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Língua Portuguesa 

Texto 
Perfume de mulher hoje, no SBT 

Um estudante, atendendo a um anúncio, vai trabalhar como 
acompanhante de um coronel. De um coronel cego. De um 
coronel cego e inflexível. De um coronel cego, inflexível e 
aventureiro. De um coronel cego, inflexível, aventureiro e, no 
momento, em crise. De um coronel cego, inflexível, aventureiro, 
no momento em crise – mas que dança tango maravilhosamente 
bem. Faça como Chris O’Donnell, o estudante do filme. Atenda a 
esse anúncio. Assista a Tela de Sucessos hoje, às nove e meia da 
noite, no SBT. E descubra um coronel cego, inflexível, 
aventureiro, no momento em crise, que dança tango 
maravilhosamente bem e que ainda por cima tem a cara do Al 
Pacino. 

(JB, 19 de setembro de 1997) 

01 
Esse é um texto publicitário que pretende fazer com que o leitor 
assista a uma sessão de cinema num determinado canal de 
televisão. 
Sobre a estrutura desse texto, assinale a afirmativa correta. 
(A) A descrição predomina sobre a argumentação. 
(B) A atração é produzida pelos fatos narrados no filme. 
(C) O destaque é dado ao protagonista do filme, o estudante. 
(D) A referência ao ator Al Pacino tem força de argumento. 
(E) A composição do texto utiliza a estratégia do suspense. 

02 
A frase “atendendo a um anúncio” tem valor semântico de 
(A) tempo. 
(B) modo. 
(C) finalidade. 
(D) causa. 
(E) meio. 

03 
A argumentatividade do texto só não se materializa 
(A) na seleção vocabular para a descrição do personagem 

coronel. 
(B) na progressão por frases repetitivas. 
(C) na utilização de formas verbais do imperativo. 
(D) no convite direcionado ao leitor. 
(E) na descrição afetiva dos personagens. 

04 
O leitor do texto deve atuar como 
(A) o estudante, que atende a um anúncio de jornal. 
(B) o coronel, que age de forma inflexível. 
(C) o ator Al Pacino, por dar qualidade ao anúncio. 
(D) o autor do texto, procurando convencer-se. 
(E) o canal SBT, um divulgador de filmes bons. 

05 
“... e que ainda por cima tem a cara do Al Pacino.” 
A expressão “ainda por cima” tem valor de 
(A) condição. 
(B) concessão. 
(C) conclusão. 
(D) adição. 
(E) explicação. 

06 
“De um coronel cego. De um coronel cego e inflexível. De um 
coronel cego, inflexível e aventureiro. De um coronel cego, 
inflexível, aventureiro e, no momento, em crise. De um coronel 
cego, inflexível, aventureiro, no momento em crise – mas que 
dança tango maravilhosamente bem.” 
A última frase do texto é introduzida pela conjunção “mas” 
porque 
(A) há uma oposição lógica entre dançar e ser cego. 
(B) ocorre uma incoerência entre estar em crise e dançar. 
(C) introduz uma qualidade inesperada do personagem. 
(D) mostra uma contradição entre o pensamento e a ação do 

personagem. 
(E) indica uma intromissão do autor do texto no tema tratado. 

07 
“De um coronel cego, inflexível, aventureiro e, no momento, em 
crise”. 
O momento aludido no segmento sublinhado é 
(A) o momento da enunciação do texto. 
(B) o momento das ações narradas. 
(C) o momento de leitura do texto. 
(D) o momento da observação do filme. 
(E) o momento da dança do personagem. 

08 
Se colocarmos as formas de imperativo – faça, atenda, assista, 
descubra – na forma negativa, mantendo-se a pessoa gramatical, 
as formas adequadas serão: 
(A) não faça, não atenda, não assista, não descubra. 
(B) não faz, não atende, não assiste, não descobre. 
(C) não faças, não atendas, não assistas, não descubras. 
(D) não fazes, não atendes, não assistes, não descobres. 
(E) não faze, não atenda, não assiste, não descubra. 

09 
“De um coronel cego. De um coronel cego e inflexível. De um 
coronel cego, inflexível e aventureiro. De um coronel cego, 
inflexível, aventureiro e, no momento, em crise.” 
O emprego de pontos nesse segmento do texto obedece a um 
critério 
(A) gramatical. 
(B) lógico. 
(C) estilístico. 
(D) semântico. 
(E) sintático. 

10 
“Atenda a esse anúncio. Assista a Tela de Sucessos hoje, às nove e 
meia da noite, no SBT. E descubra um coronel cego, inflexível, 
aventureiro, no momento em crise, que dança tango 
maravilhosamente bem e que ainda por cima tem a cara do Al 
Pacino.” 
Nesse segmento, dentre os termos sublinhados, aquele que 
exerce uma função sintática diferente dos demais é 
(A) hoje. 
(B) às nove e meia da noite. 
(C) em crise. 
(D) maravilhosamente. 
(E) bem. 
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Conhecimentos Pedagógicos 

11 
Com relação às características do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), assinale V para a afirmativa verdadeira e F para 
a falsa. 
(   ) Verifica a qualidade e os processos de escolha, aquisição e 

distribuição dos livros didáticos adquiridos. 
(   ) Utiliza o Censo Escolar para a aquisição dos livros a serem 

distribuídos. 
(   ) Estabelece, para a avaliação dos livros, o seguinte critério: 

aprovação, aprovação condicionada à correção de falhas 
pontuais e reprovação. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e F. 
(B) V, V e V. 
(C) V, V e F. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e F. 

12 
Com relação às ações realizadas na educação brasileira no 
período de 1964 a 1985, analise as afirmativas a seguir. 
I. Expansão do número de vagas do ensino fundamental, 

eliminando o analfabetismo e atingindo a universalização. 
II. Investimentos na diminuição dos índices de analfabetismo de 

adultos, especialmente com a implementação do Movimento 
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). 

III. Institucionalização do ensino profissionalizante no 2º grau 
somente para as escolas públicas. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

13 
As opções a seguir apresentam objetivos de uma escola como 
organização multicultural, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Avaliação dos discursos e das práticas para que as ideias 

preconceituosas não se naturalizem. 
(B) Desenvolvimento da capacidade do indivíduo de valorizar 

seus direitos. 
(C) Reflexão sobre a relação de poder e cultura presente 

somente no currículo. 
(D) Ruptura da ideia de que um padrão cultural é superior ou 

inferior a outro. 
(E) Reconhecimento da escola como um locus cultural e que as 

diferenças sejam enriquecedoras. 

14 
As opções a seguir apresentam diretrizes sobre a avaliação no 
Ensino Fundamental, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Deve promover, facultativamente, períodos de recuperação, 

de preferência paralelos ao período letivo. 
(B) Deve utilizar instrumentos e procedimentos adequados à 

faixa etária e ao desenvolvimento do aluno. 
(C) Deve possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com 

defasagem entre a idade e a série. 
(D) Deve assumir um caráter processual, formativo e 

participativo. 
(E) Deve subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias a 

abordagens pedagógicas. 

15 
Relacione os períodos históricos aos respectivos aspectos 
educacionais. 
1. Período Colonial 
2. Período Monárquico 
3. Período Republicano 
(   ) Numerosas escolas superiores foram criadas, mas a educação 

não era objeto de preocupação do governo. 
(   ) Numerosos colégios foram fundados pelos jesuítas por todo o 

país. 
(   ) Numerosas reformas educacionais impulsionaram a formação 

de um sistema público de ensino. 
Assinale a opção que apresenta a relação correta, de cima para 
baixo. 
(A) 1 – 2 – 3 
(B) 3 – 2 – 1 
(C) 3 – 1 – 2 
(D) 2 – 3 – 1 
(E) 2 – 1 – 3 

16 
Com relação às características da adolescência, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) No processo de construção de sua identidade, o adolescente 

constrói sua autoimagem, seus valores, sentimentos e 
opiniões e, a partir disso, diferencia-se dos outros. 

(   ) A adolescência é o período da vida compreendido como 
passagem da dependência infantil para a autonomia  
adulta, caracterizada por instabilidades afetivas, relacionais, 
sociocognitivas e normativas. 

(   ) A escola, junto com a família, colabora com a educação,  
a construção da autonomia e o sentimento de pertencer a um 
grupo social. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e F. 
(B) F, V e V. 
(C) V, V e F. 
(D) V, V e V. 
(E) F, F e F. 

17 
Com relação às ações programáticas do Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos na Educação Básica, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Estimula o fortalecimento dos conselhos escolares como 

promotores da educação em direitos humanos. 
II. Estimula a reflexão sobre a educação em direitos humanos 

junto aos profissionais da educação básica, suas entidades de 
classe e associações. 

III. Apoia a implementação de projetos culturais e educativos de 
enfrentamento a todas as formas de discriminação e 
violações de direitos humanos no ambiente escolar. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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18 
Analise o fragmento a seguir. 
“As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas 
pelo momento cultural e político da sociedade. A _____ parte de 
uma análise crítica da realidade social e sustenta, implicitamente, 
as finalidades sociopolíticas da educação. Suas propostas não 
condizem com as ideias implantadas pelo capitalismo.” 
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do 
fragmento acima. 
(A) Tendência Tecnicista 
(B) Tendência Tradicional 
(C) Tendência Progressista 
(D) Tendência Renovadora Progressiva 
(E) Tendência Liberal 

19 
Com relação aos objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica (2013), analise as afirmativas a seguir. 
I. São orientações que visam a assegurar a formação básica 

comum nacional. 
II. Estimulam a reflexão para subsidiar a formulação, execução e 

avaliação do projeto político-pedagógico. 
III. Orientamos cursos de formação inicial e continuada de 

profissionais – docentes, técnicos e funcionários – da 
Educação Básica. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

20 
Com relação aos conceitos de transversalidade e 
interdisciplinaridade, assinale V para a afirmativa verdadeira e  
F para a falsa. 
(   ) A transversalidade é uma forma de organizar o trabalho 

didático-pedagógico em eixos temáticos que são integrados 
às disciplinas. 

(   ) A interdisciplinaridade é uma abordagem teórico-
metodológica que enfatiza a separação das diferentes áreas 
do conhecimento. 

(   ) Na organização curricular não é possível fazer uma proposta 
na qual a interdisciplinaridade e a transversalidade se 
complementam. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e F. 
(B) V, F e F. 
(C) V, V e V. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e F. 

21 
Leia o fragmento a seguir. 
“As experiências escolares que se desenvolvem em torno do 
conhecimento, buscando articular as vivências dos alunos com os 
conhecimentos acumulados, contribuem para construir suas 
identidades.” 
O fragmento acima apresenta o conceito de 
(A) autonomia. 
(B) currículo. 
(C) conhecimento. 
(D) multiculturalismo. 
(E) planejamento. 

22 
Com relação ao uso das novas tecnologias em sala de aula, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. É pouco frequente, uma vez que não é útil na exploração dos 

conteúdos e na melhoria da aprendizagem. 
II. Aproxima alunos e professores ao introduzir um componente 

lúdico às aulas. 
III. Sua utilização é dificultada pela falta de infraestrutura das 

escolas e a formação deficiente dos professores. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Com relação à Lei nº 10.639/03, que inclui o estudo da História e 
Cultura Afro-brasileira nas escolas, analise as afirmativas a seguir. 
I. Ela tornou obrigatório o ensino dessa disciplina apenas nos 

estabelecimentos públicos de ensino fundamental. 
II. Ela estabeleceu, entre os temas do conteúdo programático, 

os movimentos de emancipação dos negros e a participação 
do negro na formação social brasileira. 

III. Ela determinou que os conteúdos fossem ministrados apenas 
nas áreas de Educação Artística e de História do Brasil. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

24 
A respeito dos objetivos da formação de professores, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O desenvolvimento profissional permanente é um direito de 

todos os professores. 
II. O desenvolvimento das competências profissionais exige uma 

articulação entre teoria e prática. 
III. O processo de desenvolvimento profissional deve estar 

vinculado à melhoria das condições de trabalho. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

25 
A respeito dos objetivos do Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F 
para a falsa. 
(   ) Direcionar as políticas educacionais para uma cultura de 

direitos humanos. 
(   ) Incentivar a criação de instituições e de organizações que 

valorizem a educação em direitos humanos. 
(   ) Incentivar o acesso de pessoas com deficiência nas ações de 

educação em direitos humanos. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e V. 
(B) V, V e F. 
(C) V, F e F. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e V. 
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26 
Com relação às características do Censo Escolar, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. É um levantamento de dados que ocorre a cada dois anos, 

com a participação de todas as escolas públicas. 
II. Abrange as diferentes modalidades da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental, excluindo o Ensino Médio. 
III. Os resultados são utilizados para o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

27 
Com relação às características de uma prática curricular crítica, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O conhecimento é construído no processo de ensino-

aprendizagem, por meio de interações socioculturais apenas 
entre o professor e os alunos. 

II. A diversidade dos alunos problematiza e supera qualquer tipo 
de preconceito. 

III. As experiências e vivências do cotidiano do professor devem 
ser tomadas como ponto de partida para novas 
aprendizagens escolares. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

28 
Com relação às características da Teoria de Vygotsky, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A formação do ser humano se dá em uma relação dialética 

entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. 
II. O ensino de um novo conteúdo se resume a aquisição de uma 

só habilidade. 
III. Os processos psicológicos mais complexos só se formam e  

se desenvolvem pelo aprendizado. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

29 
Com relação ao Planejamento Escolar, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Consiste em uma atividade de previsão da ação a ser 

realizada. 
II. A base do planejamento é o Projeto Político Pedagógico, 

elemento de organização e integração da atividade prática. 
III. O currículo é, também, uma forma de planejamento escolar. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

30 
Com relação aos aspectos legais da educação, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) A Constituição Federal de 1988 declarou, pela primeira vez,  

a educação como um direito social. 
(   ) O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a igualdade 

de condições para o acesso e a permanência na escola. 
(   ) A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação estabelecem que a educação é dever do Estado 
e da família. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e V. 
(B) F, V e F. 
(C) V, V e V. 
(D) V, V e F. 
(E) F, F e V. 

Conhecimentos Específicos 

31 
A respeito do contexto de surgimento da Sociologia, no decorrer 
das grandes transformações revolucionárias que ocorreram nos 
séculos XVIII e XIX, assinale a opção que caracteriza corretamente 
estas transformações. 
(A) A Grã Bretanha forneceu um novo modelo de organização da 

produção que rompeu com as estruturas sócio-econômicas 
do Antigo Regime. 

(B) O mercantilismo elaborou as críticas à organização 
econômica dos Estados absolutistas e implementou novas 
concepções de riqueza e consumo. 

(C) A França revolucionária transformou a ordem social 
tradicional e defendeu a liberdade e a igualdade entre as 
ordens sociais. 

(D) O Iluminismo difundiu uma cultura secularizada e defendeu a 
capacidade da razão humana desvendar os fenômenos 
naturais, quando iluminada pela providência divina.  

(E) As invenções modernas da rotação trienal, da cota de malha, 
do relógio solar e das vacinas propiciaram uma confiança 
crescente no método científico. 

32 
A sociedade industrial foi analisada pelos sociólogos e filósofos 
morais do século XIX que testemunharam a sua formação. 
A respeito dessas avaliações, assinale a opção correta. 
(A) Adam Smith formulou o conceito de mercado regulado pela 

diferença entre a importação de matéria-prima e a 
exportação de bens produzidos pelo sistema fabril. 

(B) Jeremy Bentham fundamentou sua crítica ao industrialismo 
com base no conceito de utilidade coletiva e de bem comum. 

(C) Saint Simon e Comte sustentaram que a economia industrial 
impunha um princípio superior de organização produtiva e 
social. 

(D) Karl Marx concebeu o regime industrial como a forma 
produtiva necessária para a fase de acumulação primitiva do 
capital.  

(E) Alexis de Tocqueville interpretou a sociedade do Antigo 
Regime como uma sociedade de massa, “democrática”, ao 
passo que a sociedade industrial seria individualista. 
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38 
Em seu Etapas do Pensamento Sociológico, Raymond Aron 
destaca a importância dos esta s cos, como Adolphe Quételet e 
Le Play, para a Sociologia. Eles produziram estudos 
administrativos e investigações censitárias sobre as causas da 
mortalidade, da criminalidade e de muitos outros problemas 
sociais, mensurando e comparando séries de dados empíricos. Na 
introdução de seu Ensaio de Física Social (1835), Quételet se 
pergunta se as ações humanas estão submetidas a leis: “Se se 
quiser proceder de modo seguro, deve-se buscar a solução na 
experiência. Nós devemos antes de mais nada perder de vista o 
homem tomado isoladamente e passar a considerá-lo como uma 
fração de sua espécie. Despindo-o de sua individualidade, nós 
eliminaremos tudo que é acidental. (...) É o corpo social o que nós 
queremos estudar.” 
(Traduzido e adaptado de L.-A. QUÉTELET. Sur l'homme et le développement des ses 
facultés, ou Essai de physique sociale, 1835, L. I, p. 1 ss.) 

Com base no trecho acima, assinale a opção que identifica, para 
os estatísticos dos Oitocentos, as motivações do comportamento 
do homem em sociedade. 
(A) Morais, ancoradas na capacidade inata de diferenciar o certo 

do errado. 
(B) Sociais, resultantes dos condicionamentos externos ao 

indivíduo. 
(C) Psicológicas, fruto da conformação da psiquê de cada 

homem. 
(D) Simbólicas, produzidas pelo modo como o contexto é 

experimentado por cada sujeito. 
(E) Biológicas, em função de caracteres genéticos herdados 

individualmente. 

39 
“A sua hipótese fundamental [do positivismo] é de que a 
sociedade humana é regulada por leis naturais, ou por leis que 
têm todas as características das leis naturais, invariáveis, 
independentes da vontade e da ação humana, tal como a lei da 
gravidade ou do movimento da Terra em torno do Sol. (...) Desse 
modo, a pressuposição fundamental do positivismo é de que 
essas leis, que regulam o funcionamento da vida social, 
econômica e política, são do mesmo tipo que as leis naturais e, 
portanto, o que reina na sociedade é uma harmonia semelhante à 
da natureza, uma espécie de harmonia natural.” 

(LÖWI, Michel. Ideologias e Ciência Social. São Paulo: Ed. Cortez, 2006, p. 38.) 

Com base nas considerações do autor a respeito do positivismo, 
assinale V para a conclusão verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Para o positivismo os métodos e procedimentos para 

conhecer a sociedade são os mesmo que são utilizados para 
conhecer a natureza. 

(   ) Para o positivismo a sociedade é regida por leis naturais e a 
ciência que estuda essas leis naturais da sociedade é do 
mesmo tipo que a que estuda as leis da Biologia ou da 
astronomia. 

(   ) Para o positivismo as ciências da natureza são ciências 
objetivas e explicativas, enquanto as ciências sociais são 
subjetivas e compreensivas. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e F. 
(B) F, V e V. 
(C) V, F e F. 
(D) V, V e F. 
(E) F, F e V. 

40 
Em meados do século XIX, Herbert Spencer tornou-se o grande 
divulgador do conceito de evolução, ligado a aspectos biológicos, 
associado à fórmula da “sobrevivência do mais apto”. Spencer 
definiu evolução como 
(A) o resultado da seleção natural, lei natural criada por Deus, 

mas que funciona sem a intervenção deste. 
(B) a mudança na variação, que gera a diferenciação das espécies 

animais e das formas de vida social, causando a pluralidade 
de culturas. 

(C) a transformação pela qual a matéria passa de uma estrutura 
homogênea para uma heterogênea, em um processo de 
diferenciação das organizações e das funções.  

(D) o progresso material e espiritual resultante de 
aperfeiçoamentos biológicos obtidos por intervenções 
genéticas. 

(E) a diferenciação progressiva dos seres que ocorre apenas no 
âmbito botânico, originando o progresso orgânico. 

41 
As opções a seguir apresentam indagações pertinentes de 
pesquisas sociológicas que adotam uma perspectiva marxista,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Como o equilíbrio e a solidariedade social são mantidas? 
(B) Como o capital controla os trabalhadores? 
(C) Como as formas de produção influenciam a classe social? 
(D) Qual é a relação entre trabalho, capital, estado e cultura? 
(E) Como os fatores econômicos incidem nas desigualdades, 

incluindo as de gênero e etnia? 

42 
Durkheim refletiu sobre a distinção entre normalidade e 
patologia, partindo da observação de que a sociedade “confina 
duas ordens de fatos bastante diferentes: aqueles que são os que 
devem ser e aqueles que deveriam ser diferentes daquilo que são, 
os fenômenos normais e patológicos”. Essas constatações 
permitiram a Durkheim estabelecer critérios para distinguir os 
dois estados. 
Com relação às regras para distinguir o normal do patológico, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Um fato social é normal, para um certo tipo social em 

determinada fase de desenvolvimento, quando se produz na 
média das sociedades desta espécie consideradas na fase 
correspondente de desenvolvimento. 

II. Para definir a normalidade de um fenômeno é necessário 
referi-la ao desvio, ao que é considerado patológico em um 
determinado momento, por uma determinada sociedade. 

III. A qualidade de um fenômeno, normal ou patológica, deve ser 
avaliada com base em critérios abstratos e absolutos 
provenientes das ciências biológica e médica. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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50 
Examine a tabela a seguir, relativa aos índices percentuais de 
segregação e isolamento recenseados nos Estados Unidos, na 
década de 1980. 

Cidade Afro-
americanos Irlandeses Italianos Russos 

Chicago 80 35 49 64 

Los Angeles 78 17 25 55 

Miami 71 17 29 61 

Nova York 67 43 55 49 
(Fonte: U.S. Bureau of Census, Census of Population and Housing, 1980.) 

Com base nos dados expostos, é correto deduzir que 
(A) não é possível estabelecer se um grupo se considera mais ou 

menos isolado em relação a um outro grupo. 
(B) os afro-americanos são o grupo que se considera mais isolado 

em todas as cidades listadas. 
(C) os russos são um grupo que se considera menos isolado do 

que os italianos em Chicago. 
(D) os irlandeses e os italianos se sentem igualmente isolados em 

Los Angeles e em Miami. 
(E) os afro-americanos, depois dos latinos, são o grupo que mais 

se reconhece como isolado em Los Angeles. 
51 

 
A imagem representa a compressão espaço-temporal ocorrida 
entre 1500 e 1960. A representação do mundo é reduzida em 
função do tempo necessário para percorrê-lo. 
Com relação ao processo de compressão espaço-temporal ao 
qual a imagem se refere, analise as afirmativas a seguir. 
I. A compressão espaço-temporal consiste na percepção da 

progressiva diminuição do espaço até o mundo tornar-se uma 
“aldeia global”. 

II. A compressão espaço-temporal que caracteriza a 
contemporaneidade transformou nossa sensibilidade e 
representação do mundo. 

III. O processo de compressão espaço-temporal é resultante das 
novas tecnologias de transportes e de telecomunicações, 
bem como da aceleração dos processos econômicos.  

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

52 
As tribos urbanas são comunidades que compartilham gostos e 
comportamentos e têm sido estudadas pelo sociólogo francês 
Michel Maffesoli, para quem o fenômeno das tribos urbanas é 
caracterizado por “diversas redes, grupos de afinidades e de 
interesse, laços de vizinhança que estruturam nossas 
megalópoles. Seja ele qual for, o que está em jogo é a potência 
contra o poder, mesmo que aquela não possa avançar senão 
mascarada para não ser esmagada por este”. 

(MAFFESOLI, M. O Tempo das Tribos: O declínio do individualismo 
nas sociedades de massa. RJ: Forense, 1998, p. 70.) 

As alternativas abaixo identificam corretamente características 
das tribos urbanas, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Proxemia, pois as tribos alimentam um sentimento de 

pertencimento. 
(B) Fluidez, na medida em que um membro pode eventualmente 

se deslocar de uma tribo para outra. 
(C) Rivalidade, expressa na forma de conflitos entre algumas 

tribos. 
(D) Ativismo, praticado através de formas institucionalizadas de 

protesto como greves e piquetes. 
(E) Singularização, pois cada membro é diferente dos que não 

fazem parte do seu grupo. 

53 
Ao estudar os movimentos sociais da contemporaneidade, 
Charles Tilly pegou emprestada do campo musical a noção de 
“repertório”, útil para investigar a relação entre cultura e política 
nos processos de mobilização coletiva. Para Tilly, repertório é  
“o pequeno leque de maneiras de fazer política num dado período 
histórico. O conceito ressalta a temporalidade lenta das 
estruturas culturais, mas dá espaço aos agentes, pois que a lógica 
volátil das conjunturas políticas os obrigaria a escolhas contínuas, 
conforme oportunidades e ameaças cambiantes – em contextos 
democráticos, passeatas são mais seguras que guerrilhas; em 
contextos repressivos, pode bem ser o contrário”. 
(ALONSO, A. “Repertório, segundo Charles Tilly” in Revista Sociologia & 
Antropologia, v. 2, n. 3, 2012, p. 22.) 

Com base no fragmento acima, o conceito de repertório de 
Charles Tilly é 
(A) o conjunto de estruturas organizativas institucionalizadas 

para expressar pleitos coletivos. 
(B) o conjunto de demandas moralmente lícitas para superar a 

discriminação e a exploração. 
(C) o conjunto de formas disponíveis para os grupos disputarem 

os recursos e capitalizarem seus interesses. 
(D) o conjunto de meios legalmente sancionados para 

transformar uma sociedade. 
(E) o conjunto de ações políticas disponíveis para determinada 

sociedade em determinado momento histórico. 

54 
Nos PCN’s de Ensino Médio para as Ciências Humanas e suas 
Tecnologias, um dos eixos de competências a ser desenvolvido 
em Sociologia é a capacidade de “investigação e compreensão”. 
Assinale a opção que identifica corretamente uma competência 
correspondente a este eixo. 
(A) Historicizar as transformações no mundo do trabalho e o 

novo perfil de qualificação exigida. 
(B) Construir instrumentos para uma melhor compreensão da 

vida cotidiana. 
(C) Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre 

a realidade. 
(D) Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades 

sociais. 
(E) Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o 

exercício da cidadania plena. 
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55 
A escola e a educação ocuparam um lugar central no pensamento 
sociológico desde o final do século XIX. A esse respeito, relacione 
os sociólogos às respectivas perspectivas sobre educação. 
1. Émile Durkheim 
2. Talcott Parson 
3. Pierre Bourdieu 
(   ) A escola é uma instituição fundamental no processo de 

reprodução e legitimação das desigualdades sociais. 
(   ) O sistema educativo tem como funções a socialização e a 

seleção dos indivíduos, estando relacionado à economia e ao 
sistema político. 

(   ) A educação é um fato social, portanto se impõe 
coercitivamente sobre os indivíduos e promove uma maior 
integração destes com o todo social. 

Assinale a alternativa que mostra a relação correta, de cima para 
baixo. 
(A) 3 – 2 – 1. 
(B) 3 – 1 – 2. 
(C) 2 – 1 – 3. 
(D) 1 – 2 – 3. 
(E) 2 – 3 – 1. 

56 
As grandes mobilizações urbanas de massa que ocorreram no 
Brasil e em vários países do mundo ocidental nos anos 1960 e 
1970 foram avaliadas como “novos movimentos sociais”, tanto 
pela novidade dos temas que abordavam, como pela participação 
de novos atores: jovens, estudantes, mulheres, minorias étnicas, 
entre outros. A erupção destas manifestações tornou evidente a 
incapacidade dos dois maiores modelos teóricos, o marxista e o 
estrutural-funcionalista, de interpretar os novos conflitos. 
A esse respeito, assinale a opção que indica, corretamente, uma 
interpretação dos novos movimentos sociais. 
(A) Os protestos são ações racionais motivadas por interesses de 

classe e resultam das contradições do capitalismo. 
(B) As agitações sociais de massa são fenômenos irracionais fruto 

de insatisfações individuais em relação ao sistema não 
canalizadas pelas instituições. 

(C) As manifestações expressam a insatisfação de grupos que 
compartilham as mesmas condições de existência. 

(D) As mobilizações em massa nascem da sociedade civil e optam 
pela ação direta de grupos marginais aos padrões de 
normalidade sociocultural. 

(E) Os movimentos coletivos das multidões são explosões 
reativas de frustrações individuais dispersas produzidos por 
um interacionismo simbólico. 

57 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1999) e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio (PCN+EM, 
2002) listam as competências específicas da sociologia, enfatizam 
a importância dos conceitos estruturantes e sugerem a 
organização de eixos temáticos. 
As opções a seguir identificam corretamente os eixos temáticos 
sugeridos para a disciplina de Sociologia, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) Indivíduo e sociedade. 
(B) Cultura e sociedade. 
(C) Trabalho e sociedade. 
(D) Política e sociedade. 
(E) Arte e sociedade. 

58 
Ao estudar as relações de poder na sociedade contemporânea, 
Pierre Bourdieu distinguiu quatro diversos tipos de capital: o 
econômico, o social, o cultural e o simbólico. 
Com relação aos diversos tipos de recursos associados a cada 
forma de capital, segundo Bourdieu, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 
(   ) O capital social é constituído pelo conjunto de recursos a que 

um indivíduo tem acesso em função das redes de relações 
nas quais se insere. 

(   ) O capital cultural se baseia exclusivamente na instrução 
formal e nas habilidades intelectuais adquiridas por um 
indivíduo ao longo da vida escolar. 

(   ) O capital simbólico é a visão de mundo da classe social 
hegemônica que transforma seus recursos materiais em 
símbolos de força e poder. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e F. 
(B) F, V e V. 
(C) V, F e F. 
(D) V, V e F. 
(E) F, F e V. 

59 
A partir do final dos anos 1970, as doutrinas neoliberais 
elaboradas por Milton Friedman (Escola de Chicago) começaram 
a ser postas em prática por Estados que reorientaram 
radicalmente suas políticas econômicas. Estas experiências 
neoliberais ficaram conhecidas como Thatcherismo, na Inglaterra, 
e Reaganismo, nos Estados Unidos. 
Com relação às receitas neoliberais indicadas por Friedman e 
postas em prática em vários países capitalistas, desde os anos 
1980, analise as afirmativas a seguir. 
I. Recomenda a desregulamentação, vale dizer, a retomada da 

teoria de Ricardo sobre a abolição das tarifas alfandegárias e 
das leis protecionistas, com vistas à eliminação de todas as 
regras e normas que limitam as operações econômicas. 

II. Incentiva a privatização, vale dizer, a substituição dos serviços 
públicos por serviços privados e privatizados, com base no 
princípio da maior eficiência do sistema privado. 

III. Ampliam-se as despesas sociais, vale dizer, são reservadas 
parcelas maiores do orçamento público para o sistema de 
educação pública, o sistema previdenciário e a assistência 
sanitária, de modo a tornar os indivíduos mais preparados 
para competir no mercado. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 



Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Estado do Amazonas – SEDUC/AM – 2014 FGV - Projetos
 

Nível Superior – Professor – Sociologia (20h e 40h) Tipo 1 – Cor Branca – Página 12 

 

60 
Os componentes necessários para produzir as bolas de tênis 
utilizadas no torneio de Wimbledon provêm da Indonésia 
(estanho), da Malásia (borracha), do Japão (carbonato de 
magnésio), da Coreia do Sul (enxofre), da Grécia (silício), da Nova 
Zelândia (lã), dos Estados Unidos (argila) e da Grã Bretanha 
(pigmentos e tecido de lã). O exemplo deste enorme percurso 
ilustra a nova lógica pós-moderna das cadeias produtivas no 
capitalismo global. 
A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 
(   ) O exemplo ilustra a fragmentação da cadeia produtiva, com o 

partilhamento da produção em várias plantas mundiais e o 
recurso a acordos de terceirização e franquias. 

(   ) O exemplo ilustra o processo de integração vertical da 
produção e o decorrente estímulo à formalização do 
trabalho. 

(   ) O exemplo ilustra a mobilidade crescente da tecnologia e do 
capital que se deslocam em busca de vantagens nos 
diferentes fatores da produção oferecidas em diversos países. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e F. 
(B) F, V e V. 
(C) V, F e V. 
(D) V, V e F. 
(E) F, F e V. 
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Questão Discursiva  

 
 
Em uma escola pública de ensino fundamental, um grupo de professores, em reunião convocada para rever o Projeto 
Político Pedagógico da Instituição, decidiu organizar grupos de estudos, com participação voluntária. 
O grupo A, formado por doze docentes, ficou responsável pela elaboração de um plano de atividades a serem no cotidiano 
da escola. 
Para esse estudo, foram listadas as seguintes questões: 
• Indicar os conceitos e ideias de cada área de conhecimento que os alunos precisam dominar. 
• Como trabalhar com as diferenças de ritmo de aprendizagem e os diferentes graus de dificuldade dos alunos? 
• Como conseguir que os alunos sejam atores de sua aprendizagem? 

O grupo B, formado por cinco docentes, propôs as seguintes questões: 
• Como manter a disciplina dos alunos? 
• Como conseguir que os alunos façam o dever de casa? 
• Como conseguir o acompanhamento dos pais nas tarefas de casa e no desempenho escolar dos filhos? 
 
A partir da hipótese apresentada, redija um texto que responda às questões a seguir: 
1. Descreva dois procedimentos didáticos que permitam trabalhar, com sucesso, as diferenças de ritmo e os diferentes 

graus de dificuldade dos alunos. 
2. Como conseguir que os alunos sejam atores de sua aprendizagem? 
3. Indique quatro atitudes dos docentes e duas da escola que tratem das questões disciplinares, do envolvimento dos 

alunos com o estudo e dos pais com o desempenho escolar de seus filhos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenção! 
A folha a seguir deve ser usada como rascunho. 
Transcreva seu texto no local apropriado na folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido. 
Seu texto deve ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. 
Na folha de texto definitivo, não se identifique, pois isso pode anular sua prova. 



Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Estado do Amazonas – SEDUC/AM – 2014 FGV - Projetos
 

Nível Superior – Professor – Sociologia (20h e 40h) Tipo 1 – Cor Branca – Página 14 

 

 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realização

 
 


