
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1) Discorra sobre a relação entre a passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista e seu impacto sobre 
a formação da Sociologia.  
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2) O que estabeleciam os princípios básicos da Lei dos Três Estados do Positivismo de August Comte?  
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3) As ciências naturais influenciaram consideravelmente a emergência das ciências sociais, que surgiram como uma 
tentativa de transformar em objeto de investigação rigorosa campos tradicionalmente ligados a disciplinas 
humanísticas frequentemente consideradas impenetráveis ao rigor das ciências naturais. Discorra sobre a concepção 
de sociedade do ponto de vista da Sociologia clássica apresentada por Émile Durkheim.  
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4) Leia a letra desta música. 
  
Lôrabúrra 

  

[...] 
Escravas da moda vocês são todas iguais 
Cabelos, sorrisos e gestos artificiais 
ideias banais e como dizem os Racionais: 
(Mulheres vulgares 
Uma noite e nada mais) 
“Lôrabúrra” você é vulgar sim 
Seus valores são deturpados você é leviana 
Pensa que está com tudo mas se engana em sua frágil cabecinha de porcelana 
A sua filosofia é ser bonita e gostosa 
Fora disso é uma sebosa tapada e preconceituosa 
Seus lindos peitos não merecem respeito 
Marionetes alienadas vocês não têm jeito 
Eu não sou agressivo 
Contundente talvez 
O Pensador dá valor às mulheres 
Mas não vocês 
Vocês são o mais puro retrato da falsidade 
Desculpa amor 
Mas eu prefiro mulher de verdade 
Lôrabúrra! 
  
É o problema não tá no cabelo 
Tá na cabeça 
Não se esqueça 
Nem todas são sócias da farmácia (Lorácia) 
Tem muita Lôrabúrra de cabelo preto e castanho por aí 
É... Lôrabúrra morena, ruiva, preta... 
Lôrabúrra careca 
E tem a Lôrabúrra natural também (Loraçabelzebúrra) 
Cada Lôrabúrra é de um jeito mas todas são iguais 
Cê tá me entendendo? 
(Eu gosto é de mulher)  

Gabriel O Pensador. Lôrabúrra. Álbum: Gabriel O Pensador, 1993. 
  
  
A música do cantor brasileiro Gabriel O Pensador apresenta duas facetas a respeito da maneira como algumas 
mulheres se veem e como são vistas pela sociedade brasileira, um importante tema dentro das questões de gênero. 
Aponte essas duas facetas e discorra sobre elas. 
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5) As recentes manifestações revelaram a importância da internet e das redes sociais na mobilização de milhares de 
manifestantes em diversas partes do país. Discuta o impacto da internet e das redes sociais nas novas formas de 
participação social do Brasil. (08 linhas para responder) 
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6) Quando o grego cruzou Gibraltar 
Onde o negro também navegou, 
Beduíno* saiu de Dacar 
E o Viking** no mar se atirou. 
Uma ilha no meio do mar 
Era a rota do navegador, 
Fortaleza, taberna e pomar, 
Num país tuaregue e nagô. 
 
LENINE. Caribena Nação. CD: Olho de Peixe, 2002. 
  
Beduínos – povo comerciante nômade habitante dos desertos da África. 
Vikings– refere-se tanto aos povos escandinavos, quanto aos guerreiros, piratas e comerciantes nórdicos da Europa 
Medieval. 
Tuaregue – pastores nômades do norte da África. 
Nagô – qualquer negro escravizado, comerciado na antiga Costa dos Escravos e que falava o ioruba. 
  
A respeito da noção de raça e etnia, assinale a alternativa correta. 
 
a) O termo negro da música refere-se à raça de um povo, podendo ser relacionada às palavras grego e viking, raças 

europeias. 
b) Beduíno refere-se a uma etnia, ou seja, a um grupo identificado segundo suas características fisiológicas e 

biológicas. 
c) Etnia refere-se a uma identidade cultural e histórica partilhada por um determinado povo. Nesse sentido, os 

termos beduíno e viking da música referem-se às etnias. 
d) Raça refere-se às características fisiológicas e biológicas de um povo. Nesse sentido, tuaregue e nagô tratam das 

diferentes raças africanas, antes designadas apenas como “negros”. 
e) Vikings são figuras do imaginário europeu sobre os povos bárbaros, e pela descrição que se faz deles não podem 

ser considerados uma etnia. 
 
 
7) Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a 
fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre 
o macho castrado que qualificam o feminino. 

BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 
  
Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoircontribuiu para estruturar um movimento social que 
tevecomo marca o(a) 
 
a) Ação do Poder Judiciário para criminalizar a violênciasexual. 
b) Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. 
c) Organização de protestos públicos para garantir aigualdade de gênero. 
d) Oposição de grupos religiosos para impedir oscasamentos homoafetivos. 
e) Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. 
 
 
8) Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de 
pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os 
indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes 
precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente 
e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do 
afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades 
ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 
  
Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, na: 
 
a) Rigidez das normas jurídicas. 
b) Prevalência dos interesses privados. 
c) Solidez da organização institucional. 
d) Legitimidade das ações burocráticas. 
e) Estabilidade das estruturas políticas.  
 
 
9) Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais 
brasileiros nos últimos vinte anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata 
apenas da reconstrução do regime político, reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do 
Regime Militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de 
vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam 
diretamente com a população e com o Estado. 
 

GOHN, M. G. M. Os sem-terra, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2003. (Adaptado) 



   
No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para: 
 
a) Diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. 
b) Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. 
c) Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. 
d) Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos. 
e) Fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. 
 
 
10) Se a definição de ciência pode ser a “sistematização do conhecimento humano”, de seus “saberes adquiridos”, 
sistematização essa que visa, portanto, à objetivação do conhecimento, de que modo a Sociologia pode ser encarada 
como ciência, uma vez que trata das relações humanas e suas formas de associação, as quais podem ser afetadas 
tanto por fatores objetivos, quanto por fatores subjetivos? 
  
a) A Sociologia busca a compreensão do comportamento social do cidadão comum, procurando evidenciar dados e 

tendências objetivas, determinadas pelo grupo social de que se faz parte. 
b) Ao procurar entender o comportamento e a afetividade dos indivíduos em sua subjetividade, a Sociologia constrói 

as bases para a compreensão desse mesmo indivíduo no seu âmbito social. 
c) A Sociologia estabelece a noção de que ao vivermos em sociedade não há subjetividade, mas apenas o 

comportamento social que é ditado, sobretudo, pelos meios de comunicação e pelas mídias sociais. 
d) Compreende que não é possível estabelecer dados objetivos a respeito do comportamento humano, e por isso 

situa-se no âmbito das “Ciências Humanas”, cujos objetivos são distintos das ditas “Ciências Exatas”. 
e) A Sociologia entende que não há indivíduo isolado e que isso afeta nossas preferências e nossos comportamentos, 

pois o indivíduo guarda em si toda uma carga histórica e até mesmo genética que são mensuráveis. 
 
 
11) “Senso comum e ciência são expressões da mesma necessidade básica, a de compreender o mundo, a fim de 
viver melhor e sobreviver. E para aqueles que teriam a tendência de achar que o senso comum é inferior à ciência, eu 
só gostaria de lembrar que, por dezenas de milhares de anos, os homens sobreviveram sem coisa alguma que se 
assemelhasse à nossa ciência”. 
 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2002. p. 21. 
  
De acordo com o texto: 
  
a) Tanto o senso comum quanto a ciência são tentativas pouco produtivas de compreensão do mundo. 
b) Por séculos o homem conseguiu sobreviver, antes da existência da ciência, graças ao senso comum. 
c) O senso comum demonstra-se superior à ciência, uma vez que esse norteou a vida humana por milhares de anos, 

antes que a ciência pudesse existir. 
d) A sobrevivência da espécie humana se deve à invenção, ao aprimoramento e à utilização da ciência. 
e) Nenhum conhecimento científico é suficientemente forte para desbancar o que se sabe via senso comum. 
 
 
12) Se assim como a ciência o senso comum também generaliza os fatos, o que distingue um do outro? 
  
a) A ciência constrói suas generalizações a partir da análise minuciosa e objetiva dos dados e fenômenos, buscando, 

muitas vezes, reproduzi-los de forma controlada. Já o senso comum frequentemente parte de experiências 
pessoais, subjetivas. 

b) Enquanto o senso comum observa as leis mecânicas e físicas, a ciência observa o cotidiano e dele tira suas 
conclusões, demonstrando-se mais próximo do conhecimento constituído pelos indivíduos comuns. 

c) O senso comum, na realidade, mostra a base do conhecimento científico, pois é a partir da concepção comum a 
respeito das coisas e da realidade que parte o conhecimento científico, que então elabora leis, postulados, etc. 

d) Somente a ciência é capaz de traduzir de modo infalível a realidade percebida pelo homem. Neste sentido, o 
conhecimento ou senso comum nada mais é que um saber vulgar, sem profundidade nem justificativa. 

e) As generalizações realizadas pelo senso comum dizem respeito ao cotidiano, enquanto as generalizações realizadas 
pela ciência dizem respeito a assuntos físicos, matemáticos. São de ordens diferentes, portanto. 

 
 
13) Sobre o que se chama “história do pensamento racional”, podemos concluir que: 
  
a) Tornou-se efetivo a partir do Renascimento, propiciando o surgimento da ciência nos moldes em que conhecemos 

hoje. 
b) Esteve demasiadamente impregnada de concepções religiosas e por isso só passou a se desenvolver a partir do 

século XIX. 
c) Demonstra o caráter essencialmente político das teorias desenvolvidas pela Filosofia e Sociologia, separando-as da 

Ciência efetiva. 
d) Denota que as maiores descobertas realizadas pelo homem foram realizadas muito antes do desenvolvimento da 

ciência a partir do século XVI. 
e) Ilustra o tortuoso caminho realizado pelo ser humano na busca da compreensão da realidade e como essa busca se 

realizou por diferentes meios. 
 
 



 
14) De acordo com Durkheim, é correto afirmar que a consciência coletiva: 
  
a) Forma o tipo psíquico da sociedade, com suas propriedades, suas condições de existência e seus modos de 

desenvolvimento. 
b) Tem por substrato um único órgão e depende das condições particulares em que se encontram os indivíduos. 
c) Desenlaça as gerações sucessivas, pois muda a cada geração e assemelha-se à consciência individual. 
d) É o conjunto de crenças e sentimentos específicos a alguns membros de uma mesma sociedade, formando um 

sistema indeterminado e sem vida própria. 
 
 
15) Sobre a relação entre a revolução industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que for 
correto. 
 
a) A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração da população no 

ambiente urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no 
estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava.  

b) A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades gerou uma série de problemas 
modernos, que passaram a demandar investigações visando à sua resolução ou minimização.  

c) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela revolução industrial 
compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo 
capitalista 

d) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, foram tema de 
pesquisa dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade.    

e) A necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem 
sociólogos em seus quadros profissionais, para atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão mais eficientes 
e produtivos. 

 
 
16) Para Augusto Comte, uma das funções da Sociologia ou Física Social era encontrar leis sociais que conduzissem o 
progresso da humanidade. Sobre os estágios do progresso social discutidos pelo autor, é correto afirmar:  
 
a) O estágio teológico nega a existência de apenas uma explicação divina para os fenômenos naturais e sociais.  
b) O positivismo é o estágio superior do progresso social, porque se sustenta nos métodos científicos. 
c) O estágio mais simples é o mítico, seguido pelo teológico e pelo científico, que é o mais elaborado.  
d) O primeiro estágio do conhecimento é o metafísico, em que conceitos abstratos explicam o mundo.  
e) A Europa exemplificava uma sociedade em estado de desenvolvimento teológico. 
 
 
17) Sobre a relação indivíduo e sociedade definida pelos autores clássicos da Sociologia, é correto afirmar que: 
 
a) Karl Marx afirma que existem condicionamentos estruturais que levam o indivíduo, os grupos e as classes para 

determinados caminhos, sendo impossível a reação e transformação de tais condicionamentos. 
b) Émile Durkheim afirma que a sociedade nem sempre prevalece sobre o indivíduo. As leis e regras dependem dele e 

dão sentido de integração entre os membros da sociedade. 
c) Max Weber tem como preocupação central compreender o indivíduo e suas ações. A sociedade existe 

concretamente, mas não é algo externo e acima das pessoas. Trata-se do conjunto das ações dos indivíduos 
relacionando-se reciprocamente. 

d) Weber concorda com Durkheim quando afirma que as normas, os costumes e as regras sociais não são algo 
externo ao indivíduo, mas estão internalizados e, com base no que traz dentro de si, ele escolhe condutas e 
comportamentos, dependendo das situações que se lhe apresentam.  

 
 
18) Nos processos sociais há várias formas de desenvolver as relações possíveis, abaixo você encontra algumas 
definições sobre essas relações, marque a alternativa correta. 
  
a) Cooperação – é o resultado do estímulo recíproco entre indivíduos. Forma-se assim uma cadeia de impulsos que 

transforma as relações. O contato social é o pré-requisito para a interação social, por meio do qual as pessoas se 
relacionam umas com as outras. O conteúdo da interação é constituído de sensações e sentimentos, como 
cortesia, amor, solidariedade, inveja etc 

b) Assimilação-  os indivíduos se aproximam para dividir tarefas ou para agir de forma conjunta, visando o mesmo 
objetivo. O sucesso na realização desses objetivos depende da coordenação das ações, da participação ativa dos 
elementos e da elaboração de regras comuns. 

c) Competição – rivalidade entre concorrentes podendo ocorrer de forma individual ou coletiva, com objetivo de 
receber um ganho. Esse ganho pode se estabelecer na forma de poder, prestígio social ou ganho material. 
Normalmente são estabelecidas normas ou regras comuns para os concorrentes. 

d) interação social -  solução para o conflito. Processo de ajuste no qual os indivíduos ou grupos diferentes se tornam 
semelhantes. Um exemplo é o dos imigrantes quando são acolhidos na sociedade em que se instalam. Raramente 
ocorre a assimilação completa, pois de alguma forma os indivíduos e grupos procuram manter seus costumes e 
tradições. 

 
 
 



 
19) “Quando os recursos importantes para uma sociedade são distribuídos desigualmente e quando, como 
consequência, as pessoas ou grupos de pessoas podem ser classificados (as) em razão de suas parcelas de recursos, 
que definem suas diferenças, dizemos que existe um sistema de estratificação social. Existem diversos sistemas de 
estratificação social em diferentes sociedades.” 
(TURNER, J.H. Sociologia – Conceitos e aplicações) 
  
As estruturas sociais, nas sociedades modernas, apresentam como características, exceto: 
 
a) Cada indivíduo está encaixado num grupo ou organização social, tendo os seus pensamentos, sentimentos e ações 

extremamente ilimitados em relação à cultura do grupo ou organização.    
b) Existem grupos compostos de cadeias relativamente pequenas de pessoas em contato face a face, ou ainda de 

grande número de indivíduos com acesso diferenciado a algum recurso. 
c) Há organizações sociais e estruturas institucionais combinadas, com complexos princípios voltados para o 

atendimento das necessidades básicas da existência humana como, por exemplo, a riqueza, o poder e o prestígio.    
d) A vida social é um constante movimento nas estruturas sociais, uma teia de partições e engrenagens que definem 

as relações sociais entre pessoas e grupos na sociedade. 
 
 
20) O conceito de __________________ se pauta nas relações entre indivíduos, grupos ou classes sociais que 
desenvolvem projetos paralelos aos ________________. Ou seja, pessoas ou grupos se organizam, tomam decisões 
de forma autônoma e voluntária, de acordo com suas necessidades ou a partir de seus critérios, independente do 
Poder Público. 
 
As expressões que completam a frase de forma correta e sucessiva são as apresentadas na alternativa: 
 
a) Sociedade civil, serviços estatais. 
b) Sociedade anarquista, sistema jurídico. 
c) Sociedade capitalista, sistema socialista. 
d) Sociedade civil, sistema financeiro. 
 
 


