 

C) She has already read the book. 

D) It seems that she has started reading it, but 

has not finished it yet. 

 

QUESTÃO 72) All the sentences have mistakes, 

except one. Choose the correct sentence: 

 

A) “I have a party next week. Do you come?" 

B) "That box is heavy. "I'll help you with it." 

C) Did you call Peter? "No, I forgot. I call him 

now." 

D) "I don't want to stay here alone. Do you stay 

with me?" 

 

QUESTÃO 73) Choose the sentence which is in 

the Passive Voice. 

 

A) They managed to enter the house without 

being seen. 

B) They entered the house and nobody saw 

them. 

C) Somebody told them what was happening. 

D) They managed to enter the house by them-

selves. 

 

QUESTÃO 74) Analyze the following sentences 

and choose the correct alternative. 

 

I.  Where is the bakery who sells those deli-

cious cakes? 

II.  The man which caused the accident was ar-

rested. 

 

III. I only like movies that have happy endings. 

IV. What is the name of the person who is look-

ing for me? 

 

A) The sentences A, B and C are incorrect. 

B) The sentences C and D are correct. 

C) The sentences A and B are correct. 

D) Only the sentence C is correct. 

 

QUESTÃO 75) Read the text to answer and 

choose the correct alternative. 

 

 

The past 20 years have witnessed some pro-

gress for women in the world of work and in 

terms of gender equality in society. Today, more 

women than ever before are both educated and 

participating in the labour market. 

This ""global snapshot"" looks at the pro-

gress (or lack thereof) made during the past 

decade and assesses women's labour market 

prospects by examining the gaps between men 

and women according to a selection of ILO sta-

tistical indicators, namely labour force partici-

pation, unemployment, informal employment and 

working poverty. 

 
 

http://www.ilo.org/ 

global/research/ 

global-reports/weso/ 

trends-for-women2018 

/WCMS_619577/ 

lang--en/index.htm> 

Access in 26-03-2018 

 

According to the text: 

 

A) The number of women is higher than men in 

the current labour market. 

B) Progress with women's work has poorly 

yielded good results in the past 20 years. 

C) The ILO statistical indicators suggest that 

there was a gender gap in the labour market. 

D) In the last decade there has been a lack of 

progress in the work force of women.  
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Conhecimentos Específicos 
 

QUESTÃO 76) A industrialização produziu 

uma série de modificações que atingiram princi-

palmente a esfera econômica da sociedade, favo-

recendo a consolidação do capitalismo industrial. 

As máquinas passaram a substituir a força de 

trabalho humana, gerando, por exemplo, um au-

mento de produtividade. Contudo, as vantagens 

trazidas pelas máquinas vieram acompanhadas 

de uma série de novos problemas sociais, como 

êxodo rural, miséria, exploração da mão de obra 

operária, concentração de renda e desigualdade 

social. Sobre a relação entre essas mudanças 

promovidas pela industrialização e o surgimento 

da Sociologia, é correto afirmar que 
 

A) inicialmente, apenas o fenômeno do êxodo 

rural se apresentou como algo passível de ser 

estudado pelas Ciências Sociais. 

B) todos os fenômenos descritos criaram um 

novo cenário econômico, político e social que 

carecia de ser estudado por uma ciência mais 

específica: a Sociologia. 

C) os impactos causados por essas transforma-

ções, embora notáveis, não foram suficientes 

para despertar a necessidade de estudá-los ou de 

criar uma ciência com esse fim. 

D) a gênese da Sociologia não se dá especifica-

mente por essas alterações de caráter econômico, 

político e social, mas sim pela vontade da bur-

guesia de criar uma ciência que legitimasse seu 

poder. 

 

QUESTÃO 77) “Por isso, algumas das caracte-

rísticas do positivismo são o 'cientificismo' ou o 

'culto à ciência' e a grande valorização da tec-

nologia. Esta última é considerada o braço ma-

terial da ciência e permite realizar as ações ne-

cessárias para que o conhecimento se torne efe-

tivo. Para Comte, a industrialização era vista 

como a forma superior de elaboração do traba-

lho e cumpria finalidades que extrapolam o do-

mínio da economia. Ou seja, pela tecnologia e 

pela industrialização, a humanidade poderia 

satisfazer as suas necessidades crescentes, supe-

rar as desigualdades, acabar com a pobreza e 

reduzir o esforço do trabalho".  
(MAYOR, Federico. Ciência e Poder. São Paulo: Unesco/Papirus. 1998, 

p.55).  

Inspirando-se na Física e na Matemática dos 

séculos XVII e XVIII, Comte acreditava que a 

estrutura social 
 

A) obedecia a "leis naturais", semelhantes as que 

regem as coisas. Logo, caberia a Física Social a 

tarefa de desvendar essas leis, para que os seres 

humanos pudessem melhorar a ordem natural. 

B) era instável e estava próxima do caos total. E, 

por ser totalmente imprevisível, jamais seria ca-

paz de superar todas as contradições e atingir o 

estado positivo. 

C) deveria estar em constante processo de trans-

formação para acompanhar as necessidades do 

capitalismo industrial. 

D) dependeria do avanço das ciências para se 

desenvolver, mas não deveria deixar de lado as 

crenças religiosas, que juntamente com a ciência, 

seria capaz de explicar os fenômenos sociais. 

 

QUESTÃO 78) Émile Durkheim (1858-1917) se 

propõe a estudar o suicídio como um fato social, 

defendendo a ideia de que esse fenômeno possui 

causas sociais e suas motivações não residem 

exclusivamente no indivíduo. Em sua obra “O 

Suicídio”, Durkheim aplica seu método socioló-

gico explicativo com o intuito de compreender as 

relações de causa e efeito que se encontram por 

trás de uma ação vista como individual. O autor 

diferenciou três tipos de suicídio: o egoísta, o 

altruísta e o anômico. Sobre o suicídio anômico, 

assinale a alternativa correta. 
 

A) É predominante no mundo ocidental moderno 

e se caracteriza pela ruptura de vínculos entre o 

indivíduo e a sociedade. 

B) Esse tipo de suicídio pode ser definido pela 

subsunção do indivíduo à sociedade, a uma cau-

sa coletiva ou até mesmo a uma crença. 

C) Pode apresentar tanto traços do suicídio altru-

ísta como do egoísta. É identificável em quadros 

de crise econômica, guerras, fases de instabilida-

de social. 

D) Embora seja um fato social e passível de ser 

estudado, não pode ser compreendido como um 

fenômeno puramente objetivo. 

 

QUESTÃO 79) "[...] é o trabalho, por isso, uma 

condição de existência do homem, independente 

de todas as formas de sociedade, eterna necessi-
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dade natural de mediação do metabolismo entre 

homem e natureza e, portanto, da vida humana."  
MARX, K. O capital:  crítica da economia política. São Paulo: Abril 

Cultural, 1985. p. 50.  
 

O conceito de trabalho tem muita importância no 

pensamento de Karl Marx e, segundo o filósofo, 

essa atividade tem a capacidade de emancipar o 

ser humano. Porém, com a consolidação do capi-

talismo, essa condição emancipadora do trabalho 

desaparece, e ele assume uma nova roupagem. 

De acordo com Marx, no capitalismo o trabalho 
 

A) permite que todos os homens acumulem capi-

tal e se tornem donos dos meios de produção, 

independente da classe à qual pertençam. 

B) apesar de não ser mais emancipador, ainda 

permite aos homens a satisfação plena de suas 

necessidades. 

C) por assumir uma importância secundária na 

vida dos homens, não pode ser mais visto como 

uma categoria que permite aos seres humanos se 

diferenciarem dos demais animais. 

D) perde seu caráter humanizador, sendo substi-

tuído por jornadas exaustivas, tendo como única 

preocupação a produção do lucro. 

 

QUESTÃO 80) O conceito de sociedade de 

massa surge, no início do século XX, como fruto 

do crescente processo de industrialização que 

aconteceu nas sociedades modernas, a partir do 

final do século XVIII, com o início da Revolu-

ção Industrial. Nesse contexto, o termo "massa" 

se referia 
 

A) ao enfraquecimento dos laços que mantinham 

a coesão social nas sociedades tradicionais. 

B) à classe proletária que compunha a horda de 

trabalhadores da indústria têxtil. 

C) aos burgueses, proprietários de meios de pro-

dução, que compunham os patronatos. 

D) à parcela da população que migrou do campo 

para a cidade com o intuito de conseguir empre-

gos nas fábricas. 

 

QUESTÃO 81) Os frankfurtianos, criadores da 

Teoria Crítica, em especial Adorno e Horkhei-

mer acreditavam que tanto os meios de comuni-

cação quanto a produção cultural veiculada por 

tais meios tinham como objetivo manipular a 

audiência, alienar e manter as pessoas subjuga-

das dentro do sistema capitalista. Entretanto, o 

teórico canadense Marshall McLuhan defendia 

uma posição diferente da dos frankfurtianos. 

Para Marshall, a mídia 
 

A) embora em crescente ascensão, não ocupava 

um lugar importante nas sociedades contempo-

râneas, por isso não era necessário preocupar-se 

com o conteúdo disseminado por esses meios. 

B) podia ser vista de maneira positiva, assim 

como a própria Indústria Cultural. As novas tec-

nologias seriam capazes de gerar novas formas 

de pensamento e de organização social. 

C) constituía-se como um tipo de organização 

objetiva, cujo propósito seria apenas informar as 

pessoas sobre fatos ocorridos. 

D) possuía um poder de influência limitado, por 

isso não oferecia maiores riscos ao disseminar 

suas ideologias. 

 

QUESTÃO 82) O domínio europeu sobre suas 

colônias tinha como pressuposto básico a postura 

civilizadora, em que os europeus colocavam-se 

como povos de uma "cultura superior" e tinham 

como objetivo impor seu conceito de "civiliza-

ção" aos nativos do novo mundo. Essas práticas 

de dominação se embasavam em pressupostos 

etnocêntricos. Por ser um fenômeno advindo do 

encontro entre culturas distintas, o elemento cen-

tral do etnocentrismo 
 

A) é o diálogo passivo entre culturas diferentes 

com o intuito de compreender o contexto no qual 

o outro está inserido. 

B) é a chave para se estabelecer o contato com as 

diversas culturas, pois tem como princípio básico 

o respeito ao diferente. 

C) é a visão do "bom selvagem", proposta pelo 

filósofo Rousseau. Essa ideia serviria como nor-

teadora para o contato entre culturas. 

D) é o estranhamento entre as culturas. A falta 

de diálogo unida à visão eurocêntrica de mundo 

fez com que esse estranhamento se convertesse 

em conflitos culturais. 

 

QUESTÃO 83) De um lado, o pensamento de 

Marx é analítico, pois tenta ver a realidade tal 

qual ela é, interpretando-a, fragmentando-a e 

reconstruindo-a a partir de novos conceitos para 

entendê-la melhor. De outro lado, Marx apresen-
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ta um pensamento normativo por pretender uma 

realidade que "deveria ser", construindo um so-

nho, uma utopia em nome da qual seria impera-

tiva a ação para a transformação da realidade, 

que ele mesmo caracteriza como injusta e per-

versa. Para Marx, o fim da sociedade capitalista 
 

A) daria gênese a uma sociedade do "bem-estar 

social", que seria um misto do capitalismo e do 

socialismo. 

B) só seria possível por meio da união dos prole-

tariados e da revolução socialista. Os meios de 

produção passariam a pertencer a classe operária 

e não mais a burguesia. 

C) aconteceria de forma lenta, gradual. Na me-

dida em que o burguês tomasse consciência de 

que explorava a mão de obra, essa prática deve-

ria chegar ao fim. 

D) seria inviável e inatingível, pois o capital 

engendra meios de contornar suas crises, tornan-

do-se assim um modo de produção reciclável. 

 

QUESTÃO 84) "Em primeiro lugar, é preciso 

esclarecer que os movimentos sociais são ações 

sociais de caráter sociopolítico e cultural, que 

revelam formas distintas de os indivíduos e gru-

pos se organizarem e expressarem suas deman-

das. Na prática, observam-se diferentes estraté-

gias que variam da denúncia, passando pela 

pressão direta (assembleias, concentrações, pas-

seatas, etc.) até pressões indiretas (lobby, pro-

moção de ações judiciais). Na atualidade, os 

principais movimentos sociais atuam por meio 

de redes sociais, que pode ser locais, regionais, 

nacionais ou internacionais, sendo comum a 

utilização dos meios de comunicação."  
(MIRANDA, Ana Paula Mendes de. Movimentos sociais, a construção de 

sujeitos de direitos e a busca por democratização do Estado. Lex Huma-
na, Petrópolis, n.1, p. 218. 2009).  

 

Os movimentos sociais são importantes na cons-

trução de uma sociedade democrática, e, apesar 

de muito diversificados, é possível afirmar que 

eles compartilham algumas características bási-

cas, como projeto, ideologia e organização. So-

bre o papel da organização nesses movimentos, 

assinale a alternativa correta. 
 

A) A organização inevitavelmente está ligada à 

visão de mundo predominante no movimento 

social, que pode ou não ser aceita pelos membros 

do movimento. 

B) A organização, embora seja importante, não 

tem reflexo direto na atuação do movimento so-

cial, pois pode desarticular-se da ideologia sem 

causar danos ao projeto do movimento. 

C) A estrutura de organização de um movimento 

social produz impactos relevantes com a sua 

atuação, estando diretamente relacionada ao seu 

sucesso ou fracasso.  

D) A organização eficiente de um movimento 

social passa diretamente pela imposição de poder 

por parte das lideranças, levando os participantes 

a agirem como massa de manobra. 

 

QUESTÃO 85) "O antropólogo é o astrônomo 

das Ciências Sociais: ele está encarregado de 

descobrir um sentido para configurações muito 

diferentes, por sua ordem de grandeza e seu 

afastamento, das questões que estão imediata-

mente próximas do observador".  
(LÉVY-STRAUSS, C. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1967. p. 422).   
 

Levy Strauss foi, junto com Marcel Mauss, um  

dos principais representantes da antropologia 

estruturalista francesa, destacando-se por seus 

estudos sobre vários povos ao redor do mundo. 

Esses estudos contribuíram significativamente 

para a ciência da sociedade. Sobre as contribui-

ções da antropologia estruturalista, é correto 

afirmar que 
 

A) seguindo a linha do evolucionismo positivis-

ta, os estudos da antropologia estruturalista fran-

cesa tendiam a desprezar os mitos e religiões 

como manifestações retrógradas das sociedades. 

Logo, essas pesquisas antropológicas serviram 

para legitimar o eurocentrismo. 

B) os estudos promovidos pela antropologia vi-

savam estabelecer infraestruturas inconscientes 

dos fenômenos culturais para obter padrões de 

explicação gerais e efetivos para os mecanismos 

da vida social e psíquica humana. 

C) estão relacionados apenas ao estabelecimento 

de um método de pesquisa que fosse comum 

tanto à antropologia quanto à sociologia. 

D) embora fossem fundamentais para o desen-

volvimento da Sociologia, ainda era possível 

notar a influência dos pensadores iluministas, 

que entediam que a cultura estava relacionada 

diretamente ao conhecimento científico. 
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QUESTÃO 86) Max Weber, considerado um 

dos "pais da Sociologia", adotou o método com-

preensivo, que se destaca por sua abordagem 

qualitativa, em contraposição à abordagem quan-

titativa de Durkheim. Esse método de pesquisa 

proposto por Weber foi responsável por inaugu-

rar uma nova categoria, que será usada para a 

interpretação da sociedade: o tipo ideal. Ele 

permitirá a comparação do fenômeno particular 

com o tipo ideal, destacando semelhanças e dife-

renças. Assinale a alternativa que contém carac-

terísticas do tipo ideal, segundo Weber. 
 

A) O tipo ideal serve apenas como um instru-

mento de análise racionalista da sociedade. 

B) O fato do tipo não encontrar existência na 

vida real diminui a sua eficácia. 

C) O tipo ideal torna a realidade mais complexa 

atendendo às concepções do pesquisador. 

D) O tipo ideal não existe concretamente, e serve 

apenas como referência comparativa para o pes-

quisador. 
 

QUESTÃO 87) "Nesse ínterim, a selvageria 

real do sistema continua ininterruptamente não 

só a expulsar cada vez mais pessoas do processo 

de trabalho como, numa contradição caracterís-

tica, também a estender o tempo de trabalho, 

sempre que o capital possa conseguir isso. Para 

mencionar um exemplo importante, no Japão, o 

governo introduziu recentemente um projeto de 

lei 'para elevar os limites superiores do dia de 

trabalho de 9 para 10 horas, e a semana de tra-

balho de 48 para 52 horas'.  
(MÉSZÁROS, Itzvan. Desemprego e precarização: um grande desafio 

para a esquerda. In: Antunes, R. (Org.). Riqueza e miséria do trabalh no 

Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006. p. 32-33).  

 

O advento da terceira fase do capitalismo trouxe 

como marca a flexibilização do trabalho, cujo 

objetivo é, sobretudo, o aumento da produtivida-

de e do lucro sobre o trabalho assalariado. Além 

da flexibilização, caracterizam-se como marcas 

do capitalismo industrial financeiro sobre o tra-

balho 
 

A) a diminuição lenta e gradual das desigualda-

des sociais, a força de trabalho sendo vista como 

uma mera mercadoria que produz um mercado 

de trabalho homogêneo, marcado pela vulnerabi-

lidade estrutural. 

B) imposição de metas alcançáveis, polivalência, 

sustentada na gestão do medo, abuso do poder 

por meio do assédio moral. 

C) ameaça permanente da perda do emprego, 

estratégia eficaz de dominação e subordinação 

do âmbito do trabalho, isolamento e perda de 

enraizamento. 

D) pulverização da atividade sindical, a terceiri-

zação, a manutenção das relações de empregabi-

lidade a cooptação política de entidades de   

classe. 
 

QUESTÃO 88) "[...] a intensificação de rela-

ções sociais mundiais que unem localidades dis-

tantes de tal modo que os acontecimentos locais 

são condicionados por eventos que acontecem a 

muitas milhas de distância e vice-versa."    
 (GIDDENS, A. A Sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1984. p. 64).  

 

O processo de globalização causa uma série de 

mudanças sociais, políticas e culturais, mudanças 

essas que são potencializadas pelo desenvolvi-

mento das tecnologias da informação. Logo, a 

globalização pode ser entendida como uma com-

binação 
 

A) da busca pela universalização e rompimento 

com as fronteiras nacionais. 

B) de uma intenção de estabelecimento de parti-

cularismos e imposição cultural. 

C) da imposição de uma lógica hegemônica e 

criação de fronteiras culturais. 

D) de um movimento específico de americaniza-

ção do mundo e perda do universo simbólico. 
 

QUESTÃO 89) A Umbanda teve origem no Rio 

de Janeiro, no final do século XIX e início do 

século XX, momento em que o Brasil passava 

por um processo de urbanização, e segundo o 

historiador José Henrique de Oliveira, ela ex-

pressaria "preocupação em edificar uma religião 

centrada na possibilidade de manifestação de 

espíritos oriundos das três etnias que formam a 

nação brasileira, foi certamente influenciado 

pelo intenso nacionalismo do regime de Vargas 

e pelo esforço de criar uma cultura nacional 

como base para a unificação do povo brasilei-

ro". Do ponto de vista cultural, a umbanda repre-

senta 
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A) o processo de aculturação pelo qual as      

religiões africanas passaram, sendo influenciadas 

pelas religiões cristãs no Brasil. 

B) um fenômeno inédito na cultura brasileira, 

associação de religiões cristãs e africanas. 

C) uma forma distorcida de transmissão de valo-

res religiosos cristãos por uma cultura que era 

considerada "atrasada". 

D) um exemplo de hibridismo, pois reúne ele-

mentos das religiões africanas e da doutrina espí-

rita de Allan Kardec. 
 

QUESTÃO 90) A música “Caravanas” do can-

tor, compositor e escritor Chico Buarque de Hol-

landa, lançada em 2017, retrata um problema 

social contemporâneo amplamente discutido. 

Nelas são feitas referências a regiões da periferia 

do Rio, como Arará, Caxangá e Chatuba.  
 

CARAVANAS 
(Chico Buarque de Hollanda) 

 

É um dia de real grandeza, tudo azul 

Um mar turquesa a la Istambul enchendo os 

olhos 

Um sol de torrar os miolos 

Quando pinta em Copacabana 

A caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba 

caravana do Irajá, o comboio da Penha 

Não há barreira que retenha esses estranhos 

Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho 

A caminho do Jardim de Alá 

É o bicho, é o buchicho, é a charanga  

com negros torsos nus deixam em polvorosa 

A gente ordeira e virtuosa que apela 

Pra polícia despachar de volta 

O populacho pra favela 

Ou pra Benguela, ou pra Guiné 

 

Após observar um trecho da música, assinale a 

alternativa correta.        
 

A) A letra ressalta o olhar discriminatório de 

determinados grupos sociais que concebem os 

moradores da periferia do Rio de Janeiro como 

potenciais criminosos. 

B) O trecho da questão refere-se à segregação do 

espaço social, tendo como princípio norteador a 

ideia de que os moradores da periferia podem 

frequentar os mesmos lugares que as elites, mas 

não ao mesmo tempo. 

C) A letra faz referência ao processo natural de 

hibridização cultural, ou seja, o contato natural e 

não violento de realidades distintas. 

D) O compositor expressa na letra o fenômeno 

de apropriação cultural, no qual um grupo se 

apropria de um elemento cultural de uma cultura 

distinta da sua. 
 

QUESTÃO 91) "Filme e rádio se autodefinem 

como indústrias, e as cifras publicadas dos ren-

dimentos de seus diretores gerais tiram qualquer 

dúvida sobre a necessidade social de seu produ-

to."  
(HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor. A indústria cultural: o 

iluminismo como mistificação das massas. In: LIMA, Luiz Costa. (Org.) 

Teoria da cultura de massas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 170).  
 

Para os frankfurtianos Adorno e Horkheimer, 

existia uma relação direta entre os meios de co-

municação e a produção cultural. Sobre essa 

relação, assinale a alternativa correta. 

 

A) Os meios de comunicação se apropriaram da 

produção cultural com o intuito de transformá-

los em importantes instrumentos de formação 

crítica da massa. 

B) Meios de comunicação e produção cultural 

estabelecem uma relação, pois possuem um obje-

tivo comum, o de manipular, alienar e subjugar 

as pessoas ao sistema capitalista. 

C) Embora os meios de comunicação e a produ-

ção cultural difundissem a ideologia capitalista 

considerada alienante, esse processo acontecia 

de maneira não intencional por parte da mídia. 

D) Horkheimer e Adorno entediam que os meios 

de comunicação eram usados pelas indústrias 

para que essas pudessem disseminar sua ideolo-

gia. Contudo, por dependerem do financiamento 

da indústria, os meios de comunicação não pos-

suem estratégias eficazes para lutar contra essa 

dominação. 

 

QUESTÃO 92) Os teóricos da Escola de Frank-

furt buscaram compreender as transformações 

pelas quais a arte passou com o advento da in-

dustrialização, da produção em massa e do sur-

gimento dos meios de comunicação. Para 

Horkheimer, a arte, incorporada ao capital tor-

nou-se mercadoria, perdendo suas características 

essenciais, como, por exemplo, ser criativa. Ho-

je, ela transformou-se em mera repetição. Além 
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disso, ela perde sua principal função: seu poten-

cial revolucionário. A partir dessa constatação, 

Horkheimer, juntamente com Adorno, identifi-

cou a existência de uma pseudoarte, o kitsch. A 

respeito desse produto artístico da indústria cul-

tural, pode-se afirmar que 
 

A) produz uma ilusão de fruição, divisão artísti-

ca entre dois tipos de cultura, a popular e a eliti-

zada. É capaz de criar a ideia de um status cultu-

ral superior das elites. 

B) o kitsch é uma arte superficial e rotativa vol-

tada para as elites e classes médias. Por ser um 

produto voltado para essas duas classes, é capaz 

de estabelecer vínculos espontâneos entre elas. 

C) ele atinge um público amplo, e ajuda a repro-

duzir as distinções de "status". Essa produção 

artística diferenciada é o reflexo da preocupação 

da indústria com seu público-alvo. 

D) embora seja produzido exclusivamente para 

as elites, isso não impede que as camadas popu-

lares consumam esse tipo de "cultura" pois ela 

não está diretamente relacionada ao poder aqui-

sitivo. 
 

QUESTÃO 93) Leia o trecho a seguir, retirado 

do Manifesto do Partido Comunista, escrito por 

Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, e, em 

seguida, assinale a opção correta. 
 

“A história de todas as sociedades até agora tem 

sido a história das lutas de classe. 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão 

e servo, membro das corporações e aprendiz, em 

suma, opressores e oprimidos, estiveram em 

contraposição uns aos outros e envolvidos em 

uma luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aber-

ta, que terminou sempre com a transformação 

revolucionária da sociedade inteira ou com o 

declínio conjunto das classes em conflito. 

Nas épocas anteriores da história, em quase 

todos os lugares, encontramos sociedades estru-

turadas em vários segmentos, em uma hierar-

quia diferenciada das posições dos indivíduos. 

Na Roma antiga, temos patrícios, guerreiros, 

plebeus e escravos; na Idade Média, senhores 

feudais, vassalos, membros de corporações, ar-

tesãos e servos; além disso, em quase todas es-

sas classes, novas subdivisões”. 
 

A) A sociedade de classes, sendo historicamente 

sedimentada, sempre existirá, pois é impossível 

acabar com as desigualdades entre os homens, 

uma vez que o capital engendra meios de sair das 

crises que ele mesmo cria. 

B) À exceção da Idade Média, cuja divisão da 

sociedade era baseada em estamentos, e influen-

ciada pelos valores religiosos, todos os períodos 

da história humana têm-se revelado profunda-

mente desiguais, e as possibilidades de se acabar 

com essas desigualdades inexistem. 

C) A dinâmica histórica marxista, expressa por 

meio do princípio do materialismo histórico dia-

lético, revela a impossibilidade de se promover 

revoluções sociais, de acordo com o pensamento 

marxista. 

D) Ao exemplificar as históricas hierarquizações 

sociais, os autores defendem a ideia de que a 

sociedade de classes pode chegar ao seu fim. 
 

QUESTÃO 94) “Situa-se em um segundo plano, 

mais amplo, a proposta de transformar o traba-

lhador em consumidor no sentido pleno: consu-

midor de suas necessidades básicas, de novas 

mercadorias e de ideias-mercadorias. De forma 

avassaladora, os meios de comunicação insistem 

nesse aspecto, procurando tirar do trabalhador 

o caráter político desenvolvido durante décadas 

na luta pela sobrevivência, despojá-lo da quali-

dade humana herdada da polis [cidade-estado 

independente] grega. Metamorfosear o homem 

mais para o animal social, minando o ente polí-

tico cultural cuja qualidade seria pensar e re-

pensar, discutir em público, criticar como cida-

dão as leis injustas” 
(CERQUIER-MANZINI, Maria Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: 

Brasiliense, 2010. Coleção Primeiros Passos. p. 63). 
  

De acordo com a citação, a função de reverter a 

situação alienante e alienada cabe 
 

A) ao Estado, pois somente ele é capaz de com-

bater os valores burgueses. 

B) às elites econômicas, que devem abrir mão 

das riquezas em nome da igualdade. 

C) aos trabalhadores, que devem se engajar cada 

vez mais na luta por seus direitos. 

D) aos trabalhadores, que devem se unir às elites 

econômicas para conquistar direitos. 
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QUESTÃO 95) Leia o trecho a seguir: “O qua-

dro torna-se mais grave quando refletimos sobre 

quem são esses ‘marginais’ – na maioria, a popu-

lação advinda da classe trabalhadora, levada à 

marginalidade devido à própria exclusão (e, por-

tanto, repressão) a que foi submetida pelo regime 

militar, cuja estrutura ainda subjaz de algum 

modo [...]. Outro exemplo doloroso de nossa não 

cidadania: a existência de fazendas, principal-

mente nas regiões Norte e Nordeste do país, on-

de trabalhadores rurais são tratados como escra-

vos, mantidos em regime de cerceamento, con-

forme denúncias feitas frequentemente nos mei-

os de comunicação”  
(CERQUIER-MANZINI, Maria Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: 

Brasiliense, 2010. Coleção Primeiros Passos. p. 17).  

 

Os três conjuntos de direitos – civis, sociais e 

políticos – não podem ser desvinculados, pois 

sua efetiva realização depende de sua relação 

recíproca. Não obstante, analiticamente esses 

direitos devem ser separados. Nesse caso, as 

violações apresentadas no fragmento acima se 

referem 
 

A) aos direitos políticos, pois elas se relacionam, 

especificamente, ao desrespeito à deliberação do 

homem sobre a sua vida, ao direito à livre ex-

pressão de pensamento e prática política, religio-

sa, etc. 

B) aos direitos civis, pois elas desrespeitam, ba-

sicamente, ao direito de se dispor do próprio 

corpo, locomoção, segurança, etc. 

C) aos direitos sociais, pois elas desrespeitam, 

sobretudo, o atendimento das necessidades hu-

manas básicas bem como o direito sobre o corpo, 

locomoção e segurança. 

D) aos direitos sociais e políticos, mas sobretudo 

a estes, visto que o direito de se dispor do pró-

prio corpo está diretamente relacionado com o 

direito social. 
 

QUESTÃO 96) Os dois grandes conflitos (Pri-

meira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda 

Guerra Mundial (1929-1935), envolvendo as 

principais potencias mundiais, foram fundamen-

tais para levantar a questão da diversidade cultu-

ral. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, 

preocupada com a defesa dos direitos individuais 

e o respeito à diversidade, elabora a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Contudo, a 

ideia de uma postura universal de defesa da di-

versidade cultural suscitou uma série de embates 

bem como surgimento de correntes que defendi-

am posturas diferentes em relação a esses direi-

tos. Sobre essas correntes, assinale a alternativa 

correta. 
 

A) Para os multiculturalistas, os direitos univer-

sais propostos pela Organização das Nações 

Unidas seriam baseados na visão ocidental, e por 

isso, não aplicáveis a outras culturas. 

B) Segundo os universalistas, fundamentados na 

concepção de História elaborada por Hegel, seria 

possível pensar e defender a existência de direi-

tos universais apenas para países que se adequas-

sem à ideia de "civilização" própria da Europa. 

C) Multiculturalistas e universalistas tinham co-

mo objetivo principal a defesa da diversidade 

cultural. Entretanto, multiculturalistas acreditam 

que a civilização europeia, por ser mais "avança-

da", deveria estabelecer quais seriam esses direi-

tos universais. 

D) A perspectiva multiculturalista defendia a 

ideia de que não era possível proteger os direitos 

humanos sem levar em consideração as particu-

laridades. Entretanto, esse movimento não teve 

um viés político, pois buscava defender apenas 

povos com culturas radicalmente diferentes da 

europeia. 
 

QUESTÃO 97) "[...] a violência não é o único 

instrumento de que se vale o Estado - não se tem 

a respeito qualquer dúvida -, mas é o seu instru-

mento específico. Na atualidade, a relação entre 

o Estado e a violência é particularmente íntima. 

[...] nos dias de hoje, devemos conceber o estado 

contemporâneo como uma comunidade humana 

que, dentro dos limites de determinado território, 

reivindica o monopólio do uso legítimo da vio-

lência física."(WEBER, Max. Ciência e Política: 

duas vocações. São Paulo: Martin Claret, 2001, 

p. 60). Conforme Weber, o Estado, por ter seu 

poder fundado na lei, assume, na modernidade, o 

status de instituição política fundamental. No 

trecho acima, é possível notar as duas principais 

características dos Estados modernos. São elas 
 

A) violência exercida pelo Estado e expansão da 

visão eurocêntrica de mundo. 

B) respeito à autonomia do cidadão e a territoria-

lidade. 
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C) a legitimidade do poder do Estado e o mono-

pólio da violência. 

D) territorialidade e monopólio da violência legí-

tima. 
 

QUESTÃO 98) "No mundo moderno, as cultu-

ras nacionais em que nascemos se constituem em 

uma das principais fontes de identidade cultural. 

Ao nos definirmos, algumas vezes dizemos que 

somos ingleses ou galeses ou indianos ou jamai-

canos. Obviamente, ao fazer isso estamos falan-

do de forma metafórica. Essas identidades não 

estão literalmente impressas em nossos genes. 

Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas 

como se fossem parte da nossa natureza        

essencial".  
(STUART, Hall. As culturas nacionais como comunidades imaginadas. 

In: A identidade cultural na pós-modernidade. São Paulo: DP&A Editora, 

2003. p. 47).  

 

O trecho acima se refere a criação das culturas 

nacionais. Sobre o tema é correto afirmar que 
 

A) as culturas nacionais se estabelecem unica-

mente por imposição dos Estados Nacionais, 

com o intuito de criar uma identificação entre 

povo e as instituições. 

B) a busca por uma unificação cultural em um 

território não é diretamente determinante para 

consolidação dos Estados Nacionais. 

C) a educação tem um papel decisivo na unifica-

ção cultural na medida em que garante a expan-

são de um universo simbólico que será partilha-

do por toda a população. 

D) o desenvolvimento do capitalismo atrapalhou 

a consolidação das identidades culturais, na me-

dida em que, por meio da globalização, tornou-se 

possível o intercâmbio cultural. Por isso, hoje 

quase não se vê manifestações de caráter nacio-

nalista. 
 

QUESTÃO 99) “A desorientação hiperindivi-

dualista vai muito além da esfera política, como 

o demonstram o laço com a família e as relações 

de gênero. A família contemporânea registra 

uma baixa no número de casamentos, divórcios 

em alta, coabitação pré-nupcial, surto dos nas-

cimentos fora do casamento, baixa fecundidade 

[...]. A instituição obrigatória e diretiva de anti-

gamente se metamorfoseou em instituição emo-

cional e flexível, em laço contratual que se pode 

construir e reconstruir livremente.” 
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura como mundo e como 

mercado. In:______; ______. A cultural mundo: resposta a uma socieda-

de desorientada. São Paulo: Cia das Letras, 2001. p. 53.  
 

O fragmento apresenta a análise dos autores 

acerca de um processo específico inerente ao que 

chamam de cultura-mundo do capitalismo da 

hipermodernidade, processo patente 
 

A) na forma como se nota, nos dias atuais, o 

crescente número de filhos por família entre as 

elites econômicas. 

B) na crescente tendência da perda de poder ori-

entador das instituições sociais sobre os indiví-

duos. 

C) nos mecanismos jurídicos que têm feito de-

crescer a taxa de divórcios e crescer a taxa de 

casamentos civis. 

D) no senso comunitário que ainda fortalece os 

laços familiares e sociais mais amplos. 
 

QUESTÃO 100) Em seu texto intitulado Classe, 

cor e preconceito[1], Darcy Ribeiro (1922-1997) 

chega a afirmar que é preciso “desfazer a socie-

dade para refazê-la”. Como se deve compreen-

der essa afirmação do autor, considerando o con-

texto geral de seu pensamento?  
 

A) Para Darcy Ribeiro, sendo o homem produto 

de seu meio moral – assim como pensava Émile 

Durkheim (1858-1917) – é necessário destruir os 

valores éticos para que os homens melhores se 

insiram na vida social, de forma amoral. 

B) Para o autor, é necessário revolucionar a es-

trutura social, para que as grandes massas opri-

midas dos chamados marginais, negros, mulatos 

e moradores das favelas e periferias possam sair 

de sua situação de miséria e exploração. 

C) A defesa é a da resistência popular através da 

luta armada. Somente “desfazendo” a sociedade 

de modo violento é que os homens deixarão de 

sofrer a opressão e poderão, assim, construir uma 

sociedade justa e solidária. 

D) Conforme Darcy Ribeiro, a sociedade brasi-

leira está destinada ao fracasso; mesmo que a 

desfaçamos, seja por meio da revolução cultural 

ou da luta armada, jamais chegaremos a eliminar 

dela os traços históricos da opressão. 
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49 A B C D  

50 A B C D  

Questão/resposta 

51 A B C D  

52 A B C D  

53 A B C D  

54 A B C D  

55 A B C D  

56 A B C D  

57 A B C D  

58 A B C D  

59 A B C D  

60 A B C D  

61 A B C D  

62 A B C D  
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68 A B C D  

69 A B C D  

70 A B C D  

71 A B C D  

72 A B C D  
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