
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI
Concurso Público para o Provimento do cargo de

SOCIÓLOGO
  LEIA AS INSTRUÇÕES:
1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova;
2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-
RESPOSTA.
3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.
4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. 
5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões. 
6) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 
eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
7) Quando terminar sua  prova  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA, entregue ao Fiscal o Caderno de Questões e sua 
Folha de Resposta contendo sua assinatura.
8)  Será excluído do certame:
a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios 
gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
f)  Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e 
em hipótese alguma poderá ser substituído.
10)Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
somente uma responde adequadamente ao quesito proposto.  Você deve assinalar  apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também 
serão nulas as marcações rasuradas.
11)No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 
12) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das  
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
13) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 
rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Com  base  no  texto  Visita,  de  Ferreira  Gullar, 

responda às questões 01 e 02.

VISITA
Sobre  a  minha  mesa,  na  redação  do  jornal, 

encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um inseto que 
parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta 
de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. 
É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, 
sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole?

Parecia  morto,  mas  notei  que  movia 
nervosamente  as  estranhas  e  minúsculas  mandíbulas. 
Estava  morrendo  de  sede,  talvez  pudesse  salvá-lo. 
Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de 
acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que 
a  água  pingasse  sobre  a  sua  cabeça  e  suas  asas. 
Permaneceu  imóvel.  É,  não  tem  mais  jeito  –  pensei 
comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca 
molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar 
um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-
lo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá, 
acomodei-o e voltei para a redação.

Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha 
terra,  nosso grupo de meninos  chamava esse bicho de 
macaquinho  voador  e  era  diversão  nossa  caçá-los, 
amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa 
cabeça.  Lembrava também do açude,  na fazenda,  onde 
eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam 
na água escura. Mas que diabo fazia no Rio, na avenida 
Rio Branco, esse macaquinho voador? Teria ele voado do 
Coroatá até aqui,  só para me encontrar? Seria ele uma 
estranha mensagem da natureza a este desertor?

Voltei  ao banheiro e em tempo de evitar  que o 
servente  o  matasse.  “Não  faça  isso  com  o  coitado”. 
“Coitado nada, esse bicho deve causar doença”. Tomei-o 
da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou 
espantado  e  saiu,  sem  saber  que  laços  de  afeição  e 
história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe 
água  e  voltei  ao  trabalho.  Mas  o  tempo  urgia,  textos, 
notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais 
dele.

(FERREIRA,  Gullar.  Melhores  crônicas.  Seleção  Augusto 
Sérgio Bastos. São Paulo: Global, 2004. p.174-175).

1. A visita de um inseto à redação do jornal provocou no 
narrador:

a) revolta contra o invasor
b) desejo de eliminar o bicho
c) recordação da infância
d) vontade de desinfetar o ambiente
e) pedido ao servente para matar o intruso

2. O cronista informa que “laços de afeição e história” o 
ligavam  àquele  estranho  ser.  Tais  laços  de  afeição  e 
história podem ser compreendidos como:

a) sentimentos do passado         

b) ilação sobre o futuro     
c) mergulho no presente                 
d) agitação da vida moderna         
e) dissipação da memória

3. Em “Estava morrendo de sede”, a locução adverbial em 
destaque indica:

a) afirmação
b) dúvida
c) instrumento
d) causa
e) modo

4.  Considere  as  frases  quanto  ao  emprego  da  regência 
verbal:

I. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
II. O homem lembrou-se do macaquinho voador de sua 
infância.
III. Ainda lembro o Coroatá das brincadeiras de criança.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III      
d) II e III
e) I, II e III

5.  Em  “notei  que  movia  nervosamente  as  estranhas  e 
minúsculas mandíbulas”, a oração destacada classifica-se 
como uma oração subordinada substantiva:

a) subjetiva
b) objetiva direta
c) objetiva indireta      
d) predicativa
e) completiva nominal

6.  Assinale  a  alternativa  em  que  todas as  palavras  são 
acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

a) translúcida, córrego, água, metrópole.          
b) memória, história, notícia, água.            
c) minúscula, mandíbula, imóvel, notícia.     
d) é, até, lá, também.           
e) salvá-lo, acomodá-lo, afogá-lo, imóvel.

7.  Assinale a alternativa em que  todas as palavras estão 
grafadas corretamente:

a)  mesa, defesa, empresa, framboesa.
b)  pobreza, proeza, princeza, prazer.
c) calabreza, certeza, clareza, camponeza.
d) magreza, milaneza, marqueza, macieza.
e)  francesa, franquesa, fraquesa, fortalesa.

8. Pelo que descreve o texto, o “macaquinho voador” da 
crônica de Ferreira Gullar é um(a):



a) centopeia
b) borboleta
c) tanajura
d) vespa
e) libélula

9.  Observe as frases:

I. Devem existir planos alternativos.
II. Devem haver soluções a curto prazo.
III. Os bancos haviam emitido inúmeros títulos financeiros.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

10.  Em  “nosso  político  é  uma  raposa velha”,  o  termo 
grifado apresenta-se no sentido:

a) científico
b) instrucional
c) metalinguístico
d) conotativo
e) denotativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Herdeiro do ideário iluminista, Karl Marx acreditava que 
a  razão  não  era  só  um  instrumento  de  apreensão  da 
realidade mas, também, de construção de uma sociedade 
mais  justa,  capaz  de  possibilitar  a  realização  de  todo 
potencial de perfectibilidade existente nos seres humanos 
(Um  toque  de  clássicos  –  Tânia  Quitandeiro/Márcia 
Gardênia Monteiro.). 

Sobre  Marx  e  o  pensamento  marxista  é  INCORRETO 
afirmar:

a)  Criou  o  método  de  abordagem  da  vida  social 
denominado de materialismo histórico. De acordo com tal 
concepção,  as  relações  materiais  que  os  homens 
estabelecem e  o  modo  como produzem seus  meios  de 
vida formam a base de todas as suas relações.
b)  Em 1893,  publicou  sua obra  clássica  denominada:  A 
Divisão Social do trabalho.  
c)  O capital,  considerada como a obra mais madura de 
Marx,  traz  como  foco,  a  explicação  da  sociedade 
capitalista   como  a  forma  de  organização  social  mais 
desenvolvida e mais variada de todas já existentes.

d)  A  mercadoria  é  a  unidade  analítica  mais  simples  da 
sociedade capitalista, é a forma assumida pelos produtos e 
pela própria força de trabalho e é composta pelos valores de 
uso e de troca.

e) Para  Marx, a teoria dos economistas de seu tempo são 
comparáveis às dos teólogos, para os quais “toda religião 
estranha é pura invenção humana enquanto a deles próprios 
é uma emanação de Deus".  

12.  (…) Utilizando a religião como um modelo de como os 
processos  simbólicos  funcionam,  ele  mostrou  que  as 
relações sociais são produzidas e reproduzidas por meio de 
rituais e símbolos, os quais classificam as coisas em dois 
grupos:  as  sagradas  e  as  profanas.  Não  existe  nada 
inerentemente  ou essencialmente “sagrado” nas coisas. Os 
artefatos  e  ideias  são  sagrados  apenas  porque  são 
simbolizados e representados como tais. Ele sugeriu que as 
representações que se encontram nas religiões  “primitivas” 
- tais como os fetiches, as máscaras, os objetos rituais e os 
totêmicos-  eram  considerados  sagrados  porque 
corporificavam  as  normas  e  os  valores  da  sociedade, 
contribuindo,  assim,   para  unificá-la  culturalmente(Tomaz 
Tadeu da Silva – Identidade e diferença,2000 ). 
O texto acima refere-se o pensamento sociológico de qual 
pensador? Marque  a alternativa CORRETA:

a) Émile  Durkheim 
b) Claude Lévi-Strauss
c) Karl Marx 
d) Max Weber    
e) Pierre Bourdieu 

13.  Os Movimentos Sociais chamados de tradicionais são 
caracterizados pela luta de classes, visavam a tomada do 
poder pela conquista do Estado e definiam a identidade de 
seus  sujeitos  a  partir  das  relações  de  produção,  dividos 
entre  a  elite  e  a  classe  trabalhadora.  Na 
contemporaneidade,  a velha divisão entre  os proprietários 
dos meios de produção  e vendedores da força de trabalho, 
deu lugar às lutas entorno  da raça e da etnia, do gênero, do 
ambientalismo etc, o que passou a ser chamado de Novos 
Movimentos  Sociais.  Se  nos  Movimentos  Sociais 
Tradicionais  os sujeitos  eram os  operários e camponeses 
pobres  e  explorados,  organizados  a  partir  do  mundo  do 
trabalho, nos Novos Movimentos Sociais, os protagonistas 
são  negros,  mulheres,  índios,  homosexuais,  grupos 
humanos atingidos  por  barragens,  criação de  hidrelétricas 
ou  grandes  empreendimentos  do  agronegócio  etc. 
atravessam   as  divisões  de  classe   e  se  dirigem  às 
identidades particulares de seus sustentadores. De acordo 
com as explicações acima, assinale qual movimento social 
não pode ser considerado como sendo um Novo Movimento 
Social?

a) MIQCB – Movimento Interestadual das Quebradeiras de 
Côco Babaçu.
b) GLBT – Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais.
c) CEBs – Comunidades Eclesiais de Base.

d) Movimento pela PAZ. 
e) GREENPEACE.

14. O sociólogo Stuart Hall diz que as culturas nacionais 
não devem ser pensadas como culturas unificadas, porque 



todas  elas  são  atravessadas  por  profundas  divisões  e 
diferenças internas, sendo “unificadas” apenas  através do 
exercício de diferentes formas de poder cultural. A respeito 
das culturas nacionais é INCORRETO afirmar que:

a) As nações modernas são, todas, híbridos culturais.
b) O Brasil não é uma nação culturalmente híbrida.
c) A etnia é o termo que utilizamos para nos referirmos às 
características  culturais  –  língua,  religião,  costume, 
tradições, sentimento de lugar -  que são partilhadas por 
um povo.
d) É muito difícil unificar  a identidade de uma nação em 
torno da raça, pois esta não é uma categoria biológica ou 
genética que tenha qualquer validade científica.  
e) Todas as alternativas acima estão corretas.

15. “Precisamente às 6 horas da manhã, o despertador de 
Lílian  Garcia  Martins  toca  na  Vila  Formosa,  bairro  de 
classe média da Zona Leste de São Paulo. A partir  daí, 
começa a jornada da analista de crédito, de 35 anos, para 
chegar  ao  trabalho,  às  8h30.  O  grande  desafio  é  se 
locomover  no horário  de pico na cidade. Como é difícil, 
pela  lotação  excessiva,  pegar  qualquer  uma  das  linhas 
de ônibus que passam perto de sua casa e dão acesso ao 
metrô, o marido tem de levá-la ao terminal de embarque 
mais  próximo.  Ambos  perdem  cerca  de  20  minutos  de 
carro para fazer o trajeto. Só aí  Lílian consegue entrar em 
um ônibus que a deixará a alguns metros da estação de 
Tatuapé.  Poucos minutos depois,  ela volta  a enfrentar  o 
mesmo problema, no metrô. “Espero cerca de meia hora 
todo dia, para conseguir entrar em um dos vagões. E sair 
é tão difícil  quanto entrar”,  diz.(Roberta Cardoso/Revista 
Época de 06 de junho de 2011).

O  texto  acima  revela  um  dos  traços  nefastos  dos 
megacentros  urbanos,  a  dificuldade  de  deslocamento. 
Com  relação  ao  desenvolvimento  desordenado  das 
megalópoles podemos afirmar também que:

I – Essa não é uma aventura exclusiva de Lílian. Na capital 
paulista,  quem depende  de  transporte  público  tem uma 
rotina difícil.
II  –  Os  moradores  das  grandes  cidades  do  mundo  – 
principalmente as que se expandem aceleradamente em 
países  emergentes  –  enfrentam  desafios  como  a 
degradação dos centros, o ar poluído, as enchentes e a 
falta de lugar para dispor o lixo.    
III  –  As  altas  taxas  de  urbanização,  trazem  pobreza, 
desemprego,  transporte  inadequado  e  a  proliferação  de 
assentamentos precários e favelas. 
IV  –  O  crescimento  urbano  é  hoje  cada  vez  mais  um 
fenômeno dos países emergentes do que de zonas mais 
desenvolvidas.

V –  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro  estão  na  lista  das  600 
maiores cidade do mundo( grupo chamado de C – 600).

De  acordo  com  as  afirmações  acima,  assinale  a(as) 
alternativa(as) corretas.

a) Todas as alternativas estão corretas 

b) Somente as alternativas I e II estão corretas.
c) A alternativa V está incorreta.
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas
e) Todas as alternativas estão incorretas 

16. Os teóricos da primeira geração da Teoria Crítica, em 
seus  escritos,  ainda  na  primeira  metade  do  século  XX, 
argumentaram  que  nas  democracias  ocidentais,  a 
capacidade  da  razão  crítica  estava  rapidamente 
desaparecendo  em  função  da  intromissão  do  Estado,  da 
Indústria Cultural e da concentração de riqueza na mão de 
um número cada vez menor de pessoas. Esses pensadores 
acreditavam que as condições ideológicas e materiais que 
possibilitaram a  interação  pública  e  o  pensamento  crítico 
estivessem  sendo  suplantadas  pela  padronização,  pela 
fragmentação  e  pela  mercantilização  crescentes  da  vida 
cotidiana. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos 
pensadores aos quais a s afirmações acima se referem.

a) Durkheim, Marx e Weber
b) Habermas, Marcuse e Hobsbown
c) Horkheimer, Adorno e Weber
d) Horkheimer, Adorno e Benjamim        
e) Giroux, Adorno e Weber

17.  Marks  e  Engels,  no  célebre  panfleto  denominado 
Manifesto  Comunista,  conclamavam  os  trabalhadores  do 
mundo inteiro a lutar pela criação da Sociedade Comunista. 
Marque  a  alternativa  que  apresenta  uma  característica 
INCORRETA com relação ao tipo de sociedade proposta por 
Marx e Engels:

a)  Seria  uma sociedade  sem  propriedade  privada  e  sem 
exploração do trabalho
b) Seria uma sociedade fruto da revolução do proletariado.
c)  Seria  uma  sociedade  formada  por  burgueses  e 
proletários, ambos respeitando-se mutuamente.
d)  Na  sociedade  comunista  não  haveria  classes  sociais, 
poder estatal e todos seriam livres e teriam direitos iguais.
e) A criação da sociedade comunista seria o passa final após 
a ditadura do proletário.

18. De  acordo  com  a  Lei  Maria  da  Penha,  são 
caracterizados como crime contra a mulher:

I – Qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal.
II  –  Qualquer  atitude  que  lhe  provoque  a  perda  da 
autoestima
III  –  Impedir  que  a  mulher  faça  uso  de  métodos 
contraceptivos

IV  –  Submeter  a  mulher  a  qualquer  tipo  de  agressão 
psicológica 

Observe as afirmações acima e assinale a alternativa que 
apresenta resposta CORRETA:

a) Somente a afirmação III está errada
b) Somente as afirmações I e  IV estão corretas
c) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas



d) Somente as alternativas I e II estão corretas
e) Todas as alternativas estão corretas.

19. Na  bandeira  do  Brasil  está  escrito  “Ordem  e 
Progresso”, está frase condiz perfeitamente com um   dos 
conceitos  da  sociologia  de  Augusto  Comte,  um  dos 
principais representantes do:

a) Comunismo
b) Socialismo
c) Positivismo 
d) Anarquismo 
e) Neoliberalismo

20. Marque  a  alternativa  que  NÃO condiz  com  os 
principais aspectos do capitalismo na atualidade?

a) A supervalorização do trabalho produtivo e o 
desprivilégio da mais abstratas das mercadorias, o 
dinheiro.
b) A ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, 
deixando de ser um mero suporte de acumulação do 
capital. 
c) A distinção entre países de primeiro e terceiro mundo 
tende a ser substituída pela existência em cada País, de 
bolsões de riqueza absoluta e de pobreza absoluta.
d) O monetarismo e o capital financeiro tornaram-se o 
coração e o centro nervoso do capitalismo.
e) Todas as alternativas anteriores apresentam 
características marcantes do capitalismo contemporâneo. 

21. “Nunca antes foi tão vertiginosa a queda de um político 
acusado  de  multiplicar  seu  patrimônio  à  base  de 
consultorias.  Em  bom  português,  acusado  de 
enriquecimento ilícito por tráfico de influência Palocci virou 
o pepino da Dilma. Suspeito de contaminar fatalmente o 
governo, ele foi abandonado por todos os partidos como 
se fosse portador da bactéria Escherichia coli. O que leva 
a crer que o alvo não seja ele,  mas a presidente e seu 
estilo. O espetáculo de uma Dilma acuada por inimigos e 
aliados é constrangedor”. Escreveu a colunista da Revista 
Época,  Ruth  de  Aquino,  em  junho  de  2011,  quando, 
Antonio  Palocci,  o  primeiro  ministro  do  governo  Dilma 
Roussef, foi demitido. Assinale a alternativa que apresenta 
o  nome  da  pasta  e  os  ministros  que  foram  trocados, 
acusados  de  corrupção,  em um ano do Governo  Dilma 
Roussef.

a)  Nelson  Jobim(  Turismo),  Antonio  Palocci  (Casa  Civil), 
Pedro Novais(Agricultura)
b)  Carlos  Lupi(Trabalho),  Pedro  Novais(Turismo),  Wagner 
Rossi(Agricultura) 
c)  Antonio  Palocci  (Casa  Civil),  Alfredo 
Nascimento(Turismo), Orlando Silva(Transporte)
d)Nelson  Jobim(Justiça),  Alfredo  Nascimento(Transporte), 
Pedro Novais(Turismo)
e)  Pedro  Novais(Transporte),  Antonio  Palocci(Casa  Civil), 
Orlando Silva(Esporte)

22.  Dirigentes são os que recebem a educação científica e 
tecnológica e, por isto mesmo, são detentores do saber que 
os  tornam  competentes  e  capazes  prever,  organizar  e 
elaborar as ações e deter o poder de mando; os executantes 
são  os  que  não  possuem  conhecimento  científico  e 
tecnológico,  sabem apenas executar  tarefas  determinadas 
por  outrém,  sem conhecer  as razões  e as finalidades de 
suas ações. 

A  descrição  acima  se  refre  a  qual  conceito  da  Teoria 
Marxista?

a) Mais-valia
b) Crise estrutural do capitalismo
c) Divisão social do trabalho
d) Autoritarismo social 
e) Hierarquia social 

23. Assinale a alternativa  QUE NÃO ESTÁ DE ACORDO 
com os objetivos da Lei Orgânica de Assistência Social, Nº 
12.435, de 06 de Julho de 2011.

a)  Proteção  à  família,  à  maternidade,  à  infância,  à 
adolescência e à velhice. 
b) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes.   
c) A promoção da integração ao mercado de trabalho.  
d) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência  
e)  Garantia  de  um  salário  mínimo  de  benefício  para  a 
pessoa responsável pelos cuidados de idoso ou de portador 
de qualquer deficiência, que comprove não ter recursos para 
manter-se.

24. Sociólogo responsável  pela consolidação das Ciências 
Sociais  e  pela  implantação  da  sociologia  no  meio 
acadêmico, tornando-se o primeiro professor a ministar esta 
disciplina.  Pensador  criativo,  deixou  um  considerável 
número  de  seguidores  intelectuais  no  mundo  inteiro. 
Estamos falando de:

a) Karl Marx.  
b) Max Weber. 
c) Émile Durkheim.   
d) Adam Smith   
e) Friedrich Engels  

25. Quando numa sociedade organizada,  acontece de  os 
contatos entre os órgãos sociais serem insuficientes ou 

pouco duradouros surge uma situação de desequilíbrio, o 
sentimento  de  interdependência   e  solidariedade  se 
amortece,  as  relações  ficam  precárias  e  as  regras 
indefinidas   e  vagas.  Este  estado  de  afrouxamento  do 
controle social  pode também conduzir  ao rompimento do 
equilíbrio moral dos indivíduos, levando o grupo social ao 
um estado que o Durkheim chamou de:

a) Anomia
b) Melancolia 
c) Altruísmo
d) Sintonia 
e) Positivismo 



26. Em um exercício de imaginação, suponhamos que um 
dos  missionários  jesuítas  do  século  XVI,  durante  sua 
permanência no Brasil,  tenha dividido suas observações 
entre  o  comportamento  dos indígenas e  os hábitos  das 
formigas  saúvas.  Quatro  séculos  depois,  um 
entomologista( pesquisador que estuda a vida dos insetos) 
observa  que  as  habitantes  do  formigueiro  repetem  o 
mesmo procedimento  de  suas  antecessoras,  obdecendo 
apenas às diretrizes de seus padrões genéticos. Em um 
hipótese  absurda,  imaginemos  que  um  dos  grupos 
indígena abservado tenha sobrevivido aos quatro séculos 
de dizimação, o que constataria um antropólogo moderno?
Marque a resposta CORRETA:

a)  Como  as  pequenas  sociedades  são  estáticas,  o 
antropólogo moderno confirmaria as mesmas observações 
do missionário do Século XVI.
b) O grupo dos indígenas como o das saúvas, continuaria 
repetindo os mesmo padrões genéticos de antes, pois os 
índios  do  século  XVI  tinham  pouca  ou  nenhuma 
racionalidade. 
c) O antropólogo teria observado que, o espaço de quatro 
séculos  teria  sido  suficiente  para  demonstrar  que  a 
referida sociedade indígena mudou, porque os homens, ao 
contrário das formigas tem a capacidade de questionar os 
seus hábitos e modificá-los. 
d) Que qualquer sistema cultural, seja de formigas, seja de 
índios, está em constante  modificação.
e) Que até o século XIX o grupo indígena teria mantido os 
mesmo padrões culturais, mas a partir do século XX, com 
o advento do rádio, da TV e por último da internet, é que 
passaram a ocorrer as alterações culturais.

27. Um jovem cearence nascido em Sobral,  foi  adotado 
por um casal francês e levado para a França com apenas 
três meses de nascido e nunca mais voltou ao Brasil. Lá 
foi para escola e matriculado em uma academia de dança, 
tornando-se um dos mais premiados bailarinos no gelo na 
Europa. No ano passado, já com 22 anos, ele ganhou um 
importante campeonato europeu de dança sobre patins e 
foi entrevistado pelo programa Fantástico da Rede Globo e 
posto  para  falar  ao  vivo  com  sua  família  biológica  no 
Sertão do Ceará. O jovem guardava alguma aparência 

física  com  os  irmãos  que  ficaram  aqui,  mas   disse  que 
somente sabia dizer “obrigado” em português e por isto na 
poderia falar com os irmãos, nem com a mãe e nem com as 
tias. Por que o jovem não falou português com sua família 
brasileira?

a) Porque não quis. Ele deve ter muita mágoa da mãe que 
lhe entregou para ser criado em outro mundo.
b) Porque com o passar dos tempos ele esqueceu a língua 
materna.
c)  Porque  o  idioma,  como  outros  comportamentos   de 
qualquer  indivíduo depende do aprendizado e este  jovem 
com certeza não estudou  português na França  

d) Porque o português dele não era mais perfeito e ele ficou 
com vergonha de falar errado em público.  
e)   Porque a mãe francesa deve ter pedido para ele não 
falar nada, com receio de que ele despertasse o interesse 
em voltar e ficar no Brasil.

28. Um dos precursores da sociologia, o alemão Max Weber, 
escreveu  uma  obra  intitulada  de  A Ética  Protestante  e  o 
Espírito do Capitalismo, na qual ele responde às indagações 
mais persistentes e fundamentais sobre o desenvolvimento 
do capitalismo no Ocidente. 
Qual  das  alternativas  abaixo  apresenta  uma  afirmação 
condizente com o pensamento sociológico de Weber?

a)  Weber  chama o Estado,  a Igreja  ou  o casamento de 
pretensas  estruturas  sociais  que  só  existem  de  fato 
enquanto  houver  a  probabilidade  em  que  se  deem  as 
relações sociais dotadas de conteúdos significativos  que as 
constituem.
b) Weber chama de fetichismo da mercadoria quando há a 
incapacidade dos produtores de perceber  que, através da 
troca  dos  frutos  de  seus  trabalhos  no mercado,  são eles 
próprios que estabelecem uma relação social.
c)  Para  Weber  nas  sociedades  capitalistas,  a  produção 
coletiva  é organizada e dirigida segundo os interesses de 
uma das camadas sociais: a burguesia, desconsiderando-se 
todas as necessidades de realização pessoal   e  do bem-
estar dos proletários.
d)  Nos  meios  de  produção  capitalista,  o  trabalhador 
converte-se em um simples  apêndice  da máquina e só é 
exigido dele as operações mais simples, mais monôtonas e 
de mais fácil aprendizagem.
e)  Nenhuma  das  afirmações  anteriores  refletem  o 
pensamento sociológico de Max Weber.

29. A Reprodução é o título de uma obra publicada em 1979 
pelos  sociólogos  franceses  Pierre  Bourdieu  e  Claude 
Passeron, na qual eles desenvolvem uma teoria geral sobre 
a  violência  simbólica  legítima  resultado  da  Reprodução 
Social.  Com  relação  ao  conceito  de  Reprodução  Social 
marque a alternativa CORRETA:

a) Reprodução Social trata da quantidade de filhos que cada 
família têm em uma determinada sociedade.

b)  Reprodução  Social  é  quando  filhos  aprendem  na 
infância e desenvolvem na fase adulta o mesmo ofício do 
pai ou da mãe.
c) Reprodução Social é quando uma sociedade copia os 
mesmo padrões culturais de outra sociedade próxima. 
d)  Reprodução  Social,  refere-se,  principalmente,  às 
instituições  escolares  que  em  vez  de  transformar  a 
sociedade e permitir a ascenção social ratifica e reproduz 
as desigualdades. 
e) A  Reprodução Social é utópica e nunca aconteceu em 
nenhuma  sociedade,  nem  mesmo  na  França,  berço  de 
seus precurssores.

30. O que é “Estratificação Social”? 



a)  São  os  interesses  que  movem  uma  sociedade  em 
determinado momento histórico. 
b) São as etnias e raças que compõe uma sociedade 
c) É a diferenciação hierárquica entre indivíduos e grupos 
de acordo com suas posições, estamentos e classes. 
d)  É  a  divisão  dos  grupos  sociais  de  acordo  com  sua 
orientação religiosa. 
e) É a divisão da sociedade por indivíduos e grupos de 
acordo com suas orientações políticas. 

31. De acordo com essa teoria a sociedade é constituída 
por  partes  (como  por  exemplo  o  sistema  educacional, 
hospitais, instituições, fábricas, empresas etc.) cada uma 
com  suas  próprias  funções  e  trabalhando  em  conjunto 
para promover a estabilidade social.

A definição acima refere-se a:

a) Teoria Funcionalista
b) Teoria Estruturalista
c) Teoria Antropológica
d) Teoria Democrática 
e) Teoria Capitalista

32. Trata-se  da  produção  de  bens  culturais  em massa, 
onde  até  mesmo  a  cultura  popular  seria  produzida  em 
grande  escala,  ou  seja,  os  bens  culturais  seriam 
fabricados e oferecidos à população utilizando os mesmos 
métodos  mercadológicos  de  um  produto  de  consumo 
qualquer, como por exemplo, sapato, sabonete etc. Esse 
fenômeno  social  foi  caracterizado  pelos  estudiosos  da 
Escola de Frankfurt como:

a) Propaganda 
b) Publicidade 
c) Aldeia global
d) Indústria cultural 
e) Materialismo dialético

33. As pessoas que, desgostosas e decepcionadas, não 
querem ouvir falar em política, recusam-se de participar de 
atividades sociais que possuam qualquer cunho político, 

afastam-se de tudo que lembre atividade política, continuam 
fazendo política, pois estão deixando as coisas como estão 
e  fazendo  com  que  a  política  continue  como  ela  é. 
Resumindo, a apatia social também é uma forma de fazer 
política,  ainda  que  de  maneira  pacífica.  Com  relação  a 
afirmação acima, observe as alternativas abaixo: 

I - A afirmativa acima está  correta. 
II – A afirmação acima está errada.
III – A afirmação acima está errada porque política só é feita 
quando se vota ou é votado. 
IV  –  Somente  se  pode  fazer  política  quando  se  tem 
participação no poder. 
V  –  Quando  se  faz  uma  guerra  civil  ou  se  realiza  uma 
revolução, também se está fazendo política.

Assinale a alternativa que traz a afirmação CORRETA: 

a) As alternativas II e III estão corretas 
b) As alternativas II e V estão corretas 
c) A alternativa I e V estão corretas 
d) Somente a alternativa III é correta  
e) Somente a alternativa IV é correta 

34. Constantemente  os  brasileiros  afirmam  que  vivemos 
numa democracia depois de concluída uma longa fase de 
autoritarismo.  A  respeito  da  democracia  no  Brasil,  é 
CORRETO afirmar que: 

a) A Democracia se caracteriza pela existência de eleições, 
de  partidos  políticos  e  da  divisão  republicana  dos  três 
poderes, além da liberdade de pensamento e expressão. 
b) O contrário da democracia é o autoritarismo. 
c) Democracia e autoritarismo são vistos  como algo que se 
realiza na esfera do Estado. 
d) A sociedade brasileira também é autoritária porque nela, 
ainda,  vigoram  o  racismo,  o  machismo,  a  discriminação 
religiosa e de classe social e a desigualdade econômica que 
está entre as maiores do mundo. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas 

35. Cultura é um dos conceitos mais  vastos de todas as 
ciências, por isto mesmo existem muitas devergências sobre 
o conceito correto para o termo. Apesar das discordâncias, a 
maioria dos cientistas sociais concordam que: 

a) Todas as alternativas abaixo estão corretas.
b)  Cultura  são  sistemas  de  padrões  de  comportamento 
socialmente  transmitidos  que  serve  para  adaptar  as 
comunidades  humanas aos seus embasamentos biológicos. 
c)  A mudança  cultural  é  um  processo  primariamente  de 
adaptação equivalente à seleção natural,  pois o homem é 
um animal e como todos animais, deve manter uma relação 
adaptativa com o meio circundante para sobreviver. 
d) A tecnologia, a economia de subsistência e os elementos 
da  organização  social  diretamente  ligados  à  produção 
constituem o domínio mais adaptativo da cultura. 

e)  Os  componentes  ideológicos  dos  sistemas  culturais 
podem  ter  consequências  adaptativas  no  controle  da 
população,  da  subsistência  e  da  manutenção  do 
ecossistema.  

36.  A  Câmara  de  Vereadores  de  Piripiri,  na  próxima 
legislatura, que se inicia em 2013 (eleição em outubro de 
2012) terá, no máximo, quantos vereadores?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 13
e) 15

37. Pelos dados do IBGE e do TSE, mais de .....(1)....... da 
população  de  Piripiri  é  formada  de  eleitores.  Assim,  o 
município  de  Piripiri,  em  2011,  tem, 
aproximadamente, ........(2).......... eleitores.



As  lacunas  (1)  e  (2)  são  preenchidas,  correta  e 
respectivamente, pelos dados dispostos na alternativa:

a) 65% – 41.000
b) 55% – 34.000
c) 63% – 39.000
d) 68% – 42.000
e) 58% – 35.000   

38. Leia atentamente o texto seguinte:

 “As  condições  climáticas  do  município  de  Piripiri  (com 
altitude  da  sede  a  ...(1)....  acima  do  nível  do  mar), 
apresentam  temperaturas  .........(2)...........,  com  clima 
quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é 
definida  no  Regime  Equatorial  Marítimo,  com  isoietas 
anuais  em .......(3).......,  cerca de 5 a 6 meses como os 
mais chuvosos e
 período  restante  do  ano  de  estação  seca.  O  trimestre 
mais úmido é o formado pelos meses de .....(4).......”. 

(Apud Ministério  de  Minas  e  Energia,  CPRM,  Projeto 
Cadastro  de  Fontes  de  Abastecimento  por  Água 
Subterrânea,  Diagnóstico  do  Município  de  Piripiri,  2004. 
p.3. Modificado)

Observe que no texto foram retirados termos referentes a 
elementos geográficos do Município de Piripiri.  Assinale, 
dentre  as  alternativas  seguintes,  aquela  que  indica 
corretamente os termos retirados do texto.

a) (1): 160m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 1.200 a 1.800mm – (4): janeiro, fevereiro e março.
b) (1): 60m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): fevereiro, março, abril.
c) (1): 200m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): janeiro, fevereiro, março.
d) (1): 250m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 600 a 1.000mm – (4): fevereiro, março, abril.

e) (1): 250m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 40ºC – (3): 
entre 600 a 1.200mm – (4): fevereiro, março, abril.

39. Ele nasceu onde hoje é o “Bairro da Estação”, na cidade 
de Piripiri. Produziu literatura bastante para memorização de 
seu nome no cenário cultural do Estado do Piauí. Fundador 
da  APL  (Academia  Piauiense  de  Letras).  Foi  jornalista 
andarilho, repentista e tribuno ardoroso. Possuía um prelo 
portátil  e  em  qualquer  parte  onde  estivesse  editava  seu 
jornal  A Jornada,  periódico  ambulante  que  manteve  por 
vários anos, sendo ele sozinho, e ao mesmo tempo, redator, 
revisor e tipógrafo. Redigia, compunha, executava clichês de 
madeira para ilustrar o jornal e, afinal, o imprimia. Também 
foi  exímio  desenhista,  pintor,  xilógrafo  e  escultor.  O texto 
acima se reporta a:

a) Aurélio Dantas
b) João Freitas Filho (Lolô Freitas)
c) José Newton de Freitas
d) Baurélio Mangabeira 
e) Elias de Oliveira.   

40. Observe a foto seguinte:

A foto  acima,  colhida  no  portal  www.vejapiripiri.com (link 
historiando), retrata Rua de Piripiri em algum ano da década 
de 1940. 
Nesta  década,  anos  40  do  século  passado,  um  fato 
marcante para o Município de Piripiri foi:

a)  a conclusão das obras do açude Caldeirão,  construído 
para barrar as águas do Rio Caldeirão, um afluente do Rio 
dos Matos.
b) a pavimentação da BR-343, entre Piripiri e Teresina.
c) A grande seca, a maior do século XX na região de Piripiri.
d)  A  construção  da  atual  Igreja  de  Nossa  Senhora  dos 
Remédios, considerada “o principal cartão postal de Piripiri”, 
localizada no centro da cidade.
e) todas as alternativas anteriores são INCORRETAS.

http://www.vejapiripiri.com/





