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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
1. No século XVIII, tivemos uma dupla revolução que 

ocasionou profundas transformações na sociedade. 
Estas transformações, no século XIX, tornaram 
necessária uma resposta intelectual para a análise da 
sociedade. Esta resposta intelectual foi: 

 
I. O surgimento da sociologia como ciência. 
II. O surgimento das classes sociais. 
III. O surgimento do operariado. 
IV. O surgimento das leis. 

 
A) Apenas a assertiva IV está correta. 
B) Apenas a assertiva II está correta. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva III está correta. 

 
 
2. Comte estabelece a lei dos Três Estágios de 

desenvolvimento da sociedade. São eles: 
 

I.  Os estágios religioso, político e metafísico. 
II.  Os estágios econômico, político e cultural. 
III. Os estágios religioso, filosófico e espiritual. 
IV. Os estágios teológico, metafísico e positivo. 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
 
3. Spencer centralizou sua argumentação acerca da 

sociedade na: 
 
I. Argumentação a respeito da semelhança da 

sociedade como um organismo biológico. 
II. Estrutura de classes presente na sociedade da 

época. 
III. Fundamentação das estruturas de poder. 
IV. Argumentação e fundamentação das estruturas de 

classes. 
 

A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 

4. Em Marx a relação indivíduo e sociedade se 
expressa por ser: 

 
I. Fundamentada na determinação do social sobre 

o individual, pelas condições materiais de 
existência de indivíduos e grupos. 

II. Fundamentada na determinação do conjunto de 
normas e regras sobre o indivíduo. 

III. Fundamentada na relação de interdependência 
existente entre indivíduo e sociedade. 

IV. Fundamentada na determinação do social sobre 
o individual, pelo conjunto de normas e regras 
presentes na sociedade. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva III está correta. 

 
 

5. Em Durkheim o objeto de investigação sociológica é: 
 

I. Ação social. 
II. Classe social. 
III. Pacto social. 
IV.   Fato social. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
6. Marx estabelece a existência de duas classes 

sociais, quais sejam: 
 

I. Burguesia e proletariado. 
II. Dominantes e dominados. 
III. Políticos e dominados. 
IV. Burguesia e camponeses. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 

7. Durkheim estabelece dois tipos de sociedade, que 
podem ser representados por: 

 
I. Sociedades regidas pelas determinações 

religiosas e feudais.  
II. Sociedades regidas pela solidariedade mecânica 

e pela solidariedade orgânica. 
III. Sociedades regidas pelas determinações feudais 

e capitalistas. 
IV. Sociedades regidas pelas determinações 

econômicas e culturais. 
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A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
 

8. Em Marx, a base de toda e qualquer sociedade é 
sempre: 

 
I. Econômica.  
II. Social. 
III. Cultural . 
IV. Política. 

 
A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
9. Em Durkheim a consciência coletiva é elemento 

fundamental nas representações de indivíduos e 
grupos. Ela se sobrepõe: 

 
I. À consciência individual. 
II. Às relações de classe. 
III. À consciência de classe. 
IV. Aos fatos sociais. 

 
A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
10. Os teóricos clássicos da sociologia são: 
 

I. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. 
II. Emile Durkheim, Max Weber e Anthony Giddens. 
III. Pierre Bourdieu, Parsons e Spender. 
IV. Karl Marx, Anthony Giddens e Pierre Bourdieu. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 

11. Em Durkheim, o conceito de anomia, de forma 
geral, diz respeito: 
 

I. À presença excessiva de normas. 
II. À presença excessiva de regras. 
III. À desigualdade entre normas e regras 

sociais. 
IV. À não existência de normas e regras claras 

no contexto social. 

A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
 

12. As chaves analíticas, hoje, podem ser concebidas no 
campo das ciências sociais sob as seguintes 
abordagens: 

 
I. Estrutura, ação e memórias compartilhadas. 
II. Estrutura e classe social. 
III. Estrutura, classe social e ação. 
IV. Estrutura, desigualdade social e memórias     

compartilhadas. 
 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 

13. O objetivo fundamental estabelecido por Foucault, no 
contexto de sua obra, foi: 

 
I. Demonstrar as relações psicossociológicas entre 

as classes sociais. 
II. Demonstrar as relações existentes entre as 

classes sociais. 
III. Demonstrar os aspectos psicossociológicos que 

constituem indivíduos e grupos. 
IV. Clarificar os poderes, os mecanismos, as 

estratégias e os dispositivos de poder e mostrar  
que eles nos transformaram e nos constituíram 
na realidade presente. 

 
A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
14. Para Max Weber o sentido que os indivíduos e 

grupos atribuem a ações no contexto da realidade 
social é: 

 
I. Um objeto de investigação sociológica. 
II. Objeto de investigação de classes. 
III. Elemento constitutivo da sociedade de classes. 
IV. O que define a ação social. 

 
 

A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
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15. Na concepção teórica de Parsons, acerca de sua 
análise da sociedade, encontramos dois elementos 
que estão articulados. São eles: 

 
I. Ação tradicional e estrutura social. 
II. Ação social e sistema social. 
III. Ação e estrutura. 
IV. Ação social tradicional e ação afetiva. 

 
A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
16. A abordagem sociológica de Norbert Elias pode ser 

concebida enquanto uma abordagem de caráter: 
 

I. Processual. 
II. Simbólica. 
III. Objetiva. 
IV. Metafísica. 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
17. Em Bourdieu, o conceito de capital social diz respeito 

ao: 
 

I. Conjunto de recursos efetivos que se encontram 
ligados à posse de uma rede durável de relações. 

II. Conjunto de ações individuais ou coletivas que 
unem os atores sociais pelos sentidos 
compartilhados. 

III. Conjunto de ações individuais e coletivas que 
unem os atores sociais pelos sentidos 
compartilhados. 

IV. Conjunto de ações individuais e coletivas que 
unem os atores sociais. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
 
18. Giddens é um autor contemporâneo da sociologia 

que defende a: 
 

I. Distinção entre sociologia e teoria social. 
II. Distinção entre classe e estrutura social. 
III. Distinção entre estrutura social e teoria social. 
IV. Distinção entre ação e memória social. 

A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
 

 
19. A diferença que podemos destacar entre Luhmann e 

Parsons é fato de que Luhmann: 
 

I. Busca compreender a complexidade do mundo 
contemporâneo. 

II. Busca compreender as relações de poder 
presentes na sociedade. 

III. Busca compreender as relações de classe no 
contexto das sociedades. 

IV. Busca compreender as relações de poder 
presentes nas classes. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
20. O conceito de ambivalência de Bauman envolve: 
 

I. A linguagem não traduzindo adequadamente a 
realidade. 

II. A linguagem traduzindo adequadamente a 
realidade. 

III. A linguagem não traduzindo as relações de 
classe. 

IV. A linguagem traduzindo as relações de classe. 
 

A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
 
21. Os primeiros nomes atribuídos à Sociologia, por 

Augusto Comte, foram: 
 

I. Física Social. 
II. Negativismo.  
III. Microfísica Social. 
IV. Positivismo. 

 
 

A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
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22. Segundo Émile Durkheim, qual o tipo de direito 
encontrado nas sociedades simples? 

 
I. Mecânico. 
II. Orgânico. 
III. Punitivo. 
IV. Restitutivo. 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
 
23. Qual das teorias abaixo afirma que em todas as 

sociedades, sem distinção, sempre uma minoria 
detém o poder e o impõe a uma minoria? 

 
I. Teoria teologista. 
II. Teoria das massas. 
III. Toria classista. 
IV. Teoria das elites. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
24. A sociologia surgiu no século XIX como: 

 
I. Uma resposta intelectual aos problemas que a 

sociedade passou a enfrentar pela consolidação 
do capitalismo. 

II. Um objeto de investigação sociológica. 
III. Uma resposta à sociedade operária. 
IV. Uma resposta à sociedade de classes. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
25. Para Karl Marx, o Estado possui um caráter classista 

pois:  
 

I. Nas sociedades capitalistas, o proletariado 
sempre buscou a conquista do poder estatal. 

II. Em todas as épocas o Estado se mostrou um 
instrumento de dominação de uma classe sobre 
outra, não representando os interesses comuns 
da sociedade.  

III. Conforme a concepção de Montesquieu, o 
Estado está dividido em três poderes diversos e 
antagônicos entre si. 

IV. A sociedade capitalista tem como objetivo 
principal o desenvolvimento das forças 
produtivas e do poder do Estado. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
26. São elementos fundamentais na definição das 

cidades, para Max Weber: 
 

I. A participação dos habitantes em comemorações 
culturais, bem como a formação de grupos 
dedicados a pesquisas científicas de cunho 
social. 

II. A educação, a saúde e a segurança, aspectos 
considerados de fundamental importância para o 
progresso da cidade. 

III. A família como espaço de formação humana e a 
religião como formadora de valores. 

IV. A economia focada no mercado municipal; a 
política, composta por estruturas que se 
articulam para melhor gerir a cidade; a 
organização militar, que vai garantir a paz e a 
ordem, vitais para o desenvolvimento econômico 
das cidades. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
27. No que se refere aos pensadores clássicos da 

sociologia podemos afirmar: 
 

I. Émile Durkheim foi o pensador clássico que 
afirmava que as relações entre os homens são 
relações de oposição, antagonismo e exploração. 

II. Augusto Comte e Max Weber podem ser 
classificados como sendo positivistas. 

III. Max Weber é o pensador clássico que afirmava 
que a história é essencial para a compreensão 
das sociedades (Idealismo). 

IV. Dentre os pensadores clássicos, Émile Durkheim 
foi aquele que primeiro sistematizou o 
pensamento sociológico. 

 
A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
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28. A Revolução Industrial constituiu-se em um processo 
de grandes transformações socioeconômicas, as 
quais influenciaram profundamente a vida de milhões 
de pessoas em quase todas as partes do planeta. 
Com relação à Revolução Industrial é correto afirmar: 

 
I. A Revolução Industrial constituiu-se de três fases 

distintas: produção artesanal, produção 
manufatureira e produção em série. 

II. A Revolução Industrial teve como berço a França. 
III. Foi com a Revolução Industrial que o capitalismo 

se consolidou como modo de produção. 
IV. As transformações socioeconômicas relacionam-

se diretamente à substituição da produção 
agrícola pelo trabalho artesanal. 

 
A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 

29. O modelo de sociedade concebido por Ford previa, 
fundamentalmente: 

 
I. Abundância de bens de consumo. 
II. Abundância de trabalho. 
III. Abundância de terras. 
IV. Abundância de bens de produção primários. 
 
A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
 
30. Ao mesmo tempo em que o processo produtivo e o 

mundo do trabalho passavam por uma intensa 
flexibilização, cresciam as pressões por parte dos 
empresários para o abandono das políticas relativas 
ao Estado de Bem-Estar social e em prol da 
privatização das empresas de propriedade pública. 
Esse aspecto tomou o nome de: 

 
I. Estado Neoliberal. 
II. Estado Liberal. 
III. Estado de Bem - Estar social. 
IV. Estado Mínimo. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 

31. A globalização dá novas funções aos territórios, 
sendo necessário um redesenhar das iniciativas 
locais frente a alguns condicionantes: 

 
I. Econômicos, Políticos e Culturais. 
II. Ligados à Saúde, ao Trabalho e ao Sistema 

Financeiro. 
III. Ligados a Políticas Sociais, Individuais e 

Territoriais. 
IV. Ligados a Violência, Economia e Espaço. 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
32. Assinale os autores que afirmam que o Direito 

representa a racionalização de motivações 
individuais baseadas na crença a respeito da eficácia 
da dominação legal operada pelo Estado Moderno: 

 
I. M. Weber. 
II. Rousseau. 
III. E. Durkheim. 
IV. K. Marx. 

 
A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
33. Qual das afirmativas abaixo corresponde ao papel da 

Sociologia Política? 
 

I. É papel da Sociologia Política o de determinar, 
de forma simultânea, em que medida a 
sociedade condiciona os processos sociais. 

II. É papel da Sociologia Política determinar, de 
forma aleatória, em que medida a sociedade 
condiciona os processos políticos e é por eles 
condicionada. 

III. É papel da Sociologia Política determinar, de 
forma simultânea, em que medida a sociedade 
condiciona os processos políticos. 

IV. É papel da Sociologia Política determinar, de 
forma simultânea, em que medida a sociedade 
condiciona os processos políticos e é por eles 
condicionada. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
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34. Entre os autores abaixo, quais são aqueles que mais 
definiram e aprofundaram reflexão acerca do tema 
“Poder nas Organizações”: 

 
I. Weber e Foucault. 
II. Platão e Weber. 
III. Taylor e Weber. 
IV. Henri Ford e Foucault. 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
35. O que significa o processo de globalização? 

 
I. Aprofundamento dos processos econômicos. 
II. Desarticulação entre o público e privado. 
III. Desaceleração do crescimento regional. 
IV. Redução dos processos políticos e sociais. 

 
A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
 
36. Qual(is) das afirmativas abaixo corresponde(m) à 

fundamentação da psicologia das massas ou das 
multidões? 
 
I. As massas são emotivas e tendem ao 

descontrole, ao desequilíbrio e à manipulação. 
II. As massas são racionais e tendem ao 

autocontrole, ao equilíbrio e à ação autônoma. 
III. As massas são emotivas e tendem ao 

descontrole, ao equilíbrio e à ação autônoma. 
IV. As massas são emotivas, tendem ao descontrole, 

ao equilíbrio e à manipulação. 
 

A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
37. Qual(is) das afirmativas abaixo corresponde(m) às 

variáveis independentes para a sociologia? 
 
I. A causa do fenômeno está localizada nas 

condições econômicas. 
II. Os fenômenos associados ao poder e ao Estado 

têm força explicativa. 
III. A causa do fenômeno está localizada nas 

condições culturais. 
IV. A causa do fenômeno está localizada nas 

condições socioestruturais. 
 

A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
38. Segundo a teoria compreensiva, a violência é parte 

integrante: 
 
I. Do Estado. 
II. Do tipo ideal. 
III. Das relações sociais. 
IV. Das formas de dominação. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
39. A Sociologia surge como explicação científica da 

realidade social. Entre os autores clássicos, Karl 
Marx buscou explicar: 
 
I. Que o cientista social deveria ser neutro e 

apolítico para garantir a objetividade da análise 
do social. 

II. Que as reformas econômicas não resolveriam os 
problemas sociais da época, era preciso também 
uma moral rígida e leis fortes. 

III. A importância da subjetividade na análise do 
social. 

IV. As relações entre infraestrutura e superestrutura, 
a produção da mais-valia, a luta de classes, a 
práxis social e a alienação do trabalho. 

 
A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta 

 
 
40. Existem três modelos de Estado de Bem-Estar 

Social. Qual característica abaixo corresponde ao 
modelo conservador? 
 
I. O objetivo é transferir recursos sociais para os 

mais pobres e garantir um padrão de igualdade 
social. 

II. Sua lógica é a de combinar benefícios 
corporativistas e clientelistas. 

III. A atuação através de políticas sociais ocorre 
depois que o dano foi causado ao indivíduo pelo 
mercado e após a filantropia privada ter falhado. 

IV. O objetivo é transferir recursos sociais para os 
mais pobres e garantir um padrão de igualdade 
social.Tem como característica a intervenção 
pontual e de curto prazo. 

 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  
Os fragmentos abaixo fazem parte da entrevista 
concedida ao jornal Valor Econômico (ed. 02/10/09) 
pelo economista Sérgio Besserman Viana, ex-
presidente do IBGE (durante o governo Fernando 
Henrique Cardoso), que assina o capítulo “A 
sustentabilidade do Brasil” do  livro Brasil pós-crise – 
Agenda para a Próxima Década , organizado pelos 
economistas Fabio Giambiagi e Octavio de Barros. 
 
Valor Econômico:  Qual o risco, na economia, de 
um atraso do acordo climático mundial? O que 
acontece se não for assinado em Copenhague? 
Sérgio Besserman Vianna:  O fracasso de uma 
negociação de acordo contra a mudança climática 
vai fazer com que os custos para combater o 
aquecimento global poucos anos à frente sejam 
muito mais elevados do que se iniciarmos hoje a 
transição. Ao mesmo tempo existirão também custos 
de fragmentação política e riscos de protecionismo. 
Valor:  Está no livro: a superação das energias sujas 
tem o potencial de se constituir no próximo grande 
boom de inovações e isto pode ser um impulso para 
a saída da crise. A China parece estar perseguindo 
esta trilha, mas também não quer abrir mão do 
carvão. Como fica? 
Besserman:  São cenários em aberto a depender do 
acordo global que pode acontecer agora em 
Copenhague ou não. Ali, depurando tudo, vamos 
estar precificando o custo de emitir gases-estufa. O 
tamanho da meta necessária para tentar atingir o 
objetivo fixado de não aquecer o planeta mais de 2 C 
sinaliza uma grande transição tecnológica, que diz 
respeito, num primeiro momento, à eficiência 
energética em geral, e um forte impulso às fontes 
renováveis de energia. Mas este é apenas o início. 
Porque em seguida vêm todas as mudanças 
decorrentes das alterações de preços relativos que 
tende a se acentuar porque as metas para 2050 são 
ainda mais radicais que as previstas para 2020. Vem 
uma grande transição pela frente, isto é certo, e 
quem acompanhar esta transição tecnológica vai se 
inserir competitivamente neste novo mundo. Quem 
não acompanhar, e se agarrar às formas do passado 
sem visualizar esta transição radical e profunda, 
corre o risco de ficar descompassado. 

Valor:  Como fica o Brasil na descarbonização de 
sua economia? 
Besserman:  É uma imensa oportunidade. Temos 
grandes vantagens comparativas neste mundo de 
baixo teor de carbono, como a nossa matriz 
energética, que já é mais limpa, ou políticas 
benéficas em si, como a redução do desmatamento 
da Amazônia. Temos que fazer modificações na 
logística, como no nosso setor de transportes. Estas 
vantagens comparativas podem se tornar vantagens 
competitivas. 
Valor:  Os senhores dizem que o Brasil está fazendo 
“diversos equívocos” no campo da energia. Falam 
das políticas que subsidiam o uso do carvão e das 
térmicas a óleo, mas também mencionam as 
hidrelétricas. Como assim? 
Besserman:  No caso das hidrelétricas é um não 
aproveitamen-to inteligente das possibilidades de 
integração com outras fontes renováveis, do 
potencial das pequenas hidrelétricas e de uma 
melhoria no padrão de gestão e transparência no 
caso das hidrelétricas maiores. No caso da energia 
em geral, é preciso ter claro que o futuro são as 
fontes renováveis e não emissoras de gases-estufa. 
O pré-sal é uma benção, uma riqueza, mas é o 
passado. 
Valor:  O passado? 
Besserman: Sim, porque estamos nos preparando 
para o fim da civilização dos combustíveis fósseis. 
Valor:  Como fica esta “benção”? 
Besserman: O uso inteligente do pré-sal é utilizar 
estes recursos para potencializar a transição para 
outra matriz energética, aproveitando as vantagens 
comparativas do Brasil em biomassa, solar, eólica, 
pequenas hidrelétricas. Sim, este é o futuro. Usar o 
recurso do pré-sal para ir a este futuro é maravilha. 
Mas apostar no mundo dos combustíveis fósseis e 
ficar estacionado nele seria um equívoco. Para mim, 
o risco é o país, em vez de mobilizar seus recursos 
para a transição tecnológica, acabar utilizando-os de 
forma a ficar ancorado no mundo do passado. 
Planejamento e política industrial mirando a 
transição tecnológica da matriz energética é muito 
importante. Neste novo mundo há riquezas 
equivalentes a muitos pré-sais. 
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