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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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01 - Sobre a emergência das ciências sociais, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 
 

(   ) É um processo de amplas e profundas transformações que tiveram sua culminância entre os séc. XVIII e XIX. 
(   ) França e Inglaterra deram contribuições significativas ao surgimento das ciências sociais. 
(   ) As ciências sociais, em certo sentido, derivam do projeto do qual emergiram também as ciências naturais. 
(   ) Não há qualquer evidência que nos permita afirmar que as ciências sociais estiveram relacionadas a um período 

histórico em particular. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – F. 

 
02 - Na passagem do pensamento social ou da filosofia social para a constituição de uma ciência social, ainda muito colada 

na ideia de construção de uma física social, foi fundamental a contribuição de: 
 

a) Emile Durkheim. 
b) Max Weber. 
c) Karl Marx. 
►d) Auguste Comte. 
e) Gabriel Tarde. 

 
03 - Estabelecendo uma comparação entre o pensamento de Marx e o de Weber sobre o Estado na sociedade capitalista, é 

correto afirmar: 
 

►a) Ambos apontam para o fato de o Estado ser fruto de um processo histórico, no qual a ascensão da burguesia teve um 
papel importante. 

b) Ambos apontam para a necessidade do desaparecimento do Estado. 
c) Somente Weber dá importância para o papel da máquina burocrática do Estado. 
d) Somente Marx considera as classes sociais como elemento de análise do Estado. 
e) Weber descarta o parlamentarismo e a democracia como a melhor forma de funcionamento do Estado no capitalismo. 

 
04 - Pensando na abordagem sobre as transformações sociais em Weber, considere os seguintes itens: 
 

1. Desencantamento social. 
2. Sociedade secularizada. 
3. Sociedade capitalista. 
4. Revolução industrial. 
5. Sociedade teocêntrica. 
6. Sociedade feudal. 

 

Assinale a alternativa que identifica os itens que formam o processo sequencial mais adequado para pensar a 
racionalização da sociedade moderna. 

 

a) Sequência 1, 2 e 3. 
b) Sequência 5, 3 e 6. 
c) Sequência 3, 2 e 1. 
►d) Sequência 5, 1 e 2. 
e) Sequência 6, 4 e 3. 

 
 
05 - Em relação à obra de Franz Boas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Franz Boas concebe a cultura como uma totalidade integrada. 
2. Franz Boas empreende o estudo das culturas inspirado principalmente nas concepções universalistas da filosofia 

francesa, a despeito de sua origem alemã. 
3. Franz Boas funda uma concepção de cultura baseada na comparação entre diferentes estágios de evolução das 

sociedades humanas. 
4. Franz Boas parte de uma noção holística de cultura. 
5. A maior preocupação de Franz Boas é encontrar a relação entre traços biológicos e diferenças culturais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
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06 - Numere as definições na coluna da direita com base nos paradigmas na coluna da esquerda. 
 

1. Evolucionismo 
2. Funcionalismo 
3. Estruturalismo 
4. Antropologia 

interpretativa 
 

(   ) A produção antropológica associada a esse paradigma foi profundamente 
influenciada pelas teorias da linguística. Ela busca compreender a vida social a partir 
de princípios mais ou menos abstratos que organizam o pensamento e o 
comportamento humanos. Seus principais temas de pesquisa são as relações de 
parentesco e os mitos. 

(   ) Estão relacionadas a esse paradigma teórico as noções de “estágios de 
desenvolvimento” e de “história conjectural”. Seus resultados são obtidos 
principalmente a partir da comparação entre dados oriundos de diferentes 
sociedades em diversos lugares e períodos históricos. 

(   ) As pesquisas relacionadas a esse paradigma partem da compreensão da cultura 
como um sistema simbólico que dá sentido à experiência social. Seus autores 
procuram apreender o ponto de vista do nativo e enfatizam a relação entre a 
subjetividade do antropólogo e a sociedade estudada. 

(   ) A preocupação central dos autores identificados com esse paradigma é a 
compreensão da articulação entre as instituições que compõem a estrutura de uma 
dada sociedade. Seu método privilegiado é a pesquisa etnográfica, baseada na longa 
permanência em campo e no aprendizado das línguas nativas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 1 – 4 – 2. 
b) 4 – 2 – 3 – 1. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 1 – 3 – 4 – 2. 

 
07 - Sobre os fundamentos da Teoria weberiana, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Em Weber, o Estado moderno se define pela estrutura econômica. 
2. Na análise do Estado Moderno, a figura do político profissional tem o mesmo destaque dado ao processo de 

racionalização e intelectualização. 
3. O fato de Weber sinalizar a importância da racionalização faz com que a questão das classes sociais seja 

desfocada de sua análise do Estado Moderno. 
4. A racionalização do direito e da administração é definidora do Estado Moderno. 
5. Weber descarta o valor dos partidos políticos modernos para a democracia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativa 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

 
08 - Para estudar a teoria da ação weberiana, pode-se tomar como ponto de partida a classificação dos tipos de ação 

definidos por este autor. Numere a coluna da direita, que contém a definição dos tipos de ação listados na coluna da 
esquerda. 

 

1.  Ação racional com 
relação a um objetivo 

2.  Ação racional 
orientada a valores  

3.  Ação orientada por 
emoções (afetiva) 

4.  Ação tradicional 

(   ) Neste tipo de ação, o foco está na satisfação de um impulso ou desejo presente no 
momento de realização da ação.  

(   ) É  a  ação determinada pela expectativa depositada no comportamento  tanto de 
objetos mundanos quanto dos outros homens. É utilizada como condição ou meio 
no logro de fins racionalmente perseguidos. O comportamento humano é o único 
que se revela em curso de conexões e regularidades que podem ser interpretadas. 
Essa interpretação acarreta uma evidência. 

(   ) A caracterização deste tipo de ação está orientada na direção de uma atitude 
arraigada envolvendo também  todas as ações  cotidianas, pela sua vinculação com 
o acostumado. 

(   ) O indivíduo se põe a serviço exclusivo de um valor, ou de uma causa de ordem 
religiosa, política, etc., com o sentimento de que o dever se lhe impõe incondicional 
e pessoalmente. O que conta é a harmonia da conduta com as exigências do fim 
desejado. No plano da ética trata-se da moral da convicção que ele opõe à moral da 
responsabilidade. 

  

 Assinale a alternativa que representa a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo:  
 

a) 2 – 3 – 4 – 1.  
b) 4 – 3 – 1 – 2.  
►c) 3 – 1 – 4 – 2.  
d) 2 – 1 – 4 – 3.  
e) 2 – 1 – 3 – 4.  
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09 - Leia e considere a seguinte afirmação:  
 

“É preciso, então, que o sociólogo, no momento em que determina o objeto de suas pesquisas ou no decorrer de suas 
demonstrações, proíba resolutamente a si próprio o emprego de conceitos formados exteriormente à ciência e para fins que 
nada têm de científico. É preciso que se liberte destas falsas evidências que dominam o espírito vulgo, que sacuda de uma vez 
por todas o jugo de categorias empíricas que hábitos muito arraigados acabam por tornar tirânicas, muitas vezes. Ou pelo 
menos, se por acaso a necessidade o obrigar a recorrer a elas, que o faça tendo consciência de seu pouco valor, a fim de não 
lhes outorgar, na doutrina, o desempenho de um papel de que não são dignos.” (DURKHEIM, 1978: pg. 28). 

 

 Sobre o exposto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas. 
 

(   ) A ciência é um sistema de representação coletiva. Por isso o sociólogo teria condições, por meio de um método 
de estudo, de descobrir a função de cada fenômeno social. 

(   ) A sociologia deve ser vista distintamente da psicologia (vontade individual) porque seu objeto de estudo é o fato 
social. 

(   ) As transformações sociais não partem de vontades individuais, mas só o social pode transformar o social. 
(   ) Na concepção de Durkheim, é a sociedade que pensa, deseja, sente, mas os indivíduos são resultados diretos de 

sua vontade individual, e não do que a sociedade é. 
(   ) Os fatos sociais devem ser encarados como coisas externas à vontade e a consciência dos indivíduos, para tal, 

será necessário o emprego de conceitos formados exteriormente à ciência e para fins que nada têm de científico.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F – F.  
b) F – V – V – F – V. 
c) V – F – F – V – F.  
d) V – V – F – F – V.  
►e) V – V – V – F – F. 

 
10 - No livro Coronelismo, Enxada e Voto, Victor Nunes Leal analisa as características do coronelismo na política brasileira. 

Sobre a análise desse fenômeno, examine as assertivas abaixo e assinale a resposta correta:  
 

1. O coronelismo pode ser interpretado como resultado do estabelecimento do regime representativo no Brasil a 
partir de 1891, que passou a funcionar numa sociedade caracterizada pelo domínio dos coronéis nos municípios 
brasileiros.  

2. O coronelismo envolve um sistema de troca de benefícios entre o poder público estadual e os chefes locais, que 
são, principalmente, grandes proprietários rurais.   

3. Para Leal, os grandes proprietários rurais fornecem favores à população rural empobrecida que, em troca, vota 
nos candidatos indicados pelos coronéis.  

4. Segundo Leal, a sobrevivência e a continuidade do coronelismo dependem da manutenção da concentração 
fundiária no Brasil.  

5. O coronelismo sobreviveu por causa da situação econômica precária e da falta de informações das populações 
rurais no Brasil da primeira metade do século XX.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
11 - Sérgio Buarque de Hollanda, no livro ‘Raízes do Brasil’, procura analisar o processo de colonização no Brasil e sua 

influência na história do país. Lá, sustenta que existem duas éticas relacionadas ao trabalho, a do ‘aventureiro’, 
definida por:  

 

“Este tipo humano ignora as fronteiras. No mundo tudo se apresenta a ele em generosa amplitude. E onde quer que se 
erija um obstáculo a seus propósitos ambiciosos, sabe transformar estes obstáculos em trampolim” (p. 44). E a do tipo 
‘trabalhador’ que se exprime por “enxergar primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco 
compensador e persistente que, no entanto, mede todas as possibilidades de desperdício e sabe tirar o máximo proveito do 
insignificante”. 

 

 A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Esse tipo de argumentação tem por base a teoria weberiana. 
2. A principal influência teórica desse tipo de análise está no marxismo. 
3. A ética do tipo ‘aventureiro’ facilitou a modernização do país. 
4. A ética do tipo ‘trabalhador’ vingou no Brasil, desde a colonização, com a implantação dos engenhos de açúcar. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
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12 - Segundo a obra “Os Federalistas”, comentada por Fernando Limongi, a solução para a não existência da tirania da 
maioria no federalismo norte-americano viria através de uma solução republicana. Essa solução contempla: 

 

a) a existência de partidos estruturados e competitivos. 
b) a figura do presidente da República, capaz de solucionar o dilema da tirania da maioria em nome do povo. 
►c) a pluralidade de ideias, garantido que não seja possível a formação de maiorias estáveis. 
d) o desenvolvimento do capitalismo que daria condições para que todos fossem politicamente ativos. 
e) o sistema eleitoral distrital, típico dos Estados Unidos, que garante que haja sempre diversidade na representação política. 

 
13 - Institucionalização é um termo corrente no dia-a-dia das pessoas, mas em Ciência Política ele ganha contornos 

conceituais e é amplamente debatido por Samuel Huntington em “A ordem política nas sociedades em mudança”. A 
partir da definição do autor, “institucionalização é o processo pelo qual organizações e procedimentos adquirem valor 
e estabilidade” (1968, p. 39). Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O processo de institucionalização ocorre na medida em que a organização adquire sentido para os indivíduos que dela 
fazem parte. 

►b) A institucionalização é um processo intencional e realizado através da racionalidade individual. 
c) A institucionalização tem origem no conceito sociológico de coesão social. 
d) A institucionalização é um processo que pode caminhar em diferentes sentidos e com diferentes velocidades. 
e) O conceito de institucionalização só faz sentido quando é possível mensurá-lo comparativamente. 

 
14 - “Não são somente os choros, mas todos os tipos de expressões orais dos sentimentos que são, essencialmente, não 

fenômenos exclusivamente psicológicos, ou fisiológicos, mas fenômenos sociais, marcados eminentemente pelo 
signo da não espontaneidade e da obrigação mais perfeita”. 

 

De forma a complementar a premissa maussiana acima exposta, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Não são apenas os tempos e as condições da expressão coletiva dos sentimentos que são fixos; os agentes dessa 
expressão também o são. 

2. O que demonstra a natureza obrigatória da expressão dos sentimentos é que ela não é comum a todos os parentes. 
3. Os sentimentos não são sentidos verdadeiramente pelas pessoas. Porque devem ser expressos socialmente, eles 

são farsas. 
4. A pessoa faz mais do que manifestar seus sentimentos: ela os manifesta a outrem. 
5. As expressões obrigatórias dos sentimentos são uma linguagem, uma simbólica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 
15 - Tomando por referência o texto “Raça e História”, de Lévi-Strauss, considere as seguintes afirmativas sobre a questão 

da diversidade racial e cultural: 
 

1. A globalização e a proximidade das sociedades e culturas favorece o desaparecimento das diferenças. 
2. As culturas de sociedades ditas tradicionais, por mudarem menos do que as sociedades complexas, devem ser 

preservadas. 
3. A história cumulativa é propriedade de algumas sociedades e certas raças ou culturas. Essas sociedades são 

naturalmente superiores às outras, que possuem uma história estacionária. 
4. Os grandes avanços da revolução neolítica se deram ao acaso e proporcionaram a evolução da humanidade. 
5. Em termos da diversidade cultural, cada cultura é um processo aberto, podendo contribuir para a humanidade 

como um todo. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 5 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 

 
16 - Em seu livro Casa Grande & Senzala, como o próprio subtítulo indica, Gilberto Freyre busca fazer uma “introdução à 

história da sociedade patriarcal no Brasil”. Com relação ao modelo de compreensão do país construído pelo autor, 
pode-se afirmar que: 

 

a) A formação do Brasil é pensada a partir dos aspectos econômicos e políticos. 
b) Há uma afirmação explícita da democracia racial ao longo do livro, tanto nas reflexões gerais quanto nos exemplos citados, 

todos ressaltando a igualdade nas relações entre brancos, negros e índios.  
c) O contexto de relações raciais nos Estados Unidos, principalmente em seu norte, é visto como melhor que o contexto 

brasileiro, devido à região da África de origem de seus escravos e à maior miscigenação que lá ocorreu.  
►d) A ênfase para se pensar o Brasil se dá nas relações pessoais, com destaque para a afetividade, bem como nas 

contribuições dos grupos raciais na composição da “cultura nacional”.  
e) Ao abordar o papel desempenhado pelo escravo negro “na vida sexual e de família do brasileiro”, Gilberto Freyre tem 

como foco o trabalho do homem negro na monocultura canavieira nordestina.  
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17 - Em A Interpretação das Culturas, Geertz defende a utilização de um determinado conceito de cultura e um modo 
particular de sua abordagem. Baseado em seus pressupostos, considere as seguintes afirmativas. 

 

1. A antropologia é uma ciência experimental que está em busca de leis e não deve se comprometer com a 
interpretação e a busca de significados. 

2. O objeto da etnografia reside numa hierarquia estratificada de estruturas significantes.  
3. As leis às quais estão submetidas as sociedades não devem ser entendidas como um mero conjunto de símbolos. 
4. As estruturas conceituais são as norteadoras dos atos dos indivíduos em sociedade. 
5. No estudo da cultura, os significantes são atos ou conjuntos simbólicos que se evidenciam no discurso social. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. 
b) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 estão corretas. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas. 
►e) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 estão corretas. 
 

18 - Tomando por referência o Dezoito de Brumário de Marx, que aspecto destaca-se a respeito do Estado capitalista a 
partir da noção de bonapartismo? 

 

a) A socialização dos meios de produção como condição da revolução burguesa. 
b) A irrelevância da análise do jogo político e da ação política das classes sociais. 
c) A necessidade da reforma agrária como condição de superação das mazelas do capitalismo. 
d) A burguesia sempre controla total e inequivocamente o Estado na sociedade capitalista. 
►e) As revoluções burguesas, ou seja, a ascensão da burguesia ao poder implicou no fortalecimento da máquina do Estado. 

 
19 - Em uma passagem clássica d’O 18 Brumário de Luis Bonaparte, Karl Marx escreve: 

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim 
sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas 
oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, 
em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em 
seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de 
apresentar-se nessa linguagem emprestada. (p.319). 

 

Na interpretação marxista do evento histórico por ele analisado, é correto afirmar que para Marx a ação política de 
Napoleão III foi: 

 

a) uma revolução no sentido marxista do termo. 
b) um movimento sem qualquer importância histórica. 
►c) uma expressão da luta de classes. 
d) um fracasso pela ausência de uma ideologia. 
e) um sucesso devido à participação da burguesia francesa. 

 
20 - “Nesse ponto, mais uma vez, a ‘semelhança dos efeitos’ estava em questão: um chocalho não podia ser visto apenas 

como um meio de fazer barulho. Poderia também ser, ‘além disso, resultado de concepções religiosas, pois qualquer 
barulho pode ser aplicado para invocar ou expulsar espíritos’ [Boas 1887d, p. 588]” (Stocking Jr. 2004: 19). A partir da 
leitura desse parágrafo, assinale a alternativa cujo problema NÃO diz respeito aos pressupostos básicos da 
antropologia de Franz Boas. 

 

a)  O problema da observação. 
►b)  O problema da explicação. 
c)  O problema do significado. 
d)  O problema da interpretação. 
e)  O problema da classificação. 


