
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Entregue no dia da prova. 
 

 
1)  

 
Há uma variedade de fatores envolvidos no estabelecimento das desigualdades sociais, produza um texto aonde você, 
de forma resumida, fale acerca desses fatores relacionando-os entre si.   
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Para Max Weber há três tipos de dominação. Quais os três tipos de dominação de uma ordem legítima definidos 
pelo autor?   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
3)  

 
 Burgueses e Proletários 

 
“A história de todas as sociedades até o presente é a história das lutas de classes. 
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, membro de corporação e oficial artesão, em síntese, 
opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora 
dissimulada, ora aberta, que a cada vez terminava com uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou 
com a derrocada comum das classes em luta. 
Nas épocas remotas da história, encontramos por quase toda a parte uma estruturação completa da sociedade em 
diferentes estamentos, uma gradação multifacetada das posições sociais. Na Roma antiga temos patrícios, cavaleiros, 
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plebeus, escravos; na Idade Média, senhores feudais, vassalos, membros de corporação, oficiais-artesãos, servos, e 
ainda, em quase cada uma dessas classes, novas gradações particulares. (...) “ 
(Manifesto do Partido Comunista KARL MARX e FRIEDRICH ENGELS) 
 

Disponível em: Estudos Avançados. Estud. av. vol.12 no.34 São Paulo Sept./Dec. 
1998http://www.scielo.br/pdf/ea/v12n34/v12n34a02.pdf. 

 
Partindo do excerto acima citado e do que você estudou, desenvolva um texto breve aonde você aponte como Karl 
Marx pensava o conceito de trabalho e a como a luta de classes se desenvolve no sistema capitalista.  
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
4) “[...] uma vez eliminados inteiramente todos os sistemas, sejam eles preferenciais ou de restrições, impõe-se por 
si mesmo o sistema óbvio e simples da liberdade natural. Deixa-se a cada qual, enquanto não violar as leis da justiça, 
perfeita liberdade de ir em busca de seu próprio interesse, a seu próprio modo, e faça com que tanto seu trabalho 
como seu capital concorram com os de qualquer outra pessoa ou categoria de pessoas”. 
 

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação sobre sua natureza e suas causas. v. I e II. São Paulo: Abril Cultural, 
1996 (Coleção Os Economistas), p. 44.) 

  
De acordo com o trecho da obra de Adam Smith, o governo deve existir somente para garantir que a justiça defenda 
os cidadãos. Cite os três deveres fundamentais do governo segundo Adam Smith.  
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

5) Em visita ao sítio do Guia do Estudante pode-se encontrar uma breve reflexão sobre os primeiros passos do 
neoliberalismo na Inglaterra e seus impactos sobre o movimento operário. Nele se lê que: 
A derrota fragorosa da greve das minas de carvão em 1985, na Inglaterra, representou uma virada histórica. Até 
aquele momento o poderoso sindicato dos mineiros impunha medo aos empresários e ao governo e tinha grande 
influência sobre os políticos e os partidos (um dos motivos era o papel histórico dos mineiros na conquista de uma 
legislação trabalhista que acabasse com as péssimas condições de trabalho no século 19). No entanto, agora eles 
tinham um, digo, uma opositora à altura: a primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro do liberalismo. 
 

Disponível em: Acesso: 25 mar. 2014 O neoliberalismo trouxe inúmeras consequências ao movimento operário.  
 

Utilize-se de seus conhecimentos para 
 

Aponte e explique ao menos  duas características do neoliberalismo. (8 linhas para responder) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 
6) A expressão estratificação deriva de estrato, que quer dizer camada. Por estratificação social entendemos, exceto: 
 
a) A distribuição de indivíduos em grupos e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma 

sociedade. 
b) O processo de aquisição é assimilação dos valores, das normas, regras, leis, costumes e as tradições do grupo 

humano do qual fazemos parte. 
c) Que essa distribuição dos indivíduos se dá pela posição social, a partir das atividades que eles exercem e dos 

papéis que desempenham na estrutura social. 
d) Que em determinadas sociedades podemos dizer que as pessoas estão distribuídas pelas camadas alta (classe A), 

média (classe B) ou inferior (classe C), que correspondem a graus diferentes de poder, riqueza e prestígio. 
e) Por exemplo, que na sociedade capitalista contemporânea, as posições sociais são determinadas basicamente pela 

situação dos indivíduos no desempenho de suas atividades produtivas. 
 
 
7) Max Weber concebeu a sociedade estratificada a partir de três dimensões: a ordem _______________ 
(representada pelas classes), a ordem ________________ (determinada pelo status) e a ordem ____________ 
(representada pelos partidos). Dentro de cada uma dessas dimensões existe uma estratificação própria. 
 
Completam as lacunas as palavras encontradas sucessivamente na alternativa: 
 
a) econômica, social, política. 
b) social, política, econômica. 
c) social, religiosa, econômica. 
d) política, econômica, moral. 
 
 
8) Contardo Calligaris publicou um artigo em que aborda a prática social brasileira de denominar como doutores os 
indivíduos pertencentes a algumas profissões, dentre eles médicos, engenheiros e advogados, mesmo na ausência da 
titulação acadêmica. Segundo o autor, estes mesmos profissionais não se apresentam como doutores no encontro 
com seus pares, mas apenas diante de indivíduos de segmentos sociais considerados subalternos, o que indica uma 
tentativa de intimidação social, servindo para estabelecer uma distância social, lembrando a sociedade de castas. A 
questão levantada por Contardo Calligaris aborda aspectos relacionados à estratificação social, estudada, entre outros, 
pelo sociólogo alemão Max Weber. 
  
De acordo com as ideias weberianas sobre o tema, é correto afirmar: 
 
a) As sociedades ocidentais modernas produzem uma estratificação social multidimensional, articulando critérios de 

renda, status e poder. 
b) Médicos, engenheiros e advogados são designados de doutores porque suas profissões beneficiam mais a 

sociedade que as demais. 
c) A titulação acadêmica objetiva a intimidação social e a demarcação de hierarquias que culminem em uma 

sociedade de castas. 
d) A intimidação social perante os subalternos expressa a materialização das castas nas sociedades modernas 

ocidentais. 
e) Nas sociedades modernas ocidentais, a diversidade das origens, das funções sociais e das condições econômicas 

são critérios anacrônicos de estratificação. 
 
 
9) “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'. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
10) Complete corretamente: 
 
Se o_________________________________ se baseia no fato de que os meios de produção (a força de trabalho, as 
fábricas, a matéria-prima etc.) são de propriedade privada (dos proprietários burgueses), o 
___________________________pretende que os meios de produção sejam de propriedade social, ou seja, de 
propriedade de todos, e para isso deveria pertencer em primeiro momento ao Estado. 
 
As expressões que completam a frase de forma correta e sucessiva são as apresentadas na alternativa: 
 
a) Sistema socialista, sistema capitalista. 
b) Sistema feudal, sistema de castas. 
c) Sistema capitalista, sistema socialista. 
d) Sistema financeiro mundial, sistema comunista. 
 
 
11) A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes grupos e 
movimentos sociais, caracterizou-se, neste continente, por: 
 
a) Atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando o pleno emprego. 
b) Estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa e igualitária. 
c) Diminuir o poder da iniciativa privada transnacional, mediante a intervenção do Estado a favor da burguesia 

nacional. 
d) Ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, assim como o 

mercado de trabalho. 
e) Instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do 

Estado na economia. 
 
 
12) Complete corretamente: 
__________________se constitui pela palavra – escrita e falada –, algoritmos de computador e complexas 
representações matemáticas. Enquanto o _______________________ define como certo ou errado, seus códigos de 
conduta, sua orientação sobre adequação ou inadequação de comportamentos. 
As expressões que completam a frase de forma correta e sucessiva são as apresentadas na alternativa: 
 
a) Sistema de Informação, sistemas de valores. 
b) Sistemas de linguagem, sistema de valores. 
c) Sistemas matemáticos, sistemas de linguagem. 
d) Sistemas de valores, sistemas de linguagem. 
e) Sistemas de linguagem, sistemas de informação.  
 
 
13) A cultura de um povo não é estática, desligada do tempo; ela é dinâmica, transforma-se por necessidades 
internas ou por influências externas, é influenciada por fatores, como: aculturação, difusão, assimilação, socialização, 
entre outros. Assim, a cultura conhecida por gerações anteriores apresenta características diferentes da cultura 
conhecida pela geração atual, características estas que serão diferentes das que serão conhecidas pelas gerações 
futuras. 
 
Considerando a afirmação acima, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) A capacidade de aprendizado faz com que a cultura tenha a característica de ser acumulativa; a cada geração 

selecionamos, descartamos ou aperfeiçoamos a herança cultural recebida. 
b) Existe um processo de condicionamento consciente ou inconsciente pelo qual um indivíduo assimila, ao longo da 

sua vida, as tradições do seu grupo e age somente em função delas. 
c) O contato com outras culturas agiliza as mudanças; muitas vezes esse contato pode influenciar algumas 

características, transformando-as. 
d) As transformações podem ser o resultado do impacto de alguns fatos históricos como guerras e revoluções, por 

isso culturas semelhantes em um momento histórico podem ser diferentes um pouco depois. 
e) Transformações culturais é o resultado da capacidade que cada cultura tem para se adaptar a uma nova situação 

histórica. 
 
 
14) O Patrimônio Cultural de um país pode ser definido como um bem de natureza material ou imaterial e trata de 
aspectos importantes para a identidade da sociedade. No Brasil o artigo 206 da Constituição Federal classifica como 
patrimônio cultural material: 
 
a) O carnaval do Rio de Janeiro. 
b) Frevo, típica comemoração no carnaval do Recife. 
c) Yaokwa, ritual do povo enawene nawe para a manutenção da ordem social e cósmica. 
d) Museu vivo do Fandango. 
e) o conjunto arquitetônico da cidade de Ouro Preto em Minas Gerais. 
 
 



 
15) Thomas Malthus, economista, formulou em 1798 a teoria populacional malthusiana. Segundo essa teoria, o 
crescimento populacional não acompanharia a produção de alimentos, o que resultaria no futuro um cenário 
generalizado de miséria e fome. A solução proposta pelo autor para evitar epidemias, guerras e outras catástrofes 
provocadas pelo excesso de população, consistiria em: 
 
a) Aumento da produtividade de alimentos orgânicos e de incentivo econômico para o campo. 
b) Aumento da taxa de natalidade e vacinação maciça da população contra as epidemias. 
c) Controle da taxa de natalidade e mortalidade. 
d) Restrição dos programas assistenciais públicos de caráter caritativo e na abstinência sexual dos membros das 

camadas menos favorecidas da sociedade. 
e) Manutenção das funções e componentes do ecossistema, de modo sustentável. 
 
 
16) “Nos séculos XVIII e XIX, o termo liberalismo geralmente se referia a uma filosofia de vida pública que afirmava 
o seguinte princípio: sociedades e todas as suas partes não necessitam de um controle central administrador porque 
as sociedades normalmente se administram através da interação voluntária de seus membros para seus benefícios 
mútuos. Hoje não podemos chamar de liberalismo essa filosofia porque esse termo foi apropriado por democratas 
totalitários. Em uma tentativa de recuperar essa filosofia ainda em nosso tempo, damos a ela um novo nome: 
liberalismo clássico.” (Rockwell, Lew. O que é o Liberalismo Clássico. IBM.) 
  
Conforme argumentado na passagem acima a concepção do liberalismo clássico vincula-se a uma corrente teórica que 
vigorou nos séculos XVIII e XIX e teve como  expoentes figuras como Adam Smith, David Ricardo e John Locke. Sobre 
essa teoria assinale a opção correta. 
 
a) Tem por fundamento discutir as práticas culturais e morais da sociedade. 
b) Surgiu exclusivamente como crítica ao pensamento marxista daquele período. 
c) Prioriza a perspectiva economicista sobre o social. 
d) Tem por fundamento a democracia participativa na gestão do Estado. 
e) Tem por fundamento a teoria Weberiana de sociedade. 
 
 
17) Sobre o conceito de cultura Edward Tylor define o seguinte: “um todo complexo que inclui os conhecimentos, as 
crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todas as demais disposições e hábitos adquiridos pelo homem 
enquanto membro de uma sociedade”.Considerando a afirmação anterior assinale V  quando verdadeiro ou F quando 
falso. 
 
(   ) A produção cultural é feita exclusivamente por adultos as crianças não participam. 
(   ) Cultura é uma produção coletiva 
(   ) A cultura é um fenômeno homogêneo em todo o mundo 
(   ) Todas nascem dotados de cultura 
(   ) Existem culturas superiores e culturas inferiores 
  
Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V, V, F, V, F    
b) F, V, F, V, V 
c) F, V, F, F, F 
d) F, V, F, V, F 
e) V, F, V, V, V 
 
 
18) Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática. oriunda dos salões franceses, depois 
difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada 
pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre “marcante” ou “marcador”, pois é 
quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes 
marcações: “Tour”, “En avant”, “Chez des dames”, “Chez des cheveliê”, “Cestinha de flor”, “Balancê”, “Caminho da 
roça”, “Olha a chuva”, “Garranchê”, “Passeio”, “Coroa de flores”, “Coroa de espinhos” etc. No Rio de Janeiro, em 
contexto urbano, apresenta transformações: surgem novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de 
gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição, que sustenta os festivais de quadrilha, 
promovidos por órgãos de turismo. 

CASCUDO. L.C. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Melhoramentos. 1976. 
  
As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é 
considerada uma dança folclórica por: 
 
a) Possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificar uma nação ou região. 
b) Abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. 
c) Apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também, considerada dança-espetáculo. 
d) Necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual define seu país de origem. 
e) Acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. 
 
 



 
19) Assinale a alternativa que corresponde qual é a correta definição de Etnocentrismo. 
 
a) É a perspectiva de que a Europa é o centro e referência da razão e da Cultura. 
b) É a perspectiva de que uma determinada raça/etnia é superior às demais culturas. 
c) É a perspectiva de que as culturas são relativas, não há cultura que tenha caráter absoluto. 
d) É a perspectiva de que a Cultura é um fenômeno universal e homogêneo. 
e) É uma corrente teórica criada no século XX e já superada no âmbito das Ciências Sociais. 
 
 
20) Adam Smith, teórico do liberalismo econômico, cuja obra, "Riqueza das Nações", constitui o baluarte, a cartilha 
do capitalismo liberal, considerava: 
 
a) A política protecionista e manufatureira como elemento básico para desenvolver a riqueza da nação.   
b) Necessária a abolição das aduanas internas, das regulamentações e das corporações então existentes nos países.    
c) A propriedade privada como a raiz das infelicidades humanas, daí toda a economia ter de ser controlada pelo 

Estado.   
d) A terra como fonte de toda a riqueza, enquanto a indústria e o comércio apenas transformavam ou faziam circular 

a riqueza natural.   
e) O trabalho como fonte de toda a riqueza, dizendo que, com a concorrência, a divisão do trabalho e o livre 

comércio, a harmonia e a justiça social seriam alcançadas. 
 
 
 
 
 
 
 


