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SOCIOLOGIA

QUESTÃO  51

Considere a citação.

“[...] a sociologia enquanto disciplina desenvolvera-se no decurso da segunda metade do século XIX
principalmente a partir da institucionalização e da transformação, dentro das universidades, do trabalho
realizado pelas associações para a reforma da sociedade, cujo programa de ação se tinha ocupado
primordialmente do mal-estar e dos desequilíbrios vividos pelo número incontável da população
operária urbana.”

Fundação Calouste Gulbenkian. Para Abrir as Ciências
Sociais. São Paulo: Editora Cortez, 1996, p. 35.

 Com relação ao contexto histórico e intelectual da emergência da Sociologia como disciplina científica, assinale a
alternativa correta.

A) A crise do Iluminismo e a conseqüente descrença no potencial emancipatório e libertário da ciência e das invenções
tecnológicas, experimentadas de maneira marcante a partir do século XVIII, impulsionaram o desenvolvimento da
Sociologia.

B) A Sociologia é herdeira direta das tradicionais concepções de mundo religiosas que tiveram reforçadas a legitimidade
e a capacidade explicativa, a partir do século XVI, ocasião em que novas formas de sociabilidade emergiram na
esteira do desenvolvimento do Estado Moderno e da economia de mercado.

C) A emergência e consolidação institucional da Sociologia ocorreram em um cenário intelectual caracterizado pelo
otimismo quanto à capacidade da “Razão” de proporcionar explicações objetivas para os novos padrões de
convivência e comportamento social, que floresciam nas sociedades européias modernas.

D) A Sociologia constituiu-se como disciplina científica na contra mão dos valores, ideais e formas de sociabilidade
tradicionais que ganharam expressão renovada, a partir do século XVIII, com o advento das Revoluções Francesa
e Inglesa.

QUESTÃO  52

Segundo Durkheim, em Educação e Sociedade (1975, p.45), “todo o sistema de representação que mantém
em nós a idéia e sentimento da lei, da disciplina interna ou externa, é instituído pela sociedade.” Conforme a teoria
desse autor, assinale a alternativa correta.

A) Apesar de sua natureza social, o fim da educação é individual.

B) A educação não possui natureza social, antagonizando indivíduo e sociedade.

C) Cabe à educação constituir no homem a capacidade de vida moral e social.

D) A educação tem por objetivo suscitar o individualismo a fim de conservar a ordem.
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QUESTÃO  53

Considere a citação.

“Onde quer que tenha conquistado o Poder, a burguesia calcou aos pés as relações feudais,
patriarcais e idílicas. Todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a seus
“superiores naturais” ela os despedaçou sem piedade, para só deixar subsistir, de homem para
homem, o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista.”

MARX, K. & ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista, In:Obras
Escolhidas, Vol. 1, São Paulo: Editora Alfa-Omega, s/d., vol. 4, p. 23.

Acerca do fenômeno central destacado nessa citação e conforme a teoria social de Karl Marx, assinale a alternativa
correta.

A) O cálculo racional do lucro é a única determinação na sociedade capitalista.

B) A estratificação na sociedade feudal era um processo natural.

C) A conquista do poder político foi o principal objetivo das burguesias que derrotaram a ordem feudal.

D) No capitalismo, a mercantilização não se restringe à esfera econômica, ampliando-se para outras relações sociais.

QUESTÃO  54

Considere a citação.

“[...] o racionalismo econômico, embora dependa parcialmente da técnica e do direito racional, é
ao mesmo tempo determinado pela capacidade e disposição dos homens em adotar certos tipos de
conduta racional. [...] Ora, as forças mágicas e religiosas, e os ideais éticos de dever deles decorrentes,
sempre estiveram no passado entre os mais importantes elementos formativos da conduta.”

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
São Paulo: Livraria Pioneira Editora,1989,  6 ed., p. 11.

 A respeito das relações de causalidade que o sociólogo Max Weber propõe entre as origens do capitalismo
moderno, o processo de racionalização do mundo  e as religiões de salvação, assinale a alternativa correta.

A) Coube às éticas religiosas do confucionismo (China) e hinduísmo (Índia) redefinirem o padrão das relações
econômicas que, a partir do século XVI, culminaria no capitalismo de tipo moderno.

B) As seitas protestantes que floresceram nas sociedades orientais, a partir do século XVI, são responsáveis pela
prematura posição de destaque do Japão, China e Índia no cenário econômico internacional que se seguiu à
Revolução Industrial.

C) A partir de sua doutrina da predestinação, o calvinismo foi responsável pela introdução de um padrão ético que, ao
estimular a racionalização da conduta cotidiana de seus fiéis, contribuiu de maneira inédita para o desenvolvimento
das relações capitalistas modernas.

D) O processo de encantamento do mundo (irracionalização do conhecimento e das relações cotidianas) encontra-se
na base da ética protestante, cujas prescrições de conduta se revelaram condição imprescindível para o
desenvolvimento e consolidação das relações capitalistas modernas.
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QUESTÃO  55

Os movimentos ambientais atualmente não apresentam mais o mesmo padrão de mobilização dos anos de 1970
e 1980. A incorporação da questão ambiental nas agendas de governo ampliou o debate e o espaço para participação
política. No entanto, acarretou uma espécie de institucionalização da questão ambiental que fragmentou e profissionalizou
esses movimentos.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

A) As políticas públicas são capazes de garantir tratamento adequado às questões ambientais, independentemente
de se estarem em jogo interesses do capital.

B) As ONG’s vão perdendo posição de destaque como atores legítimos no processo de mobilização do discurso
ambientalista, a partir da década de 1990.

C) A relação entre democracia e meio ambiente não se relaciona à criação, por exemplo, de mecanismos e instituições
para o debate sobre impactos ambientais.

D) A idéia de desenvolvimento sustentável está ligada à concepção de relação entre consciência ambiental, mercado
e Estado.

QUESTÃO  56

Os meios de comunicação social têm destacado o papel internacional que o Brasil pode ter quanto à produção dos
biocombustíveis. Essa inserção é vista por alguns economistas europeus ou dos EUA como se o Brasil fosse uma
fazenda para o mundo .

A respeito dessa inserção do Brasil no plano internacional, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Significa também uma potencial ampliação das áreas a serem devastadas para o plantio, por exemplo, da cana-de-
açúcar e da soja.

B) Representa uma inserção na divisão internacional do trabalho ainda marcada pela condição de país da periferia do
capitalismo.

C) Trata-se de uma inserção que garantirá uma efetiva soberania nacional, pois aumentará as exportações.

D) Pode implicar relações de trabalho como as que se utilizam do deslocamento de mão-de-obra, impactando a
demanda por assistência médica e educacional em certas regiões.
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QUESTÃO  57

Sobre o legado do pensamento científico de Max Weber, Carlos B. Martins afirma que:

“A obra de Weber representou uma inegável contribuição à pesquisa sociológica, abrangendo
os mais variados temas, como o direito, a economia, a história, a religião, a política, a arte, de
modo destacado, a música. Seus trabalhos sobre a burocracia tornaram-no um dos grandes
analistas deste fenômeno.”

MARTINS, Carlos B. O Que é Sociologia? São
Paulo: Editora Brasiliense, 1991, 28 ed., p. 66.

 A respeito das contribuições de Weber acerca dos conceitos de poder e dominação, assinale a alternativa correta.

A) Ao passo que poder é toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências,
dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, considerada legítima.

B) Há, para Weber, não mais que dois tipos puros de dominação, quais sejam, a carismática (típica das sociedades
tradicionais) e a legal-racional (típica das sociedades modernas).

C) A transição de uma ordem política patrimonial-tradicional para uma ordem burocrática-legal é acompanhada por
uma  consolidação do tipo de dominação carismática.

D) A dominação legal-racional dá-se por meio da obediência do quadro administrativo à pessoa do senhor, em detrimento
de estatutos impessoalmente estabelecidos.

QUESTÃO  58

Considere a afirmação abaixo e assinale a alternativa que NÃO a completa corretamente.

O discurso da publicidade reproduz as práticas de uma cultura de consumo, enfatizando o poder das marcas e se
impondo como um modelo totalitário. A manipulação ideológica de noções como beleza, felicidade e a transformação do
consumo em condição para a aceitação social são indicativos:

A) da constituição do consumo como um discurso coerente, em que a propaganda se coloca como atividade
manipuladora de signos.

B) de um processo de transformação do próprio consumidor em mercadoria, em que o objeto-signo é agora sujeito.

C) da mudança do estatuto do próprio objeto de consumo, que passa a possuir singularidade.

D) de que o consumo, ao criar os sentidos do senso comum de forma hegemônica, fortalece as relações sociais.
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QUESTÃO  59

Considere a afirmação de um dos intelectuais mais importantes do pensamento neoliberal − Friedrich August von
Hayek.

“A democracia pode exercer poderes totalitários, e um governo autoritário pode agir com
base em princípios liberais”.

HAYEK, F. A. von, Fundamentos da liberdade ,
Brasília: Universidade de Brasília, 1983, p. 111.

Para Hayek, a vontade da maioria da população pode ser um obstáculo à liberdade econômica e uma ditadura
pode defendê-la. Considerando que essa formulação (uma ditadura pode defender a liberdade econômica) foi feita com
referência ao regime político de Augusto Pinochet, no Chile (1973-1990), assinale a alternativa correta que demonstra o
que esse pensador neoliberal entende por democracia.

A) Democracia sempre é um governo de acordo com a vontade da maioria.

B) A democracia define-se pela garantia da liberdade econômica, mesmo que em detrimento da liberdade política.

C) A democracia é a garantia plena dos direitos e liberdades políticas.

D) A democracia é o único tipo de governo defendido pelo liberalismo.

QUESTÃO  60

A cidadania pode ser definida, entre outras formas, tomando-se como referência a relação entre direitos civis,
políticos e sociais. Ao longo de nossa história, os movimentos sociais brasileiros acompanharam a incorporação desses
direitos como reivindicações.

Sobre a cidadania no Brasil, assinale a alternativa correta.

A) Houve um caminho particular, surgindo, apesar de avanços e recuos, primeiro os direitos políticos, depois os
direitos sociais e, por último, os civis. Nesse sentido, os movimentos sociais da década de 1980 representaram
uma pluralidade de reivindicações que, em alguns casos, puderam convergir.

B) Os direitos sociais avançaram a partir da década de 1930 e, devido à exigência popular, se criou órgãos, como o
Departamento Nacional do Trabalho, e o decreto de sindicalização, pelo qual sindicatos estavam protegidos de
qualquer influência do Estado.

C) Mudanças significativas nos direitos sociais ocorreram na legislação no período de 1930 a 1945, principalmente
para os trabalhadores rurais, que já constituíam um movimento social de expressão nacional.

D) A ditadura representou um retrocesso da idéia de cidadania plena, principalmente com o controle sobre partidos
políticos, apesar de garantia de mobilização popular e do direito à greve para os sindicatos.
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