
 

CONTEÚDOS QUE ESTARÃO PRESENTES NOS EXAMES FINAIS 

PRIMEIROS SÉRIES 

ITEM CONTEÚDO 

1 Durkheim / Karl Marx 

2 Cultura e Sociedade 

3 Liberalismo 

4 Diversidade Cultural no Brasil 

5 O Selvagem e o civilizado 

 

(Ufu 2016)  A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise 

social na Europa. Émile Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. 

Nesse sentido, um dos seus objetivos era fazer da Sociologia uma disciplina científica 

capaz de criar repostas aos desafios enfrentados pela sociedade moderna. 

 

01. Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, 

entendida pelo autor como um exemplo dos efeitos de um estado de anomia, 

caracterizado 

 

a) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas.    

b) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações.    

c) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os 

indivíduos.    

d) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.    

  
  (Ueg 2016)  O objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, é o fato social, que deve 

ser tratado como “coisa” e o sociólogo deve afastar suas prenoções e preconceitos.  

 

02. A construção durkheimiana do objeto de estudo da sociologia pode ser considerada 

 

a) positivista, pois se fundamenta na busca de objetividade e neutralidade.    

b) dialética, pois reconhece a existência de uma realidade exterior ao pesquisador.    

c) kantiana, pois trata da “coisa em si” e realiza a coisificação da realidade.    

d) nietzschiana, pois coloca a “vontade de poder” como fundamento para a pesquisa.    

e) weberiana, pois aborda a ação social racional atribuída por um sujeito.    

   

(Unioeste 2015)  “Solidariedade orgânica” e “solidariedade mecânica” são conceitos 

propostos pelo sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a 'coesão 

social' em diferentes tipos de sociedade. De acordo com as teses desse estudioso, nas 

sociedades ocidentais modernas, prevalece a 'solidariedade orgânica', onde os indivíduos 

se percebem diferentes embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado 

capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode 



corromper os vínculos de solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a uma 

situação de 'anomia'. 

 

03. De acordo com os postulados de Durkheim, é CORRETO dizer que o conceito de 

“anomia” indica 

 

a) a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados.    

b) uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem 

se colocar como líderes dos grupos dos quais fazem parte.    

c) a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo 

que compartilha as mesmas regras e normas e têm dificuldades para distinguir, por 

exemplo, o certo do errado e o justo do injusto.    

d) o consumismo exacerbado das novas gerações, representado pelo aumento do número 

de shopping centers nas cidades.    

e) a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e 

patrióticos em manifestações públicas como os jogos das seleções nacionais de futebol.    

  (Unimontes 2015)  Coube a Émile Durkheim (1858-1917) a institucionalização da 

Sociologia como disciplina acadêmica. Para o sociólogo clássico francês, a sociedade 

moderna implica uma diferenciação substancial de funções e ocupações profissionais.  

 

04. Sobre as análises desse autor, é CORRETO afirmar: 

 

a) O problema social é estritamente econômico e depende de vontades individuais.    

b) O desenvolvimento da sociedade moderna deve passar por um processo de ruptura social 

e permanente anomia.    

c) A questão social é também um problema de moralização e organização consciente 

da vida econômica.    

d) Para Durkheim, na sociedade moderna não há possibilidades de desenvolvimento das 

coletividades, por necessitar de novos pactos políticos dos governantes.    

   

(Ufu 2015)  A concepção da Sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato 

social. Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma Sociologia objetiva e 

científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fato social. 

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 

336.  

 

05. Em vista do exposto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Durkheim demonstrou que o fato social está desconectado dos padrões de comportamento 

culturais do indivíduo em sociedade e, portanto, deve ser usado para explicar apenas 

alguns tipos de sociedade.    

b) Segundo Durkheim, a primeira regra, e a mais fundamental, é considerar os fatos 

sociais como coisas para serem analisadas.    

c) O estado normal da sociedade para Durkheim é o estado de anomia, quando todos os 

indivíduos exercem bem os fatos sociais.    

d) A solidariedade orgânica, para Durkheim, possui pequena divisão do trabalho social, 

como pode ser demonstrada pela análise dos fatos sociais da sociedade.     

 

(Uel 2014) A cidade desempenha papel fundamental no pensamento de Émile Durkheim, 



tanto por exprimir o desenvolvimento das formas de integração quanto por intensificar a 

divisão do trabalho social a ela ligada. 

 

06. Com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social nesse autor, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de funções no espaço urbano 

torna obsoleta a presença de instituições.  

b) A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social 

necessita de trabalhos diferenciados. 

c) Ao criar seres indiferenciados socialmente, o “homem massa”, as cidades recriam a 

solidariedade mecânica em detrimento da solidariedade orgânica. 

d) O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão de 

trabalhos parcelares e independentes.  

e) O equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das 

vontades e das consciências individuais. 

 

(Uncisal 2012) O modo de vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o 

poder e comunica o status dos indivíduos. Seu caráter institucional assume grande 

importância à medida que inclui ou exclui indivíduos de categorias ou estratos sociais. 

Ele exemplifica bem aquilo que Durkheim afirmava ser o objeto de estudo dos sociólogos: 

uma representação coletiva que além de ser válida para todos os indivíduos que fazem 

parte de um determinado grupo, expressa a exterioridade e a coercitividade.  

 

07. Assinale nas opções a seguir aquela que apresenta o objeto de estudo da Sociologia 

segundo Durkheim.  

 

a) Fatos sociais. 

b) Expressões culturais. 

c) Ações sociais. 

d) Estruturas políticas. 

e) Relações sociais. 

 

(Ueg 2015) A reflexão sobre o poder político acompanhou a história da filosofia desde a 

antiguidade e o pensamento sociológico desde seu surgimento na sociedade moderna. 

Nos últimos anos vêm ocorrendo diversas manifestações, protestos e revoltas em todo 

mundo. A esse respeito, com base no pensamento filosófico e sociológico, verifica-se que 

 

a) esses processos revelam a incompetência do Estado em ser o “cérebro da sociedade”, o 

que confirma as teses de Durkheim.    

b) essas ações coletivas podem ser interpretadas como processos derivados da expansão de 

uma ética protestante, confirmando as análises de Weber.    

c) os movimentos contestadores atuais expressam um processo de vontade de potência que 

é corroborado pela filosofia kantiana.    

d) as lutas sociais contemporâneas revelam as contradições da sociedade capitalista, o 

que estaria de acordo com a teoria de Marx.    



 

(Uece 2014) O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que 

contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar 

os meios de produção e a distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que 

se caracterizasse pela igualdade de oportunidades.  

 

08. No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. 

 

a) O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao 

próximo aos problemas sociais gerados pela industrialização, mas apesar de vários 

teóricos importantes o defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum 

Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII. 

b) No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourrier, 

prevaleciam as ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação 

da mais valia e da revolução socialista. 

c) O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do 

manifesto Comunista de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da 

história dos povos, denominada materialismo histórico. 

d) O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não 

negava a importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades. 

 

(Uel 2005) “Cascavel – Uma pequena cidade no interior do Paraná está provando que 

machismo é coisa do passado. Com 15 mil habitantes, conforme o IBGE, Ampére (a 150 

quilômetros de Cascavel), no Sudoeste, tem fartura de emprego para as mulheres. Ex-

donas de casa partiram para o trabalho fixo, enquanto os homens, desempregados ou 

não, passaram a assumir os serviços domésticos. Assim, elas estão garantindo mais uma 

fonte de renda para a família, além de eliminar antigos preconceitos. A situação torna-

se ainda mais evidente quando os homens estão desempregados e são as mulheres que 

pagam as contas básicas da família. Conforme levantamento informal, em Ampére, o 

número de homens sem vínculo empregatício é maior do que o de mulheres. Para driblar 

as dificuldades, eles fazem bicos temporários e quando não há serviço, tornam-se donos 

de casa. O motivo para essa mudança de comportamento é a [...] Industrial Ltda., uma 

potência no setor de confecções que dá emprego a 1200 pessoas, das quais 80% são 

mulheres. Com a fábrica, famílias migraram do interior para a cidade. As mulheres 

abandonaram o posto de donas de casa ou de empregadas domésticas, aprendendo a 

apostar na capacidade de competição”.  



(Costa, Ilza Costa. Papéis trocados. Gazeta do Povo,Curitiba, 01 out. 1999. p. 14.)  

 

09. O fenômeno da troca de papéis sociais, relatado no texto, ilustra a base da tese usada 

por Karl Marx (1818-1883) na explicação geral que formula sobre a relação entre a 

infraestrutura e a supra estrutura na sociedade capitalista. Com base no texto e nos 

conhecimentos sobre essa tese de Karl Marx, é correto afirmar:  

 

a) Na explicação das mudanças ocorridas no comportamento coletivo, deve-se privilegiar o 

papel ativo do indivíduo na escolha das ações, ou seja, o que importa é a motivação que 

inspira suas opções.  

b) É a imitação que constitui a sociedade, enquanto a invenção abre o caminho das mudanças 

e de seu progresso. A invenção, produtora das transformações sociais, é individual, 

dependendo de poucos; enquanto a imitação, coletiva, necessita sempre de mais de uma 

pessoa.  

c) A família é a verdadeira unidade social; é a célula social que, em seu conjunto, compõe a 

sociedade. Portanto, a sociedade não pode ser decomposta em indivíduos, mas em 

famílias. É a família a fonte espontânea da educação moral, bem como a base natural da 

organização política.  

d) Há uma relação de determinação entre a maneira como um grupo concreto estrutura 

suas condições materiais de existência – chamada de modo de produção – e o 

formato e conteúdo das demais organizações, instituições sociais e ideias gerais 

presentes nas relações sociais.  

e) A organização social deve fundar-se na separação dos ofícios, inerente à divisão do 

trabalho social e na combinação dos esforços individuais. Sem divisão do trabalho social, 

não há cooperação e, portanto, a coesão social entre as classes torna-se impossível.  

 

10. (Ufu 2000) De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica  

 

a) pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu 

trabalho.  

b) pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre 

proprietários e não proprietários dos meios de produção.  

c) pelas diferenças de inteligência e habilidades inatas dos indivíduos, determinadas 

biologicamente.  

d) pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos 

históricos, marcados pela igualdade de oportunidades. 



 

(Unesp 2012) Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus 

modos de vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante 

é cada nação aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor, e a buscar a simbiose 

do melhor de todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história não 

somente segundo os ideais de Liberdade-Igualdade-Fraternidade promulgados por sua 

Revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como seus 

vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa, e em sua colonização 

oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja 

cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas, comunistas. 

Devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também 

segundo sua maneira de camuflar sua barbárie sob esses ideais.  

(Edgard Morin. Le Monde, 08.02.2012. Adaptado.)  

 

11. No texto citado, o pensador contemporâneo Edgard Morin desenvolve  

 

a) reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre outras 

culturas.  

b) um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na 

história.  

c) argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais.  

d) uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas 

na história.  

e) uma defesa do caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa.  

 

12. (Ufpa 2013) Sobre patrimônio material e imaterial no Brasil, é correto afirmar:  

 

a) As práticas e expressões culturais, para serem consideradas como bens imateriais, 

devem apresentar associação entre os objetos, artefatos e os lugares onde são 

desenvolvidos.  

b) O Palacete Pinho, o Parque Zoobotânico do Museu Emilio Goeldi e o Complexo do 

Ver-o-Peso são considerados como patrimônio imateriais do Brasil por resguardarem a 

memória dos povos indígenas. 

 c) Os recursos naturais são bens culturais de patrimônio imaterial, por isso é grande o 

risco de desaparecerem, caso não sejam preservados por políticas sociais.  

d) O Ofício das Baianas de Acarajé agrega diferentes classes socioeconômicas, 

promovendo a equidade e a justiça social, e é caracterizado apenas como patrimônio 

material.  

e) Os bens materiais têm que apresentar uma prática cultural regular tal como ocorre, por 

exemplo, com o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, com o complexo cultural do Bumba 

meu Boi do Maranhão e com a Roda de Capoeira.  

 



13. (Ufpa 2013) A complexidade do ambiente amazônico em muito influencia na vida 

das populações que fazem desse ambiente o seu habitat. Sobre o processo de 

adaptação humana nessa região, é correto afirmar: 

 

a) Os saberes tradicionais acumulados sobre o território foram substituídos pelo modo de 

trabalho semifeudal e pela prática do aviamento, o que possibilita o processo de adaptação 

humana em áreas ribeirinhas.  

b) As condições ambientais limitaram o desenvolvimento cultural das populações 

humanas amazônicas: um exemplo é o que ocorreu com grupos sociais indígenas, 

quilombolas e caboclos.  

c) Enfatizados nos estudos sócio-históricos sobre populações da região amazônica, os 

povos provenientes do continente africano determinaram os atuais modos de vida cabocla 

nesta região.  

d) Os saberes tradicionais dos povos indígenas foram constituídos e repassados de 

geração a geração a partir da oralidade. E desde tempos imemoriais, esses 

conhecimentos têm proporcionado a adaptação desses povos em diferentes contextos 

socioambientais.  

e) A atual população humana presente na Amazônia foi constituída, seguindo o exemplo 

do que tem ocorrido com a totalidade da população brasileira, a partir da miscigenação 

de povos oriundos do próprio continente americano.  

 

(Ufg 2014) Leia a receita apresentada a seguir.  

 

TACACÁ 
 

2 litros de tucupi temperado 

4 dentes de alho 

4 pimentas de cheiro 

4 maços de jambu 

1/2 kg de camarão 

1/2 xícara de goma de mandioca 

Sal a gosto 

Modo de servir: muito quente, em cuias, temperado com pimenta. 

Disponível em: <www.receitastipicas.com/receita/tacaca.html>. Acesso em: 9 set. 2013.  

 

14. Comer é um ato social, histórico, geográfico, religioso, econômico e cultural. O 

preparo dos alimentos, a escolha dos ingredientes e a maneira de servir identificam 

um grupo social e ajudam a estabelecer uma identidade cultural. Essa receita, 

“Tacacá”, comida muito apreciada na culinária paraense, demonstra  

 

a) uma interação cultural, com a incorporação de ingredientes advindos de tradições 

culinárias distintas.  

b) um modo de preparo espontâneo, associado aos padrões culinários da colônia.  

c) um modelo ritualista de servir, vinculado ao formalismo religioso africano.  

d) um modo de utilizar os ingredientes provenientes do extrativismo, associado ao 

nomadismo dos quilombos.  



e) uma imposição de identidade cultural, pelo uso de produtos cultivados em áreas 

sertanejas. 

 

(Unicentro 2011) No ano de 1933, a artista modernista Tarsila do Amaral (1886-1973) 

pinta o quadro “Operários”, dando início à pintura social no Brasil. 

   

                                       

 
15. Sobre o tema da diversidade étnica, as teorias sociológicas afirmam que, sob a 

perspectiva cultural,  

 

a) os termos raça, etnia e cultura têm o mesmo significado analítico, no contexto 

brasileiro, quando utilizados por sociólogos e antropólogos.  

b) as populações indígenas brasileiras foram classificadas, corretamente, como primitivas 

pelos colonizadores, porque são naturalmente mais vagarosas e atrasadas.  

c) os grupos biológicos de indivíduos que compartilham de uma história comum, 

feita de laços linguísticos e culturais, são tidos como pertencentes da mesma etnia.  

d) alguns elementos culturais, como o futebol, as comidas típicas e o carnaval, não 
podem ser objetos da análise sociológica por mascarar a desigualdade existente nas 

relações sociais.  

e) a chegada dos japoneses, em 1908, e a construção de uma nova identidade nacional 

com a implantação de suas associações civis, educativas e religiosas, foram o marco das 

relações inter-raciais no Brasil.  

 

(Unioeste 2012) O relativismo cultural é um princípio segundo o qual não é possível 

compreender, interpretar ou avaliar de maneira significativa os fenômenos sociais a não 

ser que sejam considerados em relação ao papel que desempenham no sistema cultural.  

 

16. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que  

 

a) relativizar é construir descrições exteriores sobre diferentes modos de vida.  

b) relativizar é uma tentativa de construir descrições e interpretações dos fatos 

culturais a partir do que nos dizem e do que fazem os atores destes fatos culturais.  

c) relativizar é uma defesa da homogeneidade cultural.  

d) é o reconhecimento da unidade biológica da espécie humana. Através dessa unidade 

biológica podemos explicar as realidades culturais e o comportamento das pessoas.  

e) o relativismo defende que todas as culturas tendem a se assemelhar com o passar do 

tempo, e que ao difundir nossos hábitos estamos colaborando com esse processo.  
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(Unesp 2012) Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus 

modos de vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante 

é cada nação aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor, e a buscar a simbiose 

do melhor de todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história não 

somente segundo os ideais de Liberdade-Igualdade-Fraternidade promulgados por sua 

Revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como seus 

vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa, e em sua colonização 

oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja 

cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas, comunistas. 

Devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também 

segundo sua maneira de camuflar sua barbárie sob esses ideais. 

(Edgard Morin. Le Monde, 08.02.2012. Adaptado.) 

 

17. No texto citado, o pensador contemporâneo Edgard Morin desenvolve  

 

a) reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre outras 

culturas.  

b) um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na 

história.  

c) argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais.  

d) uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas 

na história.  

e) uma defesa do caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa. 

 

Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, 

seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante é cada nação 

aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor, e a buscar a simbiose do melhor de 

todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história não somente segundo os 

ideais de Liberdade-Igualdade-Fraternidade promulgados por sua Revolução, mas 

também segundo o comportamento de uma potência que, como seus vizinhos europeus, 

praticou durante séculos a escravidão em massa, e em sua colonização oprimiu povos e 

negou suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja cultura produziu o 

colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas, comunistas. Devemos considerar uma 

cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo sua maneira de 

camuflar sua barbárie sob esses ideais.  

(Edgard Morin. Le Monde, 08.02.2012. Adaptado.) 

 

18. No texto citado, o pensador contemporâneo Edgard Morin desenvolve  

 

a) reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre outras 

culturas. 

 b) um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na 

história.  

c) argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais.  

d) uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas 

na história. 

 e) uma defesa do caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa. 



 

19. Sobre patrimônio material e imaterial no Brasil, é CORRETO afirmar: 

 

a) Símbolos  fazem parte da cultura imaterial, sendo concretos ou abstratos com 

significados dentro de um determinado contexto cultural. 

 b) O Palacete Pinho, o Parque Zoobotânico do Museu Emilio Goeldi e o Complexo do 

Ver-o-Peso são considerados como patrimônio imateriais do Brasil por resguardarem a 

memória dos povos indígenas.  

c) Os recursos naturais são bens culturais de patrimônio imaterial, por isso é grande o 

risco de desaparecerem, caso não sejam preservados por políticas sociais.  

d) O Ofício das Baianas de Acarajé agrega diferentes classes socioeconômicas, 

promovendo a equidade e a justiça social, e é caracterizado apenas como patrimônio 

material.  

e) Os bens materiais têm que apresentar uma prática cultural regular tal como ocorre, por 

exemplo, com o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, com o complexo cultural do Bumba 

meu Boi do Maranhão e com a Roda de Capoeira.  

 

“Não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que minhas 

janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro 

de minha casa, o mais livremente possível. Mas recuso-me a ser desapossado da minha 

por qualquer outra.”  

 

GANDHI, M. Relatório do desenvolvimento humano 2004. In: TERRA, Lygia; 

COELHO, Marcos de A. Geografia geral. São Paulo: Moderna, 2005. p.137.  

 

20. Considerando-se as ideias pressupostas, o texto  

 

a) afirma que a globalização aumentou, de modo sem precedente, os contatos e a união 

entre os povos e seus valores, reforçando o respeito às diferenças socioculturais.  

b) critica a intolerância com relação a outras culturas, gerando assim os conflitos comuns 

neste novo século.    

c) indica o reconhecimento à diversidade cultural, além das necessidades de 

afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa.  

d) nega a existência da exclusão cultural e ressalta a homogeneização mundial e a 

superação/eliminação de fronteiras culturais. 

 

O antropólogo Edward Burnett Tylor definiu Cultura, em 1871, como: “todo complexo 

que inclui os conhecimentos, a crença, a arte, as leis, a moral, os costumes e quaisquer 

outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma 

sociedade”. 

  

21. Tendo por base o transcrito acima, é CORRETO afirmar que 

 



a) A cultura passa a ser vista como sendo todo o comportamento aprendido, tudo 

aquilo que independe de uma transmissão biológica, genética. 

b) A cultura de um povo se caracteriza por sua dimensão individual, jamais coletiva. 

c) A cultura passa a ser vista como conhecimento transmitido geneticamente. 

d) O termo cultura deve ser somente associado às manifestações artísticas, como teatro, 

música, pintura, escultura. 

e) O termo cultura diz respeito somente às festas e cerimônias tradicionais de um povo, 

ao seu modo de vestir, ao seu modo de se alimentar, a seu idioma. 

 

22. Assinale o que for CORRETO sobre as culturas erudita e popular. 

 

a) Os produtores da cultura erudita fazem parte de uma elite política, econômica e 

cultural.  

b) Os produtores das culturas erudita e popular gozam de prestígio semelhante na 

sociedade. 

c) Os fatos folclóricos reproduzem a cultura dos círculos eruditos e das instituições que 

se dedicam à renovação e à conservação dos patrimônios científico e artístico. 

d) As expressões “cultura popular” e “cultura erudita” designam dois conjuntos coerentes 

e internamente homogêneos, no que se refere às suas práticas. 

 

23. Através de um texto contextualizado explique o que é Cultura e de que forma ela é 

transmitida numa sociedade. 

 

O etnocentrismo pode ser definido como uma “atitude emocionalmente condicionada que 

leva a considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela 

própria cultura. Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas 

cujos padrões se afastam ou divergem dos da cultura do observador que exterioriza a 

atitude etnocêntrica. (...) Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de 

profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo”.  

(WILLEMS, E. Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1970. p. 125.)  

 

24. Com base no texto e nos conhecimentos de sociologia, assinale a alternativa cujo 

discurso revela uma atitude etnocêntrica:  

 

a) A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença, em sua 

formação, de etnias de tipo incivilizado.  

b) Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as formas 

de conhecimentos ocidentais.  

c) Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela 

compreensão dos valores, da lógica e da dinâmica própria a cada uma delas.  

d) As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de relações de 

superioridade e inferioridade entre as mesmas.  

e) O encontro entre diferentes culturas propicia a humanização das relações sociais, a 

partir do aprendizado sobre as diferentes visões de mundo. 



 

25. O conceito antropológico de Cultura define o termo como: 

 

a) um elemento que aproxima os homens dos animais; 

b) uma função orgânica do homem; 

c) um elemento que garante a homogeneidade entre os povos; 

d) um traço distintivo do homem, mas que não é homogêneo; 

e) as capacidades e os hábitos esquecidos pelo homem; 

 

26. O fato de o homem ver o mundo através de sua cultura tem como consequência a 

propensão para considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. 

Essa tendência se denomina: 

 

a) egocentrismo 

b) heliocentrismo 

c) etnocentrismo 

d) heterocentrismo 

e) relativismo 

 

“As práticas religiosas indígenas, contudo, não desapareceram, convivendo com o 

pensamento cristão. O mesmo ocorreu com os negros vindos da África, que trouxeram 

para cá sua cultura religiosa [...] Uma prova da mistura e da presença das várias tradições 

culturais e religiosas no Brasil era a chamada ‘bolsa de mandinga’, pequeno recipiente no 

qual se guardavam vários amuletos com o objetivo de oferecer proteção e sorte a quem a 

carregava. Dentro da bolsa encontravam-se objetos das culturas européias, africana e 

indígena, podendo conter enxofre, pólvora, pedras, osso de defunto, papéis com dizeres 

religiosos ou símbolos, folhas, alho e outros elementos que variavam conforme o uso a 

que ela se destinava”. (MONTELLATO, Andrea. História temática: diversidade cultural 

e conflitos. São Paulo: Scipione, 2000. P. 145.) 

 

27. É CORRETO afirmar que o texto refere-se a: 

 

a) Um processo chamado de aculturação em que os grupos abandonam suas tradições. 

b) Uma forma de organizar as diferenças que os homens percebem na natureza e no 

mundo social. 

c) Um processo de ressignificação de elementos culturais tendo como resultado uma 

nova configuração. 

d) Um movimento de eliminação de determinadas culturas quando transpostas para fora 

da sua área de origem. 

e) Um movimento de imitação de costumes estrangeiros, inerente aos países periféricos. 

 

“Enunciado de maneira menos formal, etnocentrismo é o hábito de cada grupo de tomar 

como certa a superioridade de sua cultura”. “Todas as sociedades conhecidas são 

etnocêntricas”. “A maioria dos grupos, senão todos, dentro de uma sociedade, também é 



etnocêntrica”. “Embora o etnocentrismo seja parcialmente uma questão de hábito é 

também um produto de cultivo deliberado e inconsciente. A tal ponto somos treinados 

para sermos etnocêntricos que dificilmente qualquer pessoa consegue deixar de sê-lo”. 

Fonte: HORTON, P. B. & HUNT, C. L. Sociologia. Tradução de Auriphebo Berrance 

Simões. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1982. p. 46-47. 

 

28. Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considera-se 

etnocêntrica a seguinte alternativa: 

 

a) O crescimento do PIB argentino tem sido muito superior ao do brasileiro nos últimos 

quatro anos. 

b) A raça ariana é superior. 

c) A produtividade da mão-de-obra haitiana é inferior à da chilena. 

d) Não gosto de música sertaneja. 

e) Acredito em minha religião. 

 

29. Através de um texto contextualizado explique a diferença entre etnocentrismo e 

relativismo cultural. Exemplifique. 

 

 (Uel 2008) Analise a tabela a seguir: 

 

Número e Percentual de Pobres - Indigentes por cor, 1992 e 1999 

 

Número e Percentual de Pobres - Indigentes por cor, 1992 e 1999  
Número Percentual 

1992 1999 Variação 

% 

1992 1999 

Total 84.459.000 75.195.000 -11,00 100,0 100,0 

Brancos 31.075.000 25.869.000 -16,75 37,0 34,4 

Afrodescendentes 53.191.000 49.012.000 -7,85 63,0 65,6 

(IPEA, 2001. OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R.R. Sociologia para jovens do 

século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 144. 

 

30. Os dados sobre a pobreza e a indigência segundo a cor ilustram os argumentos dos 

estudos 

 

a) de Gilberto Freyre sobre a natural integração dos negros na sociedade brasileira, que 

desenvolveu a democracia racial.     

b) de Caio Prado Junior sobre a formação igualitária da sociedade brasileira, que 

desenvolveu o liberalismo racial.     

c) de Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade entre as raças que formam a nação 

brasileira: os negros, os índios e os brancos.     

d) de Euclides da Cunha sobre a passividade do povo brasileiro, ordeiro e disciplinado, 

que desenvolveu a igualdade de oportunidades para todas as raças.     



e) de Florestan Fernandes sobre a não integração dos negros no mercado de trabalho 

cem anos após a abolição da escravidão.    

   

 (Enem 2014) Canto dos lavradores de Goiás  

 

Tem fazenda e fazenda 

Que é grande perfeitamente 

Sobe serra desce serra 

Salta muita água corrente 

Sem lavoura e sem ninguém 

O dono mora ausente. 

Lá só tem caçambeiro 

Tira onda de valente 

Isso é que é grande barreira 

Que está em nossa frente 

Tem muita gente sem terra 

Tem muita terra sem gente. 

 

MARTINS, J. S. Cativeiro da terra. São Paulo: Ciências Humanas, 1979.  

 

31. No canto registrado pela cultura popular, a característica do mundo rural brasileiro no 

século XX destacada é a 

 

a) atuação da bancada ruralista.    

b) expansão da fronteira agrícola.    

c) valorização da agricultura familiar.    

d) manutenção da concentração fundiária.    

e) implementação da modernização conservadora. 

(Uema 2016)   

Nunca o Brasil recolheu tanto imposto. Creio que a corrupção nunca foi tão alta. Alguma 

relação? Claro que sim! Os impostos financiam a corrupção. Esmagamos o nosso corpo, 

retorcemos a nossa estrutura para financiar a mordomia de poucos sortudos. 

Isso sempre existiu em toda parte do mundo. No Brasil, então, é condição essencial para o 

convívio entre os agentes sociais. Entretanto, somos obrigados a conviver com um elemento 

muito particular nosso: o respeito às autoridades. 

Além de pagar imposto, o brasileiro sabe respeitar alguém que usa terno. Além do terno, tem 

a farda, a beca e o avental. O brasileiro sabe respeitar. Aí está o seu erro: a adulação às 

autoridades. Dizem que a autoridade só é autoridade para servir ao coletivo. Não existe 

autoridade sem função de serviçal.  

                                                          http:congressoemfoco.uol.com.br/autor/rodolfo. 

 

32. Com relação ao significado do respeito às autoridades, conforme o texto afirma, 

identificamos que a formação do povo brasileiro foi-se construindo por meio de 



práticas silenciosas com base no respeito. Decorre dessas práticas a intenção de 

formar cidadãos, caracterizando-os como 

 

a) submissos.    

b) críticos.    

c) atentos.    

d) atuantes.    

e) politizados.    

 

(Unioeste 2016)   

 

Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma 

companhia de comércio, é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a 

unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, 

bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na 

aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o rei de Portugal quase reina 

sem governar. Os senados de Câmara, expressões desse familismo político, cedo limitam 

o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo ou, antes, parasitismo econômico, 

que procura estender do reino às colônias os seus tentáculos absorventes  

(Gilberto Freire. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio. 1994, p. 19).  

  

33. Assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) Para Freire, o Estado Brasileiro foi o grande impulsionador do desenvolvimento 

brasileiro.    

b) Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o processo de colonização 

no Brasil.    

c) Para Freire, a família não pode ser considerada o agente colonizador do Brasil.    

d) Para Freire, a família foi predominante no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, sua existência relacionou-se, desde o início, ao domínio das grandes 

propriedades, tanto na zona rural como posteriormente no meio urbano.    

e) Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia colonial brasileira. 

 

(Uema 2016)  A incivilidade gourmet 

 

(...) Em entrevista à Folha de S. Paulo, o sociólogo espanhol Manuel Castells chegou a 

tempo de enfiar o dedo nas escancaradas escaras da sociedade brasileira. (...) “A imagem 

mítica do brasileiro simpático só existe no samba. Na relação entre pessoas, sempre foi 

violento. A sociedade brasileira não é simpática, é uma sociedade que se mata”. 

Continua a matéria, “para os leitores de Sergio Buarque de Holanda, o sociólogo espanhol 

apenas redescobre as raízes da sociedade brasileira plantadas nos terraços da escravidão, 

entre a casa-grande e suas senzalas. (...) Sob a capa do afeto, o cordialismo esconde as 

crueldades da discriminação e da desigualdade.”  

BELLUZZO, Luiz Gonzaga. A incivilidade gourmet. Carta Capital, Ano XXI, Nº 854. 



 

34. A matéria retratada aponta como ilusória a ideia de que o brasileiro teria como 

característica a cordialidade, sendo, ao contrário, preconceituoso e agressivo. As 

frases expressivas da arrogância discriminativa presente no cotidiano da sociedade 

brasileira estão indicadas em 

 

a) “Você não pode discutir comigo porque não fez faculdade.” “Quem poderia resolver 

essa situação?”    

b) “E você, quem é mesmo?” “Um momento enquanto verifico o seu processo.”    

c) “A culpa é da Princesa Isabel.” “Este é o número do seu protocolo, agora é só esperar”.    

d) “Eu sou o doutor Fulano de Tal.” “O senhor será o próximo a ser atendido.”    

e) “O senhor sabe com quem está falando?” “Coloque-se no seu lugar.” 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões assinalando a alternativa CORRETA: 

Segundo o Relatório Mundial de Acompanhamento 2013 dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) sobre a América Latina e Caribe, a urbanização é 

um estímulo importante para retirar os cidadãos da pobreza e promover o 

desenvolvimento. O documento avalia o progresso dos países da região no alcance dos 

ODM. 

Levando em conta que mais de 80% dos bens e serviços mundiais são produzidos nas 

cidades, os países com elevados níveis de urbanização, desde a China até os da América 

Latina, desempenharam um papel essencial na redução da pobreza. No entanto, o relatório 

adverte que, se a urbanização não for administrada de modo adequado, também poderá 

gerar um crescimento descontrolado de favelas, doenças e delinquência.[...] 

As áreas urbanas oferecem empregos mais bem remunerados e serviços básicos. Por esta 

razão, os pobres rurais estão dispostos a migrar e pagar para ter acesso a serviços 

essenciais. No Brasil, os trabalhadores rurais, cujo salário mínimo é de cerca de sete reais 

por hora, estavam dispostos a migrar e pagar 420 reais por ano para acesso a melhores 

serviços de saúde, 87 reais por água limpa e 42 reais por eletricidade. 

Organização das Nações Unidas no Brasil. Urbanização adequada pode reduzir pobreza 

na América Latina e Caribe, diz ONU.  Disponível em ONU.org 

 

35. A frase do texto “os pobres rurais estão dispostos a migrar e pagar para ter acesso a 

serviços essenciais” assinala o processo de: 

 

a) migração urbana 

b) urbanização planejada 

c) êxodo rural 

d) urbanização do meio agrário 

e) abandono rural 

 

36. Através de um texto contextualizado explique de que forma que o trabalhador e o 

homem urbano conseguiu se constituir como cidadão ativo a partir da urbanização no 

Brasil e quais transformações urbanísticas ocorreram com a urbanização e 

industrialização.  



 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDOS SÉRIES 

ITEM CONTEÚDO 

1 Sexualidade e gênero 

2 Raça 

3 Geração e etapas da Vida 

4 Capitalismo 

5 Trabalho e Terceirização 

 

(PITÁGORAS) Leia o fragmento a seguir. “Ao afirmar que “o pessoal é político”, o 

feminismo trás para o espaço da discussão política as questões até então vistas e tratadas 

como específicas do privado, quebrando a dicotomia público-privado base de todo o 

pensamento liberal sobre as especificidades da política e do poder político. O movimento 

ressignificou o poder político e a forma de entender a política ao colocar novos espaços 

no privado e no domestico. Sua força está em recolocar a forma de entender a política e 

o poder, de questionar o conteúdo formal que se atribuiu ao poder a as formas em que é 

exercido. Distingue-se dos outros movimentos de mulheres por defender os interesses de 

gênero das mulheres, por questionar os sistemas culturais e políticos construídos a partir 

dos papeis de gênero historicamente atribuídos às mulheres, pela definição da sua 

autonomia em relação a outros movimentos, organizações e o Estado e pelo princípio 

organizativo da horizontalidade, isto é, da não existência de esferas de decisões 

hierarquizadas."  

( Alvarez,1990:23).” Ana Alice Alcântara Costa (“O movimento feminista no Brasil: 

dinâmicas de uma intervenção política”, publicado em 2005,Revistas Labrys).  

01. Assinale a alternativa que EXPRESSA, através de um provérbio popular, um endosso 

à separação entre o espaço público e o espaço privado.  

a) em terra de cegos quem tem olho é rei.  

b) em casa de ferreiro, espeto é de pau.  

c) em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.  

d) Escada se varre de cima pra baixo.  

e) Em Roma, como os romanos.  

 

resposta: C 



 

02. (PITÁGORAS) Uma das demandas de movimentos contemporâneos por igualdade 

de direitos é a superação de preconceitos inscritos em expressões de fala do nosso 

cotidiano. Assinale, dentre as frases a seguir, aquela que NÃO expressa a 

naturalização de preconceitos ou subordinação de pessoas de acordo com sua 

cor/raça, gênero ou classe.  

a) "Mulher no volante, perigo constante".  

b) "O homem veio do macaco".  

c) "Bom dia para todos e para todas".  

d) "A mulher foi feita a partir da costela do homem".  

e) "Aquele lugar só é frequentado por gente 'feia'".  

 

resposta: C 

 

(PITÁGORAS) Leia o trecho a seguir. Em 1949, a francesa Simone de Beauvoir faria 

publicar o seu livro O segundo sexo. Em passagem célebre, a autora aponta que não são 

características naturais que conformam as nossas identidades de gênero na sociedade.  

 

“Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. Vale a pena refletirmos acerca dos elementos 

que nos diferenciam enquanto homens e mulheres. Segundo esta autora, os diferenciais 

de gênero tem muito mais amparo na cultura do que na natureza. É a nossa formação 

social, tanto em casa quanto na escola e na rua, que nos ensina a nos diferenciarmos 

enquanto mulheres ou homens. Aprendemos quais roupas devemos vestir, quais cores 

gostar, quais atividades nos são mais próprias. Enfim, é a sociedade e não a natureza que 

estabelece as diferenças de gênero. O senso comum, no entanto, fornece-nos uma 

explicação distinta para as diferenças entre homens e mulheres. É muito habitual que as 

pessoas utilizem de raciocínios de ordem biológica ou natural para formular os 

diferenciais de gênero. 

 

03. Assinale a alternativa onde se pode RECONHECER um raciocínio de ordem cultural, 

tal qual vimos expresso na frase de Simone de Beauvoir. 

  

a) As mulheres são o sexo-frágil e por isso precisam ser protegidas pelos homens. Homens 

são mais fortes física e emocionalmente.  

b) Cuidar dos filhos é tarefa primordial das mulheres. Elas ficam grávidas, os homens 

não. Apenas eles devem trabalhar fora de casa.  

c) Os homens, mais fortes e decididos que são, devem ser os chefes da casa. As mulheres 

devem ser suas apoiadoras.  

d) Ao incentivarmos meninos pequenos a brincarem de carrinho e de luta, e meninas a 

brincarem de boneca e de cozinha, estamos formando suas personalidades para a vida 

adulta.  



e) As mulheres são mais aptas ao contato humano, ao cuidado inter-pessoal. Por isso 

vemos tantas enfermeiras mulheres, e não homens.  

 

resposta: [D] 

  

(Unioeste 2011)  “Na segunda metade do século XX, a tendência à superação das ideias 

racistas permitiu que diferentes povos e culturas fossem percebidos a partir de suas 

especificidades. Grupos de negros pressionaram pela adoção de medidas legais que 

garantissem a eles igualdade de condições e combatessem a segregação racial. Chegamos 

então ao ponto em que nos encontramos, tendo que tirar o atraso de décadas de descaso 

por assuntos referentes à África”.  

Marina de Mello e Souza. A descoberta da África. RHBN, ano 4, n. 38, novembro de 

2008, p.72-75.  

04. A partir deste texto e do conhecimento da sociologia a respeito da questão racial em 

nosso país, é possível afirma que  

a) autores como Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, 

Darcy Ribeiro, entre outros tantos autores, são importantes por chamarem a atenção do 

país para o papel dos negros na construção do Brasil e da brasilidade, e as formas de 

exclusão explícitas e implícitas que sofreram.  

 b) apesar de relevante a luta contra o preconceito racial, o estudo da África só diria 

respeito ao conhecimento do passado, do período do Descobrimento do Brasil até a 

abolição da escravidão entre nós.   

c) estudar a África só nos indicaria a captura e a escravidão de diferentes povos africanos, 

tendo em vista que raça e o racismo são categorias ideológicas as quais servem para 

encobrir as fortes tensões sociais existentes entre a imensa classe de pobres e o seu oposto 

a dos ricos.   

d) a autora quer dizer que devemos hoje operar cada vez mais com categorias tais como 

a especificidade da raça negra, da raça branca, da raça amarela e outras mais.   

e) nenhuma das alternativas está correta.   

 

Resposta:[D]  

05. Leia o texto a seguir e assinale o que for CORRETO sobre o tema das representações 

do poder. 

“Em 2010, o Brasil elegeu pela primeira vez uma presidente mulher. Dos 38 ministérios 

e órgãos centrais da União, dez são atualmente chefiados por mulheres. Em fevereiro de 

2012, Graça Foster assume a presidência da Petrobras e torna-se a primeira mulher a 

comandar uma empresa petrolífera no mundo. No mês seguinte, a ministra Cármen Lúcia 

é eleita a primeira mulher presidente do Tribunal Superior Eleitoral.” 



(GOMES, C. C. Mulheres na política: igualdade de gênero? Revista Sociologia. São 

Paulo: Editora Escola. Ano IV – n 40, jun-jul, 2012, p.15) 

 

a) ao eleger uma mulher para o cargo de presidente, o Brasil resolveu o problema da baixa 

representação feminina na arena política, pois, juntamente com a presidência, outros 

cargos importantes passaram a ser ocupados por mulheres.  

b) a eleição da ministra Cármen Lúcia para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral 

indica que, entre os membros da justiça eleitoral, não há manifestação de machismo.  

c) a significativa participação das mulheres nos cargos de poder, no governo da presidenta 

Dilma Rousseff, indica que o grau das desigualdades de gênero varia de acordo com 

momentos históricos, sociedades e culturas.  

d) a participação das mulheres na estrutura central do poder é garantia de que, a partir de 

então, no Brasil, serão promovidas ações que conduzam à igualdade de gênero, 

implantando-se, assim, uma agenda feminista.  

 

Resposta: C 

 

Harriet Martineau (1802-1876) nasceu na Inglaterra, foi autora de mais de 50 livros e tem 

sido chamada a “primeira socióloga mulher”. Entre tantos feitos, foi original ao dirigir 

um olhar social à vida cotidiana e ao introduzir a Sociologia na Grã-Bretanha, com a 

tradução do livro fundador da disciplina, a “Filosofia Positiva”, de Augusto Comte. No 

entanto, quando se fala sobre os fundadores da Sociologia, não é comum se ouvir falar 

em Harriet. 

06. Com base nessas informações, sobre as relações de gênero e o mundo do trabalho, é 

CORRETO afirmar: 

 

a) A exclusão da mulher no campo do trabalho é explicada apenas por conjunturas 

econômicas.  

b) A história de Martineau se explica por uma alta divisão social do trabalho porque 

antecede a Revolução Industrial.  

c) O caso de Harriet exemplifica como a existência de gênero pode alcançar a 

discriminação sexual no trabalho.  

d) A relação de gênero é norteada pelas diferenças biológicas e justifica as desigualdades 

e a exclusão social da mulher.  

e) A dificuldade encontrada pelas mulheres no mundo do trabalho reflete a sua 

inferioridade nesse campo social, diferente da esfera doméstica.  

 

Resposta: C 

Considerando-se as teorias sociológicas a respeito das questões sobre gênero, assinale V 

nas afirmativas VERDADEIRAS e F, nas FALSAS. 

 



( ) O termo gênero faz referência a uma construção cultural, enfatizando o caráter social 

e histórico das diferenças sexuais. 

( ) Vários elementos estão envolvidos na constituição das relações de gênero, tais como 

a organização política, econômica e social. 

( ) A referência a gênero leva a pensar nas maneiras como as sociedades entendem o que 

é “ser homem” e “ser mulher”, o que consideram “masculino” e “feminino”. 

( ) O termo gênero se refere às diferenças biológicas e naturais dos seres humanos. 

 

07. A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a 

 

a) F F V F  

b) V V V F  

c) V F F V  

d) F V V F  

e) V V V V  

 

Resposta: B 

 

Uma mãe canadense defendeu a decisão tomada por ela e por seu marido de manter em 

segredo o sexo de seu filho mais novo, para dar à criança a oportunidade de desenvolver 

a sua identidade sexual por conta própria. A decisão tomada por Kathy Witterick, 38 anos, 

e David Stocker, 39, de não revelar o gênero de seu bebê Storm, de quatro meses de idade, 

gerou uma avalanche de reações – positivas e negativas – após reportagem do jornal 

“Toronto Star”, publicada nesta semana [28.05.2011].  

(www.g1.globo.com. Adaptado.) 

 

08. De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 

 

a) O ponto de vista adotado pela mãe canadense pressupõe a adoção do determinismo 

biológico no campo da sexualidade.  

b) O fato descrito pela reportagem revela a influência da fé religiosa nos padrões 

comportamentais contemporâneos.  

c) Sob o ponto de vista moral, a decisão tomada pelo casal canadense expressa um perfil 

conservador.  

d) O fato em questão revela que, para os pais da criança canadense, identidade sexual é 

um tema pertencente exclusivamente à esfera da autonomia individual.  

e) A postura adotada pelos pais da criança em questão revela intolerância no campo das 

diferenças sexuais.  

 

Resposta: d 

 

Na obra Grande Sertão: veredas, Guimarães Rosa apresenta dois personagens Riobaldo e 

Diadorim numa relação inusitada de atração. A trama se desenvolve como uma relação 



entre pessoas do mesmo sexo. As semelhanças nas aparências escondem, porém, 

diferenças de origem biológica, porque se trata de uma mulher (Diadorim) que se passa 

socialmente por homem. 

 

09. Escrita em 1956, essa obra de Guimarães Rosa trata de uma temática extremamente 

contemporânea, que é 

 

a) a superação do conceito de sexo, biologicamente herdado, pelo conceito de 

transexualidade, como categoria cientificamente possível.  

b) a superação do conceito de sexo, de natureza biológica, pelo conceito de gênero, de 

natureza sociocultural.  

c) a superação do conceito de sexo, de origem natural, pelo conceito de opção sexual, de 

natureza individual.  

d) a superação do conceito de sexo, de viés anatômico, pelo conceito de 

homossexualidade.  

 

Resposta B 

 

Segundo a autora Valéria Pilão, “Há um grupo no estado de São Paulo chamado ‘Carecas 

do ABC’, cuja atividade coletiva chegou ao extremo de jogarem um garoto pela janela do 

trem, pois o mesmo era punk. As manifestações homofóbicas também estão presentes, o 

preconceito contra o negro é outra característica que permeia estes movimentos. Na 

cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, recentemente (set/2005) um grupo 

pregando ‘o orgulho branco’ agrediu um negro na região denominada setor histórico. 

Suas atitudes não pararam por aí, panfletos cujo conteúdo propunha o preconceito ao 

homossexual e ao negro foram afixados nos postes do local.”  

(PILÃO, V. Movimentos sociais. In: LORENSETTI, E. et al. Sociologia. Curitiba: 

SEED-PR, 2006, p. 241-242).  

 

10. Levando em consideração o texto acima, é CORRETO afirmar que 

 

a) a discriminação contra os grupos sociais considerados minoritários, como aparece no 

texto citado, respeita o ordenamento jurídico brasileiro.  

b) as situações de violência descritas no texto expressam a persistência de preconceitos 

contra homossexuais e negros na sociedade brasileira.  

c) no Brasil, após a promulgação da Constituição de 1988, o preconceito e a discriminação 

contra grupos minoritários deixaram de existir.  

d) o preconceito e a discriminação contra homossexuais e negros contribuem para tornar 

a sociedade brasileira homogênea, saudável e pacífica.  

 

Resposta B 



 
 

— Diga lá, menina, o que é que você quer ser quando crescer? 

Eu quero ser dona de casa atuante ou mulher de milionário.  

Dona de casa atuante ou mulher de milionário 

(Jorge Ben Jor). 

 

Na estrofe da letra de Jorge Ben Jor e na imagem acima, pode-se observar um modelo de 

socialização da mulher, em que a imitação torna-se um ótimo momento de interação 

infantil de gênero. 

 

 

11. Sobre as relações de gênero, é CORRETO afirmar: 

 

a) o conceito de gênero se refere às condições de origem psicológicas e biológicas.  

b) a discussão sobre a violência doméstica não deve entrar em pauta nas discussões sobre 

gênero.  

c) a desigualdade entre homens e mulheres é historicamente construída, ou seja, não é 

uma desigualdade natural.  

d) a discussão sobre a identidade corporal e a sexualidade feminina não fazem parte das 

análises sobre questões de gênero.  

e) a visão feminina é constantemente romântica, e, por isso, deve-se ater ao direito à 

maternidade, mas não à igualdade de condições no trabalho. 

 

Resposta C 

 

Aprendemos que o racismo tem origem histórica.  

 

12. Assinale a alternativa CORRETA sobre essa afirmação: 

 

A) o racismo teve seu início no período do neocolonialismo, quando os europeus criaram 

justificativas ditas científicas para a imposição da cultura e do modo de vida europeus às 

sociedades do continente africano. Argumentavam que o branco era mais evoluído do que 

o negro, portanto, mais humano. 

b) o racismo teve seu início no período das Grandes Navegações quando os europeus 

observaram a importância da colonização e da necessidade de mão de obra, buscando a 

sustentação ideológica de que os negros eram inferiores aos brancos. 

c) o racismo teve seu início no período da colonização portuguesa quando começaram a 

surgir as primeiras ideologias justificando o domínio da Europa sobre as demais religiões. 
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doutrinas defendiam serem os brancos europeus destinados por Deus e pela história a 

comandar o mundo e as raças consideradas inferiores. 

d) o racismo teve seu início no período no início do século XX, com a disseminação das 

ideologias nazistas pelo mundo, que defendiam a superioridade da raça ariana e a 

exterminação em massa das etnias consideradas “menos humanas”. 

 

Resposta B 

 

Os textos a seguir referem-se à integração do índio à chamada civilização brasileira. 

 

Texto I - “Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento 

que separa e que tenta nos eliminar cultural, social e até fisicamente. A justificativa é a 

de que somos apenas 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus.(...) É 

preciso congelar essas idéias colonizadoras, porque elas são irreais e hipócritas e 

também genocidas.(...) Nós, índios, queremos falar, mas queremos ser escutados na 

nossa língua, nos nossos costumes.” 

 

Marcos Terena, presidente do Comitê Intertribal Articulador dos Direitos Indígenas na 

ONU e fundador das Nações Indígenas, 

Folha de S. Paulo, 31 de agosto de 1994. 

 

Texto II - “O Brasil não terá índios no final do século XXI (...) E por que isso? Pela 

razão muito simples que consiste no fato de o índio brasileiro não ser distinto das 

demais comunidades primitivas que existiram no mundo. A história não é outra coisa 

senão um processo civilizatório, que conduz o homem, por conta própria ou por difusão 

da cultura, a passar do paleolítico ao neolítico e do neolítico a um estágio civilizatório.” 

Hélio Jaguaribe, cientista político, Folha de S. Paulo, 2 de setembro de 1994. 

 

13. Pode-se afirmar, segundo os textos, que 

 

a) tanto Terena quanto Jaguaribe propõem idéias inadequadas, pois o primeiro deseja a 

aculturação feita pela “civilização branca”, e o segundo, o confinamento de tribos. 

b) Terena quer transformar o Brasil numa terra só de índios, pois pretende mudar até 

mesmo a língua do país, enquanto a idéia de Jaguaribe é anticonstitucional, pois fere o 

direito à identidade cultural dos índios. 

c) Terena compreende que a melhor solução é que os brancos aprendam a língua tupi 

para entender melhor o que dizem os índios. Jaguaribe é de opinião que, até o final do 

século XXI, seja feita uma limpeza étnica no Brasil. 

d) Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura dos índios e 

Jaguaribe acredita na inevitabilidade do processo de aculturação dos índios e de sua 

incorporação à sociedade brasileira. 

e) Terena propõe que a integração indígena deve ser lenta, gradativa e progressiva, e 

Jaguaribe propõe que essa integração resulte de decisão autônoma das comunidades 

indígenas. 



 

Resposta D 

 

14. Entre os séculos XV e XVIII, a transição do feudalismo para o capitalismo, no mundo 

ocidental, engloba um conjunto de transformações econômicas e sociais, entre as 

quais identificamos corretamente a(o): 

 

a) fragmentação da propriedade fundiária senhorial e monárquica. 

b) substituição da produção das manufaturas pelo sistema de corporações de ofícios. 

c) supremacia das rotas terrestres e mediterrâneas no comércio com o oriente. 

d) fortalecimento dos laços de servidão e vassalagem. 

e) desenvolvimento da vida urbana através das atividades comerciais. 

 

Resposta E 

 

15. A crise do Feudalismo acabou gerando também um declínio das relações feudais. 

Entretanto, o modelo político que se adequou inicialmente ao desenvolvimento do 

capitalismo foi o absolutismo monárquico. Ao contrário da figura dos senhores 

feudais, nesse modelo político: 

 

a) tinham centralidade os presidentes, que eram eleitos democraticamente. 

b) tinha centralidade a figura dos caudilhos. 

c) tinha posição destacada Napoleão Bonaparte. 

d) tinha ampla repercussão a figura de Lenin. 

e) tinha destaque central a figura do monarca. 

 

Resposta E 

 

16. Sabe-se que os renascimentos urbano e comercial na Europa viabilizaram o 

aparecimento do capitalismo, que teve a forma mercantilista inicialmente. O oceano 

Atlântico teve um papel fundamental nesse processo, que pode ser expresso pelo(a): 

 

a) concessão pacífica do tráfego pelo Atlântico que os muçulmanos deram aos europeus. 

b) ausência de marcadores navegantes, que precisavam ser buscados no continente 

asiático recém-descoberto. 

c) Grandes Navegações onde países como Espanha e Portugal começaram a impor seu 

modo de vida, suas crenças e seus sistema de produção aos diferentes povos das terras 

conquistadas.   

d) oportunidade de pirataria e de roubo de navios de outras regiões, sobretudo da Ásia. 

e) oportunidade de construir centros comerciais no interior da África. 

 

Resposta C 

 



“A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, 

em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi 

a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face 

do mundo mudou mais drasticamente (e mais rapidamente) do que em qualquer outra 

época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes.”  

(ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e das Descobertas. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1993, p. 395). 

 

17. Conforme o texto a alternativa que se adeque à sua interpretação é: 

 

a) O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. 

b) Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução 

Industrial, já que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma 

transformação profunda no âmbito da produção. 

c) O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução 

Industrial provocou no mundo contemporâneo. 

d) Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de 

eletricidade. 

e) O texto indica que a agricultura, durante 10.000 anos, impediu que a indústria se 

desenvolvesse. 

 

Resposta B 

 

Leio o texto a seguir: 

 

“O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção 

em massa para atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais 

pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas; são 

eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande 

empresa depende do consumo de massa. Em um livre mercado, não há uma só grande 

empresa que não atenda aos desejos das massas. A própria essência da atividade 

empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na qualidade de consumidor, 

o homem comum é o soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, decide os 

rumos da atividade empresarial.”  

(MISES, L. Von. Fatos e mitos sobre a Revolução Industrial.) 

 

18. De acordo com o economista austríaco, L. Von Mises, a importância das massas de 

trabalhadores assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste: 

 

a) no fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força 

de trabalho e não pagavam o que era proporcional a essa força. 

b) no caráter defensivo dos sindicatos que essas massas de trabalhadores formaram nesta 

época. 



c) no caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores, já que a indústria não precisava, 

na Inglaterra do século XIX, de seu mercado consumidor interno. 

d) no fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente 

populacional dos grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandavam os 

produtos industrializados. 

e) no fato de o homem comum, apontado no texto, ter ser tornado soberano e instituído 

um regime político anarquista após a Revolução Industrial. 

 

Resposta D 

 

 

19. A família é uma das principais instituições sociais responsável pelo primeiro contato 

de uma criança com o mundo e sua maneira de se organizar. A respeito da família, é 

possível inferir que  

 

a) enquanto instituição, perdeu totalmente sua função, portanto está fadada a desaparecer, 

restando ao indivíduo somente a si mesmo. 

b) deve permanecer inalterada a família moderna. Mesmo com todas as mudanças 

ocorridas na sociedade, o padrão único deve ser mantido.  

c) deve ser definida como básica aquela que é composta por pai, mãe e filho, evitando 

outras variações por se tratar de uma importante instituição social e esses serem os 

principais atores sociais.  

d) permaneceu com seu conceito intacto, apesar das mudanças ocorridas na sociedade em 

decorrência dos avanços tecnológicos.  

e) a definição de um padrão único de família é ilusória, mesmo com todos os avanços 

tecnológicos e as mudanças ocorridas na sociedade moderna, sendo o principal agente de 

socialização. 

 

Resposta E  

 

“A instituição familiar é essencialmente dinâmica, e este dinamismo tornou-se muito 

visível na segunda metade do século XX, não só no Brasil, mas em praticamente todo o 

mundo ocidental. A família tradicional foi adquirindo contornos nunca antes imaginados. 

As novas configurações da família levaram a sociedade, e inclusive os cientistas sociais, 

a anunciarem a falência desta instituição social. Mas, não era o fim, e sim a prova da 

imensa capacidade criativa do ser humano de adequar-se a novas necessidades e novos 

valores.”  

(PARANÁ. Livro didático de Sociologia. Curitiba, 2006, p.110)  

 

20. Segundo o texto é CORRETO afirmar que  

 

a) a instituição familiar se caracteriza por ser, essencialmente, matrilinear, dinâmica e 

imutável.  

b) atualmente, as famílias se configuraram de maneiras distintas.  



c) existe uma estrutura familiar que deve ser seguida por toda sociedade tida como correta.  

d) não se configura como família onde não há a presença de um pai ou de uma mãe.  

e) a família tradicional é imutável e estática. 

 

Resposta B 

 

Eu tô aqui 

Pra quê? Será que é pra aprender? 

Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? (...) 

(...) Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste 

- O que é corrupção? Pra que serve um deputado? 

Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso! 

Ou que a minhoca é hermafrodita 

Ou sobre a tênia solitária. 

Não me faça decorar as capitanias hereditárias!! (...) 

(...) E me disseram que a escola era meu segundo lar 

E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente 

Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre! 

Então eu vou passar de ano 

Não tenho outra saída 

Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida 

Discutindo e ensinando os problemas atuais 

E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais 

Com matérias das quais eles não lembram mais nada. 

(Estudo Errado – Gabriel, O Pensador)  

 

Na Canção “Estudo Errado”, Gabriel, O Pensador aborda o tema da escola, relatando 

ações características dessa instituição para desenvolver a letra da canção.  

 

21. Ao analisar os trechos da letra da canção, é CORRETO afirmar que  

 

a) a escola, com o passar do tempo, perdeu totalmente seu foco no ensino e a sua 

existência está dissociada de qualquer função social.  

b) a escola tem papel fundamental na socialização do indivíduo, reproduzindo padrões 

estabelecidos pela sociedade mas que, mesmo assim, o indivíduo a vê como local de 

aprendizado.  

c) ela enfatiza a riqueza do ensino escolar e sua principal característica que é investir no 

individual com o intuito de se formar padrões do indivíduo, não padrões do coletivo.  

d) ela demonstra que a escola e suas características desenvolvem um papel secundário na 

socialização dos indivíduos.  

e) seu autor relata como a escola valoriza o conhecimento prévio do aluno e incentiva a 

criatividade em suas atividades. 

 

Resposta B  



 

22. Considerando o tema das instituições sociais, assinale o que for CORRETO sobre a 

Escola.  

 

a) Na Escola os valores trazidos da família se identificam e complementam, pois numa 

sociedade todas as crianças são educadas da mesma forma por suas famílias, pois numa 

determinada sociedade a cultura é homogenia.  

b) Na Escola a criança percebe que sua educação familiar não se modifica na Escola, 

impedindo assim qualquer forma de questionamento da criança em relação aos seus 

hábitos e valores..  

c) Na Escola todos os valores familiares são excluídos, pois ela, a Escola, não pode 

trabalhar com todas as variações culturais trazidas pelas crianças de suas famílias.0.  

d) Nesse ambiente os valores trazidos da família se defrontam com o da escola, pois cada 

criança passa por diferentes formatos de socialização em sua família. Contudo, escola e 

família se complementam contribuindo na formação da personalidade de criança. 

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

 

Resposta D 

 

23. Assinale a alternativa CORRETA 

 

a) Desde os mais remotos tempos da sociedade humana a concepção de infância é aceita, 

pois os pais sempre tiveram amor e preocupação com seus filhos 

b) A fase da adolescência é considerada a mais tranquila do ser humano, pois ele deixa 

a insegurança da infância e seus temores, usufruindo na adolescência de vários 

mecanismos de sociabilidade que contribuem para serem, nessa fase, felizes e 

viverem longe dos conflitos da vida adulta. 

c) Independente da sociedade que uma pessoa venha a nascer ela passará pelas mesmas 

formas de divisão de etapas da vida. Infância, adolescência, velhice são construções 

biológicas não podendo ser construídas pela sociedade. 

d) A adolescência é uma fase que surgiu há pouco tempo, sendo construída na 

modernidade e popularizado no pós Segunda Guerra. 

e) Todas alternativas anteriores estão incorretas 

 

 

Resposta D 

 

 

(UEL – 2003) Antonio Candido, crítico literário com formação em Sociologia, assim 

escreve sobre as formas de solidariedade na vida social rural do interior do estado de São 

Paulo (1948-1954):  

 

“Na sociedade caipira a sua manifestação mais importante é o mutirão, cuja origem tem 

sido objeto de discussões. Qualquer que ela seja, todavia, é prática tradicional. (...) 

Consiste essencialmente na reunião de vizinhos, convocados por um deles, a fim de ajudá-

lo a efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, limpa, colheita, malhação, 



construção de casa, fiação, etc. Geralmente os vizinhos são convocados e o beneficiário 

lhes oferece alimento e uma festa, que encerra o trabalho. (...) Um velho caipira me contou 

que no mutirão não há obrigação para com as pessoas, e sim para com Deus, por amor de 

quem serve o próximo; por isso a ninguém é dado recusar auxílio pedido.”  

 

(CANDIDO, A.Os parceiros do Rio Bonito. 9. ed. São Paulo: Livraria Duas Cidades; 

Editora 34, 2001. p. 87-89.) 

 

24. Com base no texto e sobre solidariedade, assinale a alternativa que define a forma de 

solidariedade que prevalece no caso citado. 

 

a) A produção rural desenvolveu o mutirão como forma de solidariedade racional baseada 

no cálculo econômico do lucro. 

b) A solidariedade tradicional que aparece na sociedade caipira, estimulada pelo mutirão, 

fundamenta-se no modelo de organização do trabalho industrial. 

c) A produção rural recorre ao mutirão como uma forma de solidariedade orgânica, 

sustentada na especialização das tarefas e na remuneração equivalente à qualificação 

profissional. 

d) O mutirão pode ser caracterizado como uma forma de solidariedade tradicional, 

se baseia na identidade por vizinhança e nos valores religiosos, não havendo 

qualquer tipo de pagamento em dinheiro. 

e) O mutirão garante o assalariamento da vizinhança, fortalecendo a solidariedade rural. 

 

 

(UEL – 2003) A expansão da produção capitalista, nos três primeiros quartos do século 

XX, esteve assentada principalmente no modelo de organização fordista. A partir dos 

anos 1970, esse modelo sofreu significativas alterações, decorrentes da dificuldade em 

enfrentar, através de ganhos de produtividade, a crise que atingiu o sistema capitalista. 

Impôs-se ao universo da produção a necessidade de profunda reestruturação econômica, 

expressa pela introdução de novas tecnologias, flexibilidade dos processos de trabalho, 

dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Tais mudanças foram 

vistas por alguns como ruptura e, por outros, como continuidade do modelofordista. De 

qualquer maneira, o mundo do trabalho real do século XXI já não é mais o mesmo. 

 

25. Sobre os impactos concretos que afetaram a produção e o trabalho no Brasil, no 

quadro das transformações comentadas no texto, é correto afirmar que houve: 

 

a) consolidação do assalariamento regulamentado, através da expansão do emprego com 

carteira registrada para a totalidade dos trabalhadores. 

b) fortalecimento do poder de negociação dos sindicatos e elevação contínua da renda dos 

trabalhadores. 

c) extinção por inteiro das formas antigas de divisão do trabalho baseada na separação 

entre concepção e execução, em decorrência da alta qualificação intelectual dos 

trabalhadores. 



d) expansão de formas alternativas de organização do trabalho (trabalho informal, 

doméstico, temporário, por hora e subcontratação) em detrimento do 

assalariamento tradicional. 

e) redução drástica das jornadas de trabalho e ampliação do tempo de lazer desfrutado 

pelos trabalhadores. 

 

(UEL – 2008) No capitalismo, os trabalhadores produzem todos os objetos existentes no 

mercado, isto é, todas as mercadorias; após havê-las produzido, entregam-nas aos 

proprietários dos meios de produção, mediante um salário; os proprietários dos meios de 

produção vendem as mercadorias aos comerciantes, que as colocam no mercado de 

consumo; e os trabalhadores ou produtores dessas mercadorias, quando vão ao mercado 

de consumo, não conseguem comprá-las. [...] Embora os diferentes trabalhadores saibam 

que produziram as diferentes mercadorias, não percebem que, como classe social, 

produziram todas elas, isto é, que os produtores de tecidos, roupas, alimentos [...] são 

membros da mesma classe social. Os trabalhadores se veem como indivíduos isolados 

[...], não se reconhecem como produtores da riqueza e das coisas. 

(CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2004. p. 387.) 

 

26. Com a introdução da Terceirização cada vez menos haverá a relação de uma 

identidade do trabalhador com o produto produzido. Com base no texto, considere as 

afirmativas a seguir: 

 

a) A consciência de classe para os trabalhadores resulta da vontade de cada trabalhador 

em superar a situação de exploração em que se encontra sob o capitalismo. 

b) É no mercado que a exploração do trabalhador torna-se explícita, favorecendo a 

formação da ideologia de classe. 

c) A ideologia da produção capitalista constitui-se de imagens e ideias que levam os 

indivíduos a compreenderem a essência das relações sociais de produção. 

d) As mercadorias apresentam-se de forma a explicitar as relações de classe e o vínculo 

entre o trabalhador e o produto realizado. 

e) O processo de não identificação do trabalhador com o produto de seu trabalho 

resulta também na não percepção do trabalhador como membro de uma mesma 

classe social.   

 

Tornou-se recorrente o termo "precarização do trabalho", em referência a uma variedade 

de relações de trabalho e emprego que se tornaram expressivas no Brasil, desde a década 

de 1990, como consequência da liberalização financeira, da abertura comercial e da 

reestruturação produtiva.  

 

27. Qual das afirmações abaixo não se caracterizam como precarização do trabalho 

 

 

a) Falta de planejamento e supervisão 

b) Fiscalização das atividades dos trabalhadores pelo Ministério do Trabalho 



c) Risco de acidente e não cumprimento das normas de segurança 

d) Descumprimento da jornada de trabalho 

e) Falta de planejamento e supervisão 

 

 

 

 

 

TERCEIROS SÉRIES 

ITEM CONTEÚDO 

1 Poder 

2 Democracia, cidadania e participação 

3 Movimentos sociais e ação coletiva 

4 Culturas Juvenis 

5 Educação e Juventude 

 

Observe a charge. 

 

 

 

                             
 

A charge remete a uma determinada percepção existente hoje entre estratos da população 

brasileira a respeito da questão da segurança pública. 

 

1. Com base na charge, é correto afirmar: 

 

a) As crianças são as principais responsáveis pela visão negativa que, socialmente, se 

construiu dos órgãos de segurança pública.    

b) A vantagem da polícia em relação ao ladrão é que a primeira usa arma de fogo 

enquanto o segundo está restrito às armas brancas.    

c) Situações de exceção tendem a produzir, em parte da população, descrédito em relação 

às instituições de proteção da cidadania.    

d) A melhor maneira de se proteger é não sair à rua, pois pode haver conflitos entre 

policiais e ladrões, fazendo vítimas inocentes.    



e) As diferenças entre policiais e ladrões seriam claras na consciência dos indivíduos se 

as mães educassem melhor seus filhos a não cometer equívocos.    

 

_____________ 

 

(Ufla 2010)  Observe o seguinte cartaz. 

 

 

 

 
 

 

2. Sabendo que a socialização transmite ao indivíduo os padrões culturais da 

sociedade e que o controle social é um forte instrumento de socialização, a 

alternativa em que a função do cartaz apresentado se enquadra é: 

 

a) função de ordem social.    

b) função de organização social.    

c) função de eficiência social.    

d) função de dispersão social.    

 

_____________ 

 

(Enem 2010)  Judiciario contribuiu com ditadura no Chile, diz Juiz Guzman Tapia 

 

As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das pessoas 

desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões 

temporárias ou definitivas, e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal 

na Justiça. Assim, o Poder Judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem 

impunes. 

 

Disponível em: http://www.cartamaior.com.br. Acesso em: 20 jul. 2010 (adaptado). 

 

3. Segundo o texto, durante a ditadura chilena na década de 1970, a relação entre os 

poderes Executivo e Judiciário caracterizava-se pela 

http://www.cartamaior.com.br/


 

a) preservação da autonomia institucional entre os poderes.    

b) valorização da atuação independente de alguns juízes.    

c) manutenção da interferência jurídica nos atos executivos.    

d) transferência das funções dos juízes para o chefe de Estado.    

e) subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes 

 

_____________ 

 

(Unioeste 2009)  De acordo com o Art. 44 da Constituição Federal, o Poder Legislativo 

é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados (com 

representantes do povo brasileiro), o Senado Federal (com representantes dos Estados e 

do Distrito Federal), e o Tribunal de Contas da União (órgão que presta auxílio ao 

Congresso Nacional nas atividades de controle e fiscalização externa).  

 

4. Com base na Constituição Federal é correto afirmar que 

 

a) uma das atribuições do Congresso Nacional é nomear Ministros de Estado, Ministros 

do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República.    

b) é da competência do Congresso Nacional processar e julgar ações de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.    

c) é da responsabilidade do Congresso Nacional zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância aos direitos assegurados na Constituição Federal, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia.    

d) cabe ao Congresso Nacional elaborar as leis e proceder à fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

Administração direta e indireta.    

e) cabe ao Congresso Nacional sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.    

 

(Uel 2008)  Leia o texto a seguir: 

 

            Como argumentaram com muita propriedade diversos críticos da tradição 

sociológica [...]. As nações e os estados nacionais não interagem simplesmente entre si; 

sob as condições modernas, eles formam – ou tendem a formar – um mundo, isto é, um 

contexto global com os seus próprios processos e mecanismos de integração. A forma 

nacional de integração, dessa forma, desenvolve-se e funciona em conexão íntima e num 

conflito mais ou menos acentuado com a forma global. [...]  

            Para apreender a sua relevância em relação à análise do nacionalismo, é 

necessário ter em mente que a globalização de modo algum é sinônimo de 

homogeneização [...]. Pelo contrário, ela deve ser entendida como uma nova estrutura de 

diferenciação. 

 



(ARNASON, J. P. Nacionalismo, globalização e modernidade, In: FEATHERSTONE, 

M. (Org.) Cultura global: nacionalização, globalização e modernidade. Petrópolis: Vozes, 

1994. p. 238.) 

 

5. De acordo com o texto, é correto afirmar: 

 

a) Os Estados Nacionais possuem total autonomia quanto à globalização, por isso não 

sofrem reflexos deste processo, garantindo a homogeneidade, a simetria e unidade contra 

as distinções.    

b) A globalização é um processo que atinge e subverte todos os Estados Nacionais, que 

tendem ao desaparecimento com construção política moderna de regulação das relações 

sociais locais.    

c) Apesar da resistência dos Estados Nacionais, a globalização resulta em 

homogeneização severa em todos os países que atinge.    

d) Em virtude da presença dos Estados Nacionais, a tendência de homogeneização 

própria à globalização deve ser relativizada, pois muitas vezes, ao invés de uma 

homogeneização, ela acaba por promover novas formas de diferenciação.    

e) Inexiste relação direta entre globalização e Estados Nacionais, pois, estes últimos se 

preservam por meio de mecanismos de defesa autóctones e totalitários.    

 

GABARITO 

 

1) C 

 

2) A 

 

3) E 

 

4) D 

 

5) D 

 

 

 

 

(Enem 2010) “Pecado nefando” era expressão correntemente utilizada pelos inquisidores 

para a sodomia. Nefandus: o que não pode ser dito. A Assembleia de clérigos reunida em 

Salvador, em 1707, considerou a sodomia “tão péssimo e horrendo crime”, tão contrário 

à lei da natureza, que “era indigno de ser nomeado” e, por isso mesmo, nefando. 

 

NOVAIS, F.; MELLO E SOUZA L. História da vida privada no Brasil. V. 1. São Paulo: 

Companhia das Letras. 1997 (adaptado). 

 



O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De 

acordo com o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais (LGBT – Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Travestis), nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação 

homofóbica no 

País. 

 

6. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e, muitas 

vezes, expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam 

que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no 

país estão associadas 

 

a) à baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de 

cidadania dos homossexuais. 

b) à falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas 

relacionadas à violência contra homossexuais. 

c) à Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-

los de exercer seus direitos políticos. 

d) a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes 

de tabus e intolerância. 

e) a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos 

posicionamentos de correntes filosófico-científicas. 

 

(Enem 2009) Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e 

naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida 

de trabalho trivial ou de negócios — esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis 

com as qualidades morais —, tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, 

pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das 

atividades políticas”. 

VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994. 

 

7. O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a 

cidadania 

 

a) possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os 

políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos 

tem de trabalhar. 

b) era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma 

concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. 

c) estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava 

todos os habitantes da pólis a participarem da vida cívica. 

d) tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos 

deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. 

e) vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que 

tinham tempo para resolver os problemas da cidade. 



 

(Enem 2013) Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição 

de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais 

eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam 

trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns 

homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles 

tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. 

 

ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013. 

 

8. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição 

necessária a 

 

a) ampliação da noção de cidadania. 

b) reformulação de concepções religiosas. 

c) manutenção de ideologias conservadoras. 

d) implantação de cotas nas listas partidárias. 

e) alteração da composição étnica da população. 

 

(Enem 2012)  

 

TEXTO I 

 

O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade 

através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está 

presente em todos os redutos — seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na 

política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a 

fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em 

vários territórios do país se impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e 

a violência fincam suas raízes. 

 

Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 2099; 3 

fev. 2010. 

 

TEXTO II 

 

Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, 

sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é 

possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras, e todas as limitações 

são convertidas, na pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo. 

 

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

 



9. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no Texto 

II, o argumento do Texto I acerca da violência e agressividade na sociedade 

brasileira expressa a 

 

a) incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de 

aparatos de controle policial. 

b) manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de 

leis e atos administrativos. 

c) inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias 

nas grandes cidades brasileiras. 

d) dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle 

social compatíveis com valores democráticos. 

e) incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle 

social específicos à realidade social brasileira. 

 

(Enem 2011) TEXTO I 

 

A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo 

que terá consequência na vida de toda coletividade. 

GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 1997 

(adaptado). 

 

TEXTO II 

 

É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais 

e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. 

Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 2010. 

 

10. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de 

comunicação, de acordo com o Texto II, assumem um papel relevante na 

sociedade por 

 

a) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-

estar. 

b) fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. 

c) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. 

d) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização política. 

e) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas. 

 

(Enem 2010) A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser 

constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. 

A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos 

e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre 

ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É 



necessária uma ética renovada, que se construa a partir da natureza dos valores sociais 

para organizar também uma nova prática política. 

CORDI et al. Para filosofar. São Paulo: Scipione, 2007 (adaptado). 

 

11. O Século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos 

de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sob 

esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como 

 

a) instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar 

e agir de acordo com valores coletivos. 

b) mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético 

e virtuoso. 

c) meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do 

entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. 

d) parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses e ação privada 

dos cidadãos. 

e) aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua 

vinculação à outras sociedades. 

 

(Enem 2014) Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na 

área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de 

ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de 

atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial 

— descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos — 

para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente 

tenham seus direitos garantidos. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. Acesso 

em: 21 nov. 2013 (adaptado). 

 

12. A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa 

o princípio da inclusão social a 

 

a) práticas de valorização identitária. 

b) medidas de compensação econômica. 

c) dispositivos de liberdade de expressão. 

d) estratégias de qualificação profissional. 

e) instrumentos de modernização jurídica. 

 

(Enem 2012) “Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a 

linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das Igrejas e das 

comunidades religiosas, as normas do direito penal (por exemplo, quanto ao aborto), mas 

também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos 



consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a 

delimitação das esferas pública e privada — em tudo isso reflete-se amiúde apenas o 

autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos 

históricos. Por causa de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma 

comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, 

pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da 

maioria.” 

HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 

 

13. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, 

encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança: 

 

a) A secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na 

condição da sua concentração espacial, num tipo de independência nacional. 

b) A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes 

comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma 

cultura política nacional. 

c) A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de 

autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à 

coerção do melhor argumento. 

d) A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se 

libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional. 

e) O desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas 

convenções de comportamento, para compor a arena política a ser compartilhada. 

 

(Uff 2012) Aristóteles considerava que era melhor para a sociedade a soberania política 

ser entregue ao povo, como ocorre na democracia, do que a alguns homens notáveis, como 

na oligarquia ou aristocracia. Ele argumentava que, mesmo que um indivíduo 

isoladamente não fosse muito competente no ato de julgar, quando unido a outros 

cidadãos julga melhor, porque a união reúne as qualidades de cada um. 

 

14. A vantagem da democracia, segundo o ponto de vista de Aristóteles, seria a de 

 

a) Combinar as qualidades de muitos e neutralizar seus defeitos. 

b) Garantir que os defeitos do povo sejam corrigidos pela elite. 

c) Proporcionar à maioria as vantagens da corrupção. 

d) Permitir que os grandes homens falem em nome de todos. 

e) Promover o anonimato das opiniões e decisões. 

 

Gabarito 

 

6. D 

7. B 

8. A 



9. D 

10. B 

11. A 

12. A 

13. A 

14. A 

 

  

(Uea 2014)  

 

 

 

 
15. A questão colocada em debate pela charge é 

 

a) o desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes.    

b) a falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas às caçambas.    

c) o caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas.    

d) a situação precária dos trabalhadores ligados ao transporte de carga no Brasil.    

e) o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados.    

   

(Uerj 2016) As comunidades quilombolas, que são predominantemente constituídas por 

população negra, se autodefinem a partir das relações com a terra, do parentesco, do 

território, da ancestralidade, das tradições e das práticas culturais próprias. 

Estima-se que em todo o país existam mais de três mil comunidades quilombolas. O 

Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 

por remanescentes das comunidades dos quilombos.  

Adaptado de incra.gov.br. 

 



A demarcação de terras de comunidades quilombolas é fato recente nas práticas 

governamentais brasileiras. 

16. Um dos principais objetivos dessa política pública é viabilizar a promoção de: 

 

a) aceleração da reforma agrária    

b) reparação de grupos excluídos    

c) absorção de trabalhadores urbanos    

d) reconhecimento da diversidade étnica    

   

(Upe-ssa 2 2016) Observe a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 
 

17. O fenômeno nela apresentado é definido como uma 

 

a) ação de partidos políticos que possuem o objetivo de mudar uma determinada situação 

em um país ou região.    

b) determinação social de grupos minoritários que reivindicam melhores situações para 

determinados indivíduos desprotegidos culturalmente.    

c) solução definitiva e tranquila de conflitos e desigualdades sociais impostas pelos grupos 

menos favorecidos aos grupos sociais considerados elitizados.    

d) ação coletiva com base em uma determinada visão de mundo, objetivando a mudança ou 

a manutenção das relações sociais numa dada sociedade.    

e) norma de comportamento determinada pela sociedade para controlar manifestações 

individuais ou grupais que contrariem os interesses do poder político do país.    

   

(Unimontes) À medida que, a partir dos anos 70, amplia-se uma cultura democrática no 

Brasil, que os movimentos sociais, junto com outros setores democráticos, vão 

arrombando as portas da ditadura, o Estado torna-se lentamente permeável à participação 

de novos atores sociais. O Estado brasileiro, tradicionalmente privatizado pelos seus 

vínculos com grupos oligárquicos, vai lentamente cedendo espaço, tornando-se mais 

permeável a uma sociedade civil que se organiza, que se articula, que constitui espaços 

https://2.bp.blogspot.com/-32KMGxskWIg/V35naYt4YiI/AAAAAAAAFGo/mtDe4DNpw98pkMvE2UGnhTnlLuwfIJBxQCLcB/s1600/A%C3%A7%C3%A3o+coletiva.png
https://2.bp.blogspot.com/-32KMGxskWIg/V35naYt4YiI/AAAAAAAAFGo/mtDe4DNpw98pkMvE2UGnhTnlLuwfIJBxQCLcB/s1600/A%C3%A7%C3%A3o+coletiva.png
https://2.bp.blogspot.com/-32KMGxskWIg/V35naYt4YiI/AAAAAAAAFGo/mtDe4DNpw98pkMvE2UGnhTnlLuwfIJBxQCLcB/s1600/A%C3%A7%C3%A3o+coletiva.png


públicos nos quais reivindica opinar e interferir sobre a política, sobre a gestão do destino 

comum da sociedade. A radicalização da democracia não significa apenas a construção 

de um regime político democrático, mas também a democratização da sociedade e a 

construção de uma cultura democrática. Esse é ainda um desafio. 

(Adaptado de CARVALHO, Maria do C.A.A. Participação social no Brasil hoje. 

Disponível em <http://www.polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf> Acesso em maio 2011. 

 

18. Considerando o texto e essa conjuntura, analise as afirmativas, tendo em vista o 

significado da participação social: 

 

I. Participar da gestão dos interesses coletivos significa participar do governo da sociedade, 

disputar espaço no Estado e no mercado, nos espaços de definição e execução das 

políticas públicas. 

II. Os movimentos sociais têm, apesar das limitações e precariedades, construído 

contrapartidas que colocam num outro patamar de dignidade e respeito setores excluídos 

da sociedade, rompendo as fronteiras dos espaços onde têm sido confinados. 

III. Ampliar a tolerância, o respeito democrático pelo diferente, eliminar as segregações 

raciais, de gênero, de opção sexual, entre outras, é o resultado da incidência de práticas 

participativas que constroem e modificam os valores sociais. 

IV. Participar significa questionar o monopólio do Estado como gestor da coisa pública, 

construir espaços públicos não estatais, abrir caminhos para o aprendizado da negociação 

democrática e afirmar a importância do controle social sobre o Estado. 

 

Estão corretas as afirmativas 

 

a) II, III e IV, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) I, III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

   

(Enem 2015) Diante de ameaças surgidas com a engenharia genética de alimentos, vários 

grupos da sociedade civil conceberam o chamado “princípio da precaução”. O 

fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia ou produto comporta alguma 

ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa avaliar a natureza precisa ou a 

magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de 

quarentena para maiores estudos e avaliações antes de sua liberação. 

 SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: 

Cia. das Letras, 2001 (adaptado). 

   

19. O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social 

contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou 

administração de riscos tem como objetivo 

 

a) priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à natureza.    

b) negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos ecológicos.    

c) instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências.    

d) combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças sociais.    

e) romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico e científico.    

 

GABARITO 



 

15. e) o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados.  

16. b) reparação de grupos excluídos  

 

17 d) ação coletiva com base em uma determinada visão de mundo, objetivando a 

mudança ou a manutenção das relações sociais numa dada sociedade.  

18. a) II, III e IV, apenas.  

19 c) instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências.  

 

 

 

“Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram 

destaque, ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos 

movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas 

no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da 

sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no 

processo de construção democrática”. 

(SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação e 

possibilidades das práticas democráticas. Disponível em: http://www.ces.uc.pt. Acesso 

em: 30 abr. 2010) (adaptado). 

 

20. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de 

construção democrática, porque: 

 

a) determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. 

b) aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. 

c) pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. 

d) privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. 

e) propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. 

 

“O cidadão é um individuo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa 

ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo que acontece no mundo acontece 

comigo...” 

(Herbert de Souza – Betinho)  

21. Segundo a definição acima, podemos afirmar que: 

 

a) o cidadão é o individuo que se omite frente ao debate político. 

b) a cidadania é apenas restrito aos estudiosos e políticos. 

c) o cidadão é aquele que não vive em sociedade. 

d) a cidadania compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem da 

vida política sempre visando o funcionamento da sociedade. 

e) A cidadania é não discutir política e fazer de conta que não existe a cidade. 



 

22.  Max Weber elaborou um conjunto de conceitos teóricos que têm a realidade do 

Estado como seu centro de referência. De acordo com esse autor, é correto afirmar 

que o Estado é 

 

a) caracterizado pelo uso legítimo da força ou violência física. 

b)identificado como um instrumento de domínio de uma classe social sobre outra. 

c) reconhecido pelas relações estruturais entre o mercado e a sociedade. 

d) definido pelas suas funções, seus fins e objetivos. 

e) representativo da repressão burguesa. 

 

                                 “O Estado Moderno” 

O Estado Moderno serve de base à Ciência Política. Esta é uma consequência da própria 

modernização da sociedade que começa no séc. XVI e culmina com a Revolução 

Industrial. Este processo tem um elemento central, a tecnologia. Esta modernização 

possibilita igualmente uma maior mobilidade social. A sociedade moderna é 

caracterizada pela tecnologia, pelo aumento da produtividade, pela mobilidade da 

população e pelo aparecimento de novos grupos sociais. É a época da ascensão da 

Burguesia. Outra novidade do Estado Moderno é a nova forma de legitimação de poder. 

Antes quem legitimava o poder era um Deus Absoluto, mas quem vai se tornar o novo 

elemento legitimador é o Povo. Assim, surgem novas Instituições como os Parlamentos, 

onde o povo se faz representar.   

(br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070901133730AA1VyX2. Acesso: 

02/09/2010. 14:31) 

23. De acordo com o texto, podemos afirmar que no: 

 

a) período citado, a burguesia entrou em decadência. 

b) Estado Moderno, Deus legitima o poder do superior. 

c) tempo em questão, o aparecimento de grupos sociais era irrelevante. 

d) período em questão, a modernização social ocorreu com maior intensidade. 

e) processo de formação da modernidade a Revolução Industrial pouco influenciou. 

TEXTO l 

Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de 

seus próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as 

questões públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à 

ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. 

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado). 

 

TEXTO II 



Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de 

administrar justiça e exercer funções públicas; algumas destas, todavia, são limitadas 

quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas 

duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de 

tempo prefixados. 

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 

 

24. Comparando os textos l e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto para 

Aristóteles (no século IV a.C.), a cidadania era definida pelo(a) 

 

a) prestígio social. 

b) acúmulo de riqueza. 

c) participação política. 

d) local de nascimento. 

e) grupo de parentesco. 

 

“Pecado nefando” era expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a 

sodomia. Nefandus: o que não pode ser dito. A Assembleia de clérigos reunida em 

Salvador, em 1707, considerou a sodomia “tão péssimo e horrendo crime”, tão contrário 

à lei da natureza, que “era indigno de ser nomeado” e, por isso mesmo, nefando. 

NOVAIS, F.; MELLO E SOUZA L. História da vida privada no Brasil. V. 1. São Paulo: 

Companhia das Letras. 1997 (adaptado). 

 

O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De 

acordo com o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais (LGBT – Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Travestis), nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação 

homofóbica no 

País. 

 

25. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e, muitas 

vezes, expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam 

que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no 

país estão associadas 

 

a) à baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de 

cidadania dos homossexuais. 

b) à falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas 

relacionadas à violência contra homossexuais. 

c) à Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-

los de exercer seus direitos políticos. 

d) a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas 

recorrentes de tabus e intolerância. 



e) a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos 

posicionamentos de correntes filosófico-científicas. 

 

Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e 

mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais 

em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no 

governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não 

assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda 

piores para seus semelhantes. 

ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013. 

26. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição 

necessária a 

 

a)ampliação da noção de cidadania. 

b) reformulação de concepções religiosas. 

c) manutenção de ideologias conservadoras. 

d) implantação de cotas nas listas partidárias. 

e) alteração da composição étnica da população. 

TEXTO I 

O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade 

através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está 

presente em todos os redutos — seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na 

política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a 

fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em 

vários territórios do país se impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e 

a violência fincam suas raízes. 

Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 2099; 3 

fev. 2010. 

TEXTO II 

Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, 

sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é 

possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras, e todas as limitações 

são convertidas, na pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo. 

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 



27. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no Texto 

II, o argumento do Texto I acerca da violência e agressividade na sociedade 

brasileira expressa a 

 

a) incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de 

aparatos de controle policial. 

b) manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de 

leis e atos administrativos. 

c) inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas 

migratórias nas grandes cidades brasileiras. 

d) dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de 

controle social compatíveis com valores democráticos. 

e) incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de 

controle social específicos à realidade social brasileira. 

TEXTO I 

A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo 

que terá consequência na vida de toda coletividade. 

GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 1997 

(adaptado). 

 

TEXTO II 

É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais 

e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. 

Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 2010. 

 

28. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de 

comunicação, de acordo com o Texto II, assumem um papel relevante na 

sociedade por 

 

a) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-

estar. 

b) fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. 

c) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. 

d) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização política. 

e) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas. 

 

Em junho de 2015, o Papa Francisco tornou pública a encíclica Laudato sí (Louvado 

sejas), na qual trata do meio ambiente e da atual crise ecológica, conforme trecho a seguir. 

 

O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto; e não podemos 

enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se não prestarmos atenção às causas 



que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deterioração do meio 

ambiente e a da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta: “Tanto a 

experiência comum da vida quotidiana como a investigação científica demonstram que 

os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais 

pobres”. Por exemplo (...), a poluição da água afeta particularmente os mais pobres que 

não têm possibilidades de comprar água engarrafada, e a elevação do nível do mar afeta 

principalmente as populações costeiras mais pobres que não têm para onde se transferir. 

O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos 

pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que 

não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. 

 Apud http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/ papa- 

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 

29. No trecho selecionado da encíclica, o papa estabelece 

 

a) a relação entre a desigualdade social e a fragilidade do equilíbrio ecológico 

planetário.    

b) o vínculo entre a responsabilidade humana no aquecimento global e a elevação do nível 

do mar.    

c) a interdependência entre o desenvolvimento tecnológico e o progresso material e moral.    

d) o papel da política internacional para o uso responsável das fontes hídricas.    

e) a importância de preservar o bem comum, sobretudo a água potável. 

 

A vida política não acontece apenas dentro do esquema ortodoxo dos partidos políticos, 

da votação e da representação em organismos legislativos e governamentais. O que 

geralmente ocorre é que alguns grupos percebem que esse esquema impossibilita a 

concretização de seus objetivos ou ideais, ou mesmo os bloqueia efetivamente. [...] Às 

vezes, a mudança política e social só pode ser realizada recorrendo-se a formas não 

ortodoxas de ação política. 

GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Tradução Sandra Regina Netz. Porto Alegre : Artmed, 

2008. 

 

30. Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que busca promover um 

interesse comum ou assegurar uma meta comum através de ações fora das esferas 

institucionais, que se chama de 

 

a) interação social. 

b) mobilidade lateral. 

c) movimento social. 

d) princípio preventivo. 

e) movimento de acomodação urbana. 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/


 


