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Sobre Marcel Mauss, é incorreto afirmar: 
 
a) dedicou-se mais à antropologia do que à sociologia; 
b) prestigiou as sociedades não-ocidentais em seus trabalhos; 
c) capitalista convicto, Mauss teceu fortes críticas à doutrina socialista; 
d) sua obra teve continuidade por meio de um de seus principais discípulos, Lévi-

Strauss; 
e) era comum sua busca por um certo “anonimato”, evitando o estrelato. 
 
                                          

 
Em seu ensaio nominado “A Dádiva”, Mauss afirma: 
 
a) a dádiva produz a aliança, tanto matrimonial como política; 
b) a dádiva é fonte de desagregação entre os povos; 
c) o capitalismo é a fonte primordial da dádiva; 
d) os povos ocidentais têm maior propensão à prática da dádiva; 
e) sua inspiração para escrever esse ensaio foi a obra de Augusto Comte. 

 

                                          

 
“A falta de ética, tão criticada pela sociedade, na condição do serviço público por 

administradores e políticos, generaliza a todos, colocando-os no mesmo patamar, 
além de constituir-se em uma visão mediatista”. (Ética e Serviço Público. Desirée 
Brandão Muller). Assinale a alternativa que melhor caracteriza a afirmação anterior: 

 
a) todo servidor público é corrupto; 
b) não há falta de ética no serviço público; 
c) há a ilusão de um serviço público ilibado; 
d) há uma precipitação no julgamento ético do serviço público, colocando a todos na 

condição de não éticos; 
e) os políticos são corruptos, mas o servidor público não é. 

 

                                          

 
É componente do código de ética do servidor público, exceto: 
a) probidade; 
b) honestidade; 
c) presteza; 
d) iniquidade; 
e) não aceitação de suborno. 
 

    Questão 01 

    Questão 02 

    Questão 03 

    Questão 04 
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A pesquisa no campo da sociologia pode seguir caminhos diversos. Auxilia na 
elaboração da pesquisa, o uso de métodos pertinentes às áreas das ciências sociais. São 
métodos eficientes nessa área, exceto: 
 
a) etnográfico; 
b) análise laboratorial; 
c) estatístico; 
d) funcionalista; 
e) histórico. 
                                          

 
Nos estudos feitos sobre a fusão de raças e culturas no Brasil, Gilberto Freyre ocupa 
lugar de destaque. Assinale a obra do sociólogo que melhor retrata seus estudos: 
 
a) Macunaíma; 
b) Os Índios e a Civilização; 
c) Casa Grande e Senzala; 
d) O Povo Brasileiro; 
e) A Integração do Negro na Sociedade de Classe. 
                                          

 
Etnólogo conhecido pela dedicação ao estudo do indígena brasileiro: 
 
a) Florestan Fernandes; 
b) Fernando Henrique Cardoso; 
c) Lourenço Filho; 
d) Darcy Ribeiro; 
e) Gilberto Freyre. 
 
                                          

O período da ditadura militar do Brasil (1964-1985) foi marcado por intenso controle 
nas áreas da política e educação. Assinale a alternativa incorreta sobre esse período: 
 
a) os Atos Institucionais surgiram para garantir os direitos à cidadania; 
b) vários intelectuais e cientistas foram exilados; 
c) cursos de Filosofia e Sociologia foram fechados, temendo o ataque à repressão 

imposta pelo sistema; 
d) após a abertura política, partidos importantes surgiram, como PT e PSDB, por 

exemplo; 
e) houve uma vigilância crescente em qualquer ato que pudesse gerar qualquer tipo de 

manifestação. 
 

 

    Questão 05 

    Questão 06 

    Questão 07 

    Questão 08 
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Apesar de todo investimento em políticas públicas visando resolver problemas 
referentes às desigualdades sociais, há muito por realizar. Assinale a alternativa 
referente a conflitos constantes por falta de uma ação governamental mais contundente e 
eficiente na busca de uma solução pendente há séculos no Brasil: 
 
a) saneamento básico; 
b) saúde; 
c) educação; 
d) mercado financeiro; 
e) questão agrária. 
                                          

 
A tentativa de passar as regras de trabalho para o mercado, de privatização dos bens de 
serviço, de interferência no sistema previdenciário, de privatização de estatais altamente 
lucrativas, constitui o conjunto de aspirações que se aplica primordialmente ao: 
 
a) socialismo; 
b) parlamentarismo; 
c) positivismo; 
d) comunismo; 
e) neoliberalismo. 
                                          

 
Assinale a alternativa correta sobre a teoria do fato social de Durkheim: 
 
a) uma de suas particularidades é a ausência de coerção social; 
b) a educação ocupa, segundo Durkheim, uma importante tarefa na conformação do 

indivíduo à sociedade em que vive; 
c) é característica do fato social de atuar sobre os indivíduos somente quando esses 

desejarem conscientemente; 
d) os fatos sociais são interiores aos indivíduos; 
e) outra característica é a particularidade do fato social, por não se repetir entre os 

membros da sociedade. 
 
                                          

 
Quando Durkheim designa o conjunto das crenças e dos sentimentos comuns dos 
membros de uma mesma sociedade, ele dá o nome de: 

 
a) consciência coletiva; 
b) trabalho coletivo; 
c) sociedade coletiva; 
d) comunismo; 
e) consciência moral. 

    Questão 09 

    Questão 10 

    Questão 11 

    Questão 12 
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Relacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 
 
A) Durkheim.  (   ) defendeu a tese do fato normal, quando não extrapola os 
B) M. Weber.  limites dos acontecimentos mais gerais; e patológico, quando  
C) K. Marx.  se encontra fora dos limites da ordem social; 

(   ) escreveu junto com Engels a obra Manifesto do Partido 
Comunista; 

(   ) analisou a história do homem a partir dos meios de produção; 
(   ) fez parte da chamada Escola Sociológica Francesa; 
(   ) fez uma análise do capitalismo a partir da Reforma Protestante. 
 

A alternativa correta é:  
a) A,C,C,A,B; 
b) A,A,C,B,B; 
c) A,C,C,B,A; 
d) A,B,C,C,B; 
e) C,A,B,B,A. 
 

 

                                          

 
Sobre a sociologia Weberiana, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) um de seus pilares é a teoria da ação social; 
b) defende o caráter particular e específico de cada formação social e histórica; 
c) a raiz de suas teorias está no positivismo, para o qual tinha um apreço, colocando-se 

como seu fiel seguidor; 
d) defende o conhecimento histórico como poderoso instrumento para o cientista social; 
e) Weber é um austero crítico da generalização apresentada por Durkheim. 
 

 

                                          

 
Weber apresenta como caracterização da ação social, exceto: 
 
a) racional, visando os fins; 
b) racional, visando aos valores; 
c) indiferença à presença do outro; 
d) afetiva; 
e) tradicional. 
 

 

    Questão 13 

    Questão 14 

    Questão 15 
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Para atingir a explicação dos fatos sociais, Weber propôs um instrumento de análise que 
chamou de: 
 
a) modelo ideal; 
b) protótipo; 
c) estereótipo; 
d) tipo ideal; 
e) forma ideal. 
                                          

 
Serviu de base para Weber analisar a evolução do capitalismo um fato ocorrido na 
Europa no século XVI. Este fato foi: 
 
a) Reforma Protestante; 
b) Concílio de Trento; 
c) Revolução Gloriosa; 
d) Revolução Francesa; 
e) Invenção da Imprensa. 
 

                                          

 
Sobre K. Marx, é correto afirmar: 

 
a) afirmava que para o homem recuperar sua condição humana deveria desenvolver a fé 

incondicional a Deus e prestigiar as normas vigentes; 
b) para ele, a industrialização libertou o homem de toda alienação sofrida até então; 
c) apesar das críticas feitas a Hegel, é inegável a influência que Marx recebeu do 

filósofo alemão, principalmente no que se refere à estrutura da dialética; 
d) por Engels ser filho de burguês, Marx se recusou partilhar a elaboração de algumas 

obras com ele; 
e) para Marx, a práxis favorecia o vazio das teorias filosóficas. 
 
                                          

 
Ao analisar o modo de produção capitalista, Marx observa que há um excedente 
produzido pelo operário, que o burguês se apodera completamente. Essa posse indevida 
Marx denomina de: 
 
a) materialismo histórico; 
b) mais-valia; 
c) práxis; 
d) alienação; 
e) dominação. 

    Questão 16 

    Questão 17 

    Questão 18 

    Questão 19 
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Sobre a teoria de Marx em relação às classes sociais, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) as classes sociais são provenientes das relações de trabalho, ocasionando a relação 

dominado e dominador; 
b) com o tempo ocorreria a polarização das classes burguesia e proletariado; 
c) são as condições objetivas que determinam a posição de classe; 
d) a classe econômica dominante controla e domina a sociedade e até o governo; 
e) o fim das lutas de classe só ocorreria quando houvesse a ditadura do proletariado 

seguida da coletividade do capitalismo. 
                                          

 
Sobre as políticas governamentais federais nos governos Lula, é incorreto afirmar: 
 
a) houve uma melhoria significativa no poder de compra das classes D e E, promovida 

por políticas assistencialistas e aumento real do salário mínimo; 
b) ocorreu uma redução significativa do trabalho infantil; 
c) pelo esforço concentrado e políticas públicas corretas, o índice de analfabetos caiu 

para próximo de zero; 
d) o nível de violência ainda é preocupante por inúmeros motivos. Entre eles pode-se 

afirmar que está a ineficiência do Estado no combate ao crime organizado; 
e) é significativo o índice de prostituição infantil, principalmente na região nordeste. 
 
                                          

Assinale a alternativa correta sobre o método comparativo: 
 

a) visa pesquisar a origem do fato social para compreender sua função e razão; 
b) parte de leis mais abrangentes para chegar a fenômenos particulares; 
c) considera a sociedade como uma estrutura complexa de grupos ou indivíduos, 

reunidos em uma trama de ações e reações sociais; 
d) parte do princípio de que o estudo das semelhanças e diferenças entre diversos tipos 

de grupos, sociedades ou povos contribui para uma melhor compreensão do 
comportamento humano; 

e) nenhuma das alternativas. 
                                          

 
K. Marx, ao compor sua doutrina filosófica, recebeu, mesmo que com algumas 
ressalvas, influência de muitas correntes de pensamento. Podem ser colocadas entre 
essas correntes, exceto: 
 
a) socialismo utópico; 
b) materialismo de feuerbach; 
c) iluminismo; 
d) dialética de hegel; 
e) positivismo de comte. 

    Questão 20 

    Questão 21 

    Questão 22 

    Questão 23 
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Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I.     o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em janeiro de 2007, 

priorizou investimentos nos setores de energia, habitação e saneamento, entre 
outros; 

II.   o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu, em março de 2007, que todo parlamentar 
que mudar de partido perderá o mandato; 

III.  com o Governo Lula, o M.S.T. decretou trégua nas invasões de terra, pois a meta de 
assentamentos foi atendida; 

IV.  no final de 2009, foi flagrada uma nova edição do Mensalão. Dessa vez no governo 
do Distrito Federal. 

 
 A alternativa correta é: 
a) somente as afirmações I, II e III estão corretas; 
b) somente as afirmações I e III estão corretas; 
c) somente as afirmações I, III e IV estão corretas; 
d) somente as afirmações II, III e IV estão corretas; 
e) somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 
                                          

 
A falta de ética no serviço público tem sido constante na história da república no Brasil. 
Fato recente que confirma essa tese na esfera federal: 

 
a) atos secretos do senado; 
b) a crise no S.T.F.; 
c) o mecanismo digital nas eleições brasileiras; 
d) o escândalo envolvendo a nomeação da esposa do Presidente da República, Dona 

Marisa, para Chefe da Casa Civil; 
e) a fraude na eleição do presidente do Senado, José Sarney. 
                                          

 
Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale abaixo a alternativa correta: 
 
a) o Estatuto considera como criança a pessoa com idade até 15 (quinze) anos 

incompletos; 
b) para se interpretar o texto do Estatuto, não é necessário levar em conta as condições 

peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento;  
c) publicações contendo material impróprio ou inadequado para crianças e adolescentes, 

devem ser comercializadas apenas no horário noturno; 
d) o Estatuto assegura à criança e ao adolescente, oportunidades e facilidades para o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 
e de dignidade; 

e) nenhuma das alternativas acima está correta. 

    Questão 24 

    Questão 25 

    Questão 26 
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Quando se trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das alternativas abaixo 
está incorreta. Assinale-a: 
 
a) crianças e adolescentes têm direito à proteção de suas vidas e saúde, através de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso; 

b) é assegurado atendimento especializado a crianças e adolescentes portadores de 
deficiência; 

c) o Estatuto estabelece distinções e tratamento diferenciado para os casos de filhos 
havidos fora da relação do casamento ou adotados; 

d) para crianças e adolescentes, o direito à liberdade, entre outros aspectos, compreende 
o direito de brincar e praticar esportes e o direito de buscar refúgio, auxílio e 
proteção;  

e) casos confirmados ou suspeitos da ocorrência de maus-tratos contra criança ou 
adolescente devem ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. 

 
                                          

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da família natural e da família substituta. 
Quanto a esse tema, assinale abaixo a alternativa incorreta: 
 
a) a colocação de criança ou adolescente em família substituta ocorre mediante guarda, 

tutela ou adoção; 
b) o Estatuto não leva em consideração o consentimento ou a opinião de criança ou 

adolescente quando colocados em família substituta, portanto é desnecessário que o 
menor seja previamente ouvido a este respeito; 

c) crianças e adolescentes têm garantido, a qualquer tempo, o direito de reconhecimento 
de seu estado de filiação, cujo direito pode ser exercitado contra os pais ou seus 
herdeiros; 

 d) toda criança ou adolescente tem direito à criação e educação no seio de sua família 
natural e em casos excepcionais, no seio de família substituta, devendo, em qualquer 
caso, ser assegurada a convivência em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes; 

e) o Estatuto entende por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes. 

 
 

 

 

 

 

    Questão 27 

    Questão 28 
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Quanto à Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso, é correto afirmar que: 
 
a) a Lei 10.741/2003 estabelece direitos e medidas de proteção para pessoas maiores de 

50 (cinqüenta) anos de idade;  
b) o Estatuto do Idoso não estabelece que o idoso tenha prioridade no recebimento da 

restituição do Imposto de Renda; 
c) o idoso internado em estabelecimento hospitalar por intermédio do Sistema Único de 

Saúde – SUS tem direito às condições adequadas para sua permanência em tempo 
integral, porém não lhe é assegurado o direito a acompanhante; 

d) não apenas a família, como também a comunidade, a sociedade e o poder público têm 
a obrigação de assegurar ao idoso, entre outros, os direitos à vida, saúde, 
alimentação, dignidade e cidadania; 

e) o poder público não tem a incumbência de fornecer gratuitamente aos idosos, os 
medicamentos de uso continuado. 

  
 

                                          

 
Quanto ao Estatuto do Idoso, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante, terão atendimento 

especializado; 
b) o idoso que esteja no pleno domínio de suas faculdades mentais tem o direito de 

optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável; 
c) os idosos têm acesso preferencial garantido pelo Estatuto do Idoso, aos locais onde 

estejam ocorrendo atividades culturais e de lazer, inclusive em eventos artísticos  e  
esportivos; 

d) o poder público deve apoiar a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e 
incentivar a publicação de livros de conteúdo adequado ao idoso; 

e) os profissionais de saúde devem comunicar os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra idoso, obrigatória e exclusivamente à autoridade policial. 

 

    Questão 29 

    Questão 30 
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O formulário a seguir servirá, caso queira, para anotação de suas respostas para posterior 

conferência. 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA QUESTÃO RESPOSTA 

1  31  

2  32  

3  33  

4  34  

5  35  

6  36  

7  37  

8  38  

9  39  

10  40  

11  41  

12  42  

13  43  

14  44  

15  45  

16  46  

17  47  

18  48  

19  49  

20  50  

21  51  

22  52  

23  53  

24  54  

25  55  

26  56  

27  57  

28  58  

29  59  

30  60  
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