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Cargo: Professor de Educação Básica – Sociologia 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia a notícia abaixo e responda o que se pede. 
 
“Sem dúvida, é imperioso robustecer a empresa nacional; aliás, 
isso é condição sine qua non para a construção de sistemas 
econômicos e políticos abertos e descentralizados.”  
                            (Jornal do Brasil, Cad. 1., p. 10, 2/4/1977) 
 
01. A expressão referente à “condição para a construção de 
sistemas econômicos e políticos abertos e descentralizados” é: 
a) Um latinismo. 
b) Um arcaísmo. 
c) Uma fraseologia. 
d) Uma expressão idiomática. 
  
02. O significado da expressão da questão acima é: 
a) Dispensável. 
b) Secundária. 
c) Indispensável. 
d) Tecnocrática. 
 
03. O sinônimo mais apropriado para “é imperioso robustecer”, 
é: 
a) É importante tornar robusto. 
b) É necessário fortalecer. 
c) É preciso engordar. 
d) É indispensável fortalecer. 
 
04. Em “... a construção de sistemas econômicos e políticos 
abertos e descentralizados”, as palavras “abertos” e 
“descentralizados” são, respectivamente: 
a) Substantivo e substantivo. 
b) Substantivo e adjetivo. 
c) Adjetivo e substantivo. 
d) Adjetivo e adjetivo. 
 
05. Observa-se discurso indireto em: 
a) Ela disse-me, tristemente, “Estou muito cansada.” 
b) Ela disse-me que estava cansada. 
c) Ela afirmou-me, com tristeza:  - Estou muito cansada. 
d) Ela disse-me, muito tristemente: “Estou cansada.” 
 
06. A crase encontra-se corretamente empregada em: 
a) ”Passei a vida à toa, à toa”. 
b) Fomos ambos, eu e ela, à pé para casa. 
c) Vivo à sonhar com o impossível. 
d) Retornarei à casa pela manhã. 
 
07. Ao utilizarmos o coletivo na construção da frase abaixo, 
obteremos: 
“Os examinadores entraram na sala todos ao mesmo tempo.” 
a) O congresso entrou na sala todo ao mesmo tempo. 
b) A farândula entrou na sala toda ao mesmo tempo. 
c) A banca entrou na sala toda ao mesmo tempo. 
d) O consistório entrou na sala todo ao mesmo tempo. 
 
08. A concordância encontra-se corretamente empregada em: 
a) Tu e ele saíram. 
b) Os romanos formaram um império monumental. 
c) O diretor, o professor, os secretários recebia os ilustres 

visitantes. 
d) Você mais João deve sair bem cedo amanhã. 
 
09. Na palavra “extinção” temos, respectivamente, os seguintes 
números de fonemas e letras: 
a) 8 e 8. 
b) 8 e 7. 
c) 7 e 8. 
d) 7 e 7. 
 
10. Encontra-se corretamente pontuado o período de apenas 
uma das alternativas.  Assinale-a. 

a) Naquele dia percebi, o quanto o curso seria importante para a 
minha formação acadêmica. 

b) Concentrou-se tomou distância correu e saltou: era o detentor 
do novo recorde mundial. 

c) Gesticulava em demasiado à proporção que falava. 
d) Euclides da Cunha, além de romancista, foi um grande 

repórter. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. "Considere-se um edifício com algumas janelas quebradas. 
Se as janelas não são reparadas, a tendência é para que 
vândalos partam mais janelas. Eventualmente, poderão entrar 
no edifício, e se este estiver desocupado, tornam-se "ocupas" 
ou incendeiam o edifício. Ou considere-se um passeio. Algum 
lixo acumula-se. Depois, mais lixo acumula. Eventualmente, as 
pessoas começam a deixar sacos de lixo." (James Q. Wilson, 
George L. Kelling. Broken windows: The police and 
neighborhood safety) 
Uma estratégia de êxito para prevenir o vandalismo na 
sociedade urbana, dizem os autores do estudo, é resolver os 
problemas quando eles são pequenos. Reparar as janelas 
quebradas em pouco tempo, dizem os autores, e ver-se-á que 
os vândalos terão menos probabilidade de estragar mais. 
Limpar os passeios e a tendência será de o lixo não acumular. 
Essa teoria sociológica faz duas afirmações principais: que o 
crime de pequena escala ou comportamento anti-social é 
diminuído, e que o crime de grande escala é, como resultado, 
prevenido. A principal crítica desta teoria foca sobretudo esta 
última afirmação, que considera não provada. 
Referente às sociedade urbana, estamos nos referindo a: 
a) Teoria do contrato social. 
b) Teoria do realismo sociológico. 
c) Teoria das ações sociais. 
d) Teoria das janelas partidas. 
 
12. Considere as definições abaixo. 
I – É um agrupamento humano fixado em determinada área 
geográfica, que possui certa organização, que seja necessário 
haver um ou mais desses agrupamentos, um território e uma 
consciência comum e quando outros elementos aparecem, 
como identidade de língua, religião e etnia, reforçam a unidade 
nacional. 
II – É um agrupamento humano fixado em um local 
politicamente organizado, constituído, além disso, por território e 
governo que englobe todas as pessoas dentro desse território 
delimitado (governo e governados). 
III - Refere-se a um agrupamento humano com cultura 
semelhante (língua, religião, tradições) e antepassados comuns; 
supõe certa homogeneidade e desenvolvimento de laços 
espirituais entre si. 
A ordem correta é: 
a) I-Povo – II-Nação – III-Estado. 
b) I-Nação – II-Estado – III-Povo. 
c) I-Estado – II-Nação – III-Povo. 
d) I-Estado – II-Povo – III-Nação. 
 
13. Leia os itens e responda. 
I – Qualquer mudança ou interação social em que é possível 
destacar uma qualidade ou direção contínua ou constante. 
II – Produz aproximação, cooperação, acomodação e 
assimilação. 
III – Pode provocar afastamento, competição e conflito. 
Trata-se do: 
a) Fato social. 
b) Grupo social. 
c) Processo social. 
d) Controle social. 
 
14. A sociologia, pelo tipo de conhecimento que produz, pode 
ser usada em diferentes tipos de interesses. 
I – Pode estar voltada para engendrar uma forma de 
conhecimento comprometida com emancipação humana. 
II – Pode ser um tipo de conhecimento orientado no sentido de 
promover um melhor entendimento dos homens acerca de si 
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mesmos, para alcançarem maiores patamares de liberdades 
políticas e de bem-estar social. 
III – Pode ser utilizada com vistas à melhoria dos mecanismos 
de dominação por parte do Estado ou de grupos minoritários, 
sejam eles empresas privadas ou centrais de inteligência, sendo 
orientada de acordo com o nível de relação sociedade-Estado 
vigente. 
IV – Pode partir desde a perspectiva do sociólogo individual, 
submetendo a produção do conhecimento não ao progresso da 
ciência por si mas da sociedade, assim como aos seus 
interesses materiais imediatos. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I e II. 
d) Todas as alternativas. 
 
15. Generalidade: revela a natureza de coletividade de grupo. 
Exterioridade: Independem da vontade ou da adesão. 
Coercitividade: A pressão social exercida sobre o indivíduo, por 
sua participação e que pode ter o caráter de sanções legais 
(previstas por lei) ou espontânea (morais).  
São características de: 
a) Ação social. 
b) Sociedade. 
c) Grupo social. 
d) Fato social. 
 
16. Levando em consideração as obras e as abordagens 
abaixo, estamos nos referindo ao sociólogo: 
I – Sua obra mais importante é “Social and Cultural Dynamics”, 
na qual desenvolve uma teoria cíclica do processo social. 
II – Se opõe ao evolucionismo e à idéia de progresso, tendo 
sido resumida no seu livro “The Crisis of Our Age”. 
III – Coloca a cultura no centro de suas análises e, ao longo da 
história, distingue três tipos ideais de cultura: ideacional, 
sensorial e idealista. 
IV – Aborda o amor sob sete aspectos: religioso, ético, 
ontológico, físico, biológico, psicológico e social, onde o mesmo 
é representado pela solidariedade, ajuda mútua e cooperação. 
a) Max Weber. 
b) Talcott Parsons. 
c) Pitirim Sorokin. 
d) Georg Simmel. 
 
17. Segundo Edward Ross, controle social é: 
I – O conjunto de sanções positivas e negativas que uma 
sociedade recorre para assegurar a conformidade das condutas, 
dos modelos, normas e valores culturais estabelecidos. 
II – O processo de fusão de elementos ou traços culturais, 
dando como resultado um traço ou elementos novos de uma 
sociedade. 
III – A integração da sociedade com a administração pública 
com a finalidade de solucionar problemas e as deficiências 
sociais com mais eficiência e empenho. 
IV – A ação social, mutuamente orientada, de dois ou mais 
indivíduos em contato com o local onde vive. 
Estão corretas as seguintes afirmativas: 
a) I e III. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) Todas as alternativas. 
 
18. “De forma ampla, pode ser conceituada como todo esforço 
organizado, visando alterar as instituições estabelecidas. Este 
fenômeno social seria a conduta humana, pública ou não, a que 
o agente atribui significado subjetivo; portanto, é uma espécie 
de conduta que envolve significado para o próprio agente”. 
Diante do texto acima o sociólogo Max Weber faz referência a: 
a) Relações de status. 
b) Ação social. 
c) Estrutura social. 
d) Estereótipo social. 
 

19. Partindo-se do preceito de que nenhuma sociedade é 
perfeitamente igual a si mesma em dois momentos sucessivos 
de sua história e é qualquer alteração nas formas de vida de 
uma sociedade. O que inclui alterações de 
cunho político e econômico que tenham alcance suficiente para 
que se altere as formas dos indivíduos se correlacionarem e 
possivelmente alterem também a maneira de uma sociedade 
produzir bens simbólicos e materiais. 
a) Castas. 
b) Estamentos. 
c) Cultura material e imaterial. 
d) Mudança social. 
 
20. A que se referem os itens abaixo relacionados: 
I – É uma narrativa de caráter simbólico, relacionada a uma 
dada cultura que procura explicar a realidade, os fenômenos 
naturais, as origens do mundo e do homem por meio de deuses, 
semi-deuses e heróis. 
II – Está associado o rito, ou seja, ao modo de se pôr em ação 
na vida do homem – em cerimônias, danças, orações e 
sacrifícios. 
III – O termo é, por vezes, utilizado de forma pejorativa para 
considerar sem fundamento objetivo ou científico, e visto (a) 
apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso 
de diversas comunidades. 
IV – Na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente 
aos relatos das civilizações antigas que, organizados, 
constituem uma mitologia – por exemplo, a mitologia grega e 
a mitologia romana. 
a) Mores. 
b) Folkways. 
c) Mito. 
d) Crença. 
 




