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1ª Fase – PROVA OBJETIVA 

 SOCIOLOGIA 

  

QUESTÃO 1  -   Leia a notícia a seguir: “Mãe processa companhia aérea 

que entregou "filho errado" em aeroporto 

Você já teve sua bagagem extraviada por uma companhia aérea? Sim? 

Maribel Martinez também. Mas, em vez da mala, ela teve o filho perdido. 

Segundo ela, Andy Martinez, de apenas cinco anos, deveria encontrá-la no 

aeroporto John F. Kennedy, em Nova York (EUA), no último dia 17 de 

agosto. No entanto, por causa de um erro da companhia aérea JetBlue 

Airways, ele foi parar em Boston (EUA). Para piorar a situação, um outro 

menino foi entregue para Maribel. Os dois garotinhos saíram no aeroporto 

Cibao, na República Dominicana. Mas a companhia aérea acabou trocando 

um pelo outro. Pensa o desespero! 

A JetBlue Airways demorou três horas para entender o que tinha acontecido. 

Neste período, Maribel chegou a pensar que seu filho havia sido 

sequestrado. Bem, claro que, no fim, cada menino foi devolvido para suas 

mães. O estresse causado pela situação fez Maribel processar a JetBlue 

Airways. A companhia aérea não quis se pronunciar sobre o caso.”.  

Mãe processa companhia aérea que entregou "filho errado" em aeroporto. UOL Notícias, São Paulo, 04 out. 2016. 

Disponível em: < http://noticias.uol.com.br/tabloide/ultimas-noticias/tabloideanas/2016/10/04/mae-processa-

companhia-aerea-que-entregou-filho-errado-em-aeroporto.htm >. Acesso em: 05 out. 2016. 

Com base na notícia acima reproduzida, consoante as teorizações de Émile 

Durkheim, indique qual tipo de solidariedade e o tipo de direito 

correspondente presentes no referido incidente: 

A. solidariedade mecânica e direito repressivo 

B. solidariedade mecânica e direito racional-formal 

C. solidariedade orgânica e direito repressivo 

D. solidariedade mecânica e direito restitutivo 

E. solidariedade orgânica e direito restitutivo 
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QUESTÃO 2  -   A sólida e prolífica produção teórica sociológica de Max 

Weber visava compreender o sentido das ações sociais e, 

consequentemente, as características e os mecanismos de funcionamento da 

sociedade em que vivia: 

Proceda a leitura das seguintes assertivas: 
 

I. A ação racional com relação a fins é caracterizada pelo fato de o ator 

orientar sua conduta em conformidade com os fins, meios e 

consequências dela decorrentes  

II. A ação racional orientada a valores é aquela em que o ator se comporta 

segundo suas convicções, sem considerar as consequências previstas  

III. A ação tradicional é aquela que o comportamento do ator é 

estabelecido pelos hábitos, pelos costumes, pelas crenças 

IV. A ação afetiva é o tipo de comportamento fundado só na emoção ou 

nas sensações. 

Assinale a alternativa correta: 

A. As afirmativas I, II, III e V são falsas 

B. As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras 

C. Somente a afirmativa IV é verdadeira 

D. Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras 

E. Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras 

 

QUESTÃO 3  -   O sistema jurídico denominado “common law”, com base 

na produção teórica de Max Weber, corresponde a qual tipo ideal de direito: 

A. direito racional-formal 

B. direito racional-material 

C. direito irracional-material 

D. direito irracional-formal 

E. direito racional-tradicional 
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QUESTÃO 4  -   Niklas Luhmann produziu uma teoria sociológica a partir 

da compreensão do funcionamento dos sistemas e das suas interações. 

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas como verdadeiras 

(V) ou falsas (F): 

I. os elementos fundantes da sociedade não são os indivíduos e sim, as 

comunicações 

II. as características do mundo que vivemos são a previsibilidade e a 

calculabilidade 

III. a sociedade atua sempre no presente, nunca no passado, nem no futuro  

IV. os sistemas são operativamente fechados e cognitivamente abertos 

Assinale a alternativa que representa a sequência correta, de cima para 

baixo: 

A. V-V-V-V 

B. V-F-V-F 

C. F-V-V-V 

D. V-F-V-V 

E. F-V-V-F 

 
 

QUESTÃO 5 - Leia as asserções abaixo e depois assinale a alternativa 

correta, considerando as reflexões de Antonio Gramsci: 
 
I - No âmbito e por meio da sociedade política, as classes buscam exercer sua 
hegemonia, ou seja, buscam ganhar aliados para suas posições mediante a 
direção política e o consenso. 
 
II – por meio da sociedade civil, ao contrário, as classes exercem sempre uma 
ditadura, ou, mais precisamente, uma dominação mediante a coerção 
 
III – Na compreensão do Estado ampliado identificam-se duas esferas essenciais 
no interior da infraestrutura, a sociedade política e a sociedade civil 
 
a) I e III são verdadeiras e II é falsa 
b) I e II são verdadeiras e III é falsa 
c) II e III são verdadeiras e I é falsa 
d) I, II e III são falsas 
e) I, II e III são verdadeiras 
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QUESTÃO 6  -   Toda a gente sabe o que significa a palavra 'sociedade', ou 

pelo menos pensa sabê-lo. O homem passa esta palavra ao próximo como se 

fosse uma moeda cujo valor se reconhece e cujo conteúdo não é necessário 

verificar. Quando este diz 'sociedade' e o outro o assimila  ambos se 

entendem sem qualquer problema. Mas será que entendemos mesmo?". 

(ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos.) Com estas palavras Elias abre 

sua obra que discute de forma mais recortada (pois como ele mesmo explica 

esse tema já aparecia no Processo Civilizador) a relação entre indivíduo e 

sociedade, tema clássico da sociologia o que faz com que o mesmo realize 

inicialmente um resgate de como o tema tem sido tratado classicamente.  

A partir da leitura das assertivas abaixo assinale a alternativa CORRETA: 

I.  Elias criticas as visões que tomam a sociedade como algo concebido, 

planejado e executado pelos indivíduos; 

II. Elias critica as visões que tomam a sociedade como algo para além dos 

indivíduos e na qual estes não teriam importância; 

III. Elias critica de forma mais profunda as antinomias modernas, como a 

de indivíduo e sociedade; 

IV. Elias, a partir de influência freudiana, acredita na evolução da 

sociedade, embora não a veja como inexorável. 

A. As afirmativas I, II, III e IV são falsas. 

B. Somente a afirmativa IV é verdadeira. 

C. Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  

D. Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras. 

E. As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
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QUESTÃO 7  -   “Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem 

arbitrariamente, nas condições escolhidas por eles, mas sim nas condições 

directamente determinadas ou herdadas do passado. A tradição de todas as 

gerações mortas pesa inexoravelmente no cérebro dos vivos." (MARX. O 18 

Brumário de Luís Bonaparte.p.17) 

 

Marx em 18 Brumário trata do conceito de Revolução a partir de exemplos 

históricos, como o de Luís Napoleão, que demonstrariam a força do passado 

nas rupturas históricas.  

A partir das assertivas assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: 

I. As revoluções anteriores ao século XIX necessitavam de reminiscências 

históricas para a si próprias dissimularem o seu próprio conteúdo; 

II. A revolução do século XIX deve deixar os mortos enterrarem os seus 

mortos para realizar o seu próprio objetivo; 

III. Luís Bonaparte é visto como benfeitor patriarcal do lupen-proletariado 

ao qual ele e seu séquito pertenciam; 

IV.  Bonaparte como prestidigitador era obrigado a manter os olhos do 

público nele, através  de truques e, portanto fazer todos os dias um 

golpe de estado em miniatura.  

A. F-V-V-V 

B. V-F-V-F 

C. V-V-F-V 

D. V-F-V-V 

E. F-V-F-F 
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QUESTÃO 8  -   Émile Durkheim, autor de tradição positivista, busca em 

seus estudos sociológicos, delimitar claramente os objetos das ciências para 

melhor situá-las no campo do conhecimento, distinguindo assim o reino 

social dos reinos animal e mineral. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A. cada reino, animal, mineral e social se situa à parte dos demais, possuindo 

uma relativa autonomia apesar de suas relações eventuais; 

B. a vida social para o autor não seria outra coisa que o meio moral, ou o 

conjunto dos diversos meios morais que cercam o indivíduo; 

C. todos os seres da natureza, desde o mineral até o homem, dizem respeito 

à ciência positiva (tudo passa de acordo com leis necessárias); 

D. o objeto da sociologia são os fatos sociais e o método é a observação e o 

método comparativo; 

E. uma ciência não se constitui verdadeiramente senão quando é dividida e 

subdividida, quando compreende um certo número de problemas diferentes 

e solidários entre si. 

 

QUESTÃO 9  -   Theodor Adorno e Max Horkheimer em Dialética do 

esclarecimento criam o conceito de indústria cultural para avaliar a fase atual 

do desenvolvimento capitalista, focando sua análise em elementos 

superestruturais, em particular na cultura, oferecendo nova interpretação ao 

fenômeno cultura de massa.  

A partir das assertivas assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: 

I. Sob o poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica e não 

precisam mais disfarçar que é um negócio; 

II. os bens culturais seriam facilmente aceitos porque resultado das 

necessidades dos consumidores (consumidor é rei); 

III. a reprodução técnica e mesmo a interferência desta acentuaria a 

aceitação das novas obras de arte pelos consumidores; 

IV. o cinema seria a exceção à regra, sendo visto como linguagem que 

poderia ser usada para o esclarecimento. 
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A. F-V-V-V 

B. V-F-V-F 

C. V-V-F-V 

D. V-F-V-V 

E. V-F-F-F 

 

QUESTÃO 10  -   Os debates contemporâneos complexificaram as 

explicações tradicionais sobre o funcionamento da sociedade, mesmo entre 

as concepções que se pretendem relacionais e que buscam fugir aos 

essencialismos. Um dos temas novos que permite essa viragem é o gênero, 

tomado por Judith Butler como problema. Para ela, o poder é visto como 

"mais que uma permuta entre sujeitos ou uma relação de inversão constante 

entre um sujeito e um Outro; na verdade o poder parecia operar na própria 

produção desta estrutura binária em que se pensa o conceito de gênero (...) 

que configuração de poder constrói o sujeito e o Outro, essa relação binária 

entre 'homens' e 'mulheres', e a estabilidade interna desses termos?" (BUTLER, 

Judith. Problemas de gênero; feminismo e subversão da identidade.p.8) 

I. A busca é pela genealogia das categorias fundacionais de sexo, gênero e 

desejo, vistas como efeitos de uma formação específica de poder; 

II. Os estudos buscam as origens do gênero, a identidade sexual genuína 

ou autêntica que a repressão impede de ver; 

III. As categorias de identidade são vistas como efeitos de instituições, 

práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. 

IV. A tarefa da investigação da autora é centrar-se -e descentrar-se- nessas 

instituições definidoras: o falocentrismo e a heterossexualidade 

compulsória. 

A. A afirmativas I, II, III e IV são falsas. 

B. Somente a afirmativa IV é verdadeira. 

C. Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  

D. Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras. 

E. A afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
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GABARITO: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E B B D D E C A E D 
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