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QUESTÃO 1.  
Eis portanto uma ordem de fatos que apresentam 
características muito especiais: consistem em maneiras 
de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e 
que são dotadas de um poder de coerção em virtude do 
qual esses fatos se impõe a ele. Por conseguinte, eles 
não poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, 
já que consistem em representações e em ações; nem 
com fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na 
consciência individual e por meio dela. Esses fatos 
constituem portanto uma espécie nova, e é a eles que 
deve ser dada a qualificação de sociais. 

DURKHEIM, É. As regras do método sociológico. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 3. 

Ao analisar os comportamentos e as práticas sociais a 
partir do conceito de “fatos sociais”, Durkheim seguiu em 
uma busca que marcou o início da Sociologia, que foi: 
(A) fundá-la como uma ciência rigorosa, inspirado pelo 

ideal positivista. 
(B) fundar uma análise política de caráter factual e 

inquestionável. 
(C) descrever o horizonte hermenêutico de sentido 

presente na ação de indivíduos específicos. 
(D) propor uma estruturação econômica que revertesse 

a crise presente no século XIX. 
(E) ter por base as crenças cristãs na fundamentação 

das ações sociais. 
 

QUESTÃO 2.  
Eis portanto uma ordem de fatos que apresentam 
características muito especiais: consistem em maneiras 
de agir, pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que 
são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual 
esses fatos se impõem a eles. 

DURKHEIM, Émile. As regras do Método Sociológico. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 3. 

O texto acima, de Émile Durkheim, diz respeito a um 
conceito fundamental para a sua sociologia. Que 
conceito é esse? 
(A) Conceito de consciência coletiva. 
(B) Conceito de sociedade orgânica. 
(C) Conceito de sociedade mecânica. 
(D) Conceito de fato social. 
(E) Conceito de suicídio. 
 
QUESTÃO 3.  
A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria 
de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a 
agência da ONU considerando o ato como um crime de 
guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em 
vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida 
como um dos berços da civilização. 
Unesco e especialistas condenam destruição de 
cidade assíria pelo Estado Islâmico.  

Disponivel em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 30 
mar. 2015 (adaptado). 

O tipo de atentado descrito no texto tem como 
consequência para as populações de países como o 
Iraque a desestruturação do(a) 
(A) homogeneidade cultural. 
(B) patrimônio histórico. 
(C) controle ocidental. 
(D) unidade étnica. 

(E) religião oficial.  
 
QUESTÃO 4.  
A produção de alimentos segue uma série de 
possibilidades e limitações que vão desde as condições 
pedológicas do clima e da cultura de um povo. A religião 
é um elemento cultural que também interfere nos hábitos 
alimentares e, consequentemente, na produção de 
alimentos. 
Numere as colunas, relacionando os costumes 
alimentares às seitas religiosas. 
1. Islamismo  
2. Budismo  
3. Judaísmo  
4. Catolicismo  

 
(   ) A restrição alimentar acontece em um período 

específico: a quaresma. 
 
(   ) A ingestão de bebidas alcoólicas é proibida, assim 

como a de carnes de suínos, cães, macacos e 
animais selvagens. 

 
(   ) Não há leis proibindo ou permitindo a ingestão de 

alguns alimentos. A conduta alimentar varia entre as 
vertentes de acordo com os princípios práticos e 
filosóficos do grupo, embora haja grupos veganos, 
que não consomem produtos animais, pelo princípio 
de não causar danos a outras vidas. 

 
(   ) Os mamíferos permitidos na alimentação precisam 

ruminar e ter unhas fendidas, por isso não é 
permitida a ingestão de carne de suínos e de 
camelos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
de cima para baixo. 
(A) 3 -1 -2 - 4 
(B) 1 - 4 - 2 - 3 
(C) 4 - 1 - 2 - 3 
(D) 4 - 2 - 3 - 1 
(E) 2 - 3 - 4 – 1 

 
QUESTÃO 5.  
Nove entre dez brasileiros atribuem a Deus sucesso 
financeiro 
Nove entre dez brasileiros dizem que seu sucesso 
financeiro se deve a Deus, mostra pesquisa Datafolha. 
     A porcentagem supera 90% entre os religiosos, é de 
70% entre os sem religião e aparece até mesmo entre os 
que se declaram ateus: 23% concordam com a 
declaração. Quanto menor a escolaridade e menor a 
renda, maior a gratidão a Deus pelas conquistas terrenas. 
Ainda assim, são 77% os graduados que atribuem 
responsabilidade divina às finanças, e 7 entre 10 entre os 
que têm renda mensal acima de 10 salários mínimos 
(R$ 8.800, pelo valor atual). 
 
 
 
 
 



Assim como o protestantismo foi capaz de apoiar o 
progresso financeiro e o lucro no início da modernidade, 
as religiões evangélicas conseguiram atualizar seus 
costumes e hábitos para se adaptar ao novo capitalismo 
mundial. "O discurso de que os fiéis são capazes de 'se 
virar', virar patrões de si mesmos, cria um outro 'éthos' 
adequado a momentos de precariedade." 

 
PINTO, Ana Estela de Sousa. Nove entre dez brasileiros 

atribuem a Deus sucesso financeiro. Folha Online. 25 dez. 
2016. Adaptado. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/...financeiro.shtml> 
Acesso em 19 jun. 2017. 

Considerando a notícia acima e os estudos sociológicos 
que relacionam o capitalismo com a religião, assinale a 
alternativa correta. 
(A) Émile Durkheim considerava a religião como um fato 

social irrelevante para a sociedade. 
(B) A notícia apresenta uma forte relação entre a religião 

contemporânea e o protestantismo do início do 
capitalismo que Max Weber não analisou. 

(C) Atribuir o sucesso econômico à vontade é Deus pode 
ser considerado como uma forma ideológica de 
pensamento, seguindo uma análise marxista. 

(D) O protestantismo contemporâneo não se importa 
nem se interessa pelo o ideal atual de 
empreendedorismo. 

(E) Os ateus são os únicos que descartam a influência 
da vontade divina sobre a vida financeira dos 
indivíduos. 

 
QUESTÃO 6.  
Quando refletimos sobre a questão da justiça, algumas 
associações são feitas quase intuitivamente, tais como a 
de equilíbrio entre as partes, princípio de igualdade, 
distribuição equitativa, mas logo as dificuldades se 
mostram. Isso porque a nossa sociedade, sendo 
bastante diversificada, apresenta uma heterogeneidade 
tanto em termos das diversas culturas que coexistem em 
um mundo interligado como em relação aos modos de 
vida e aos valores que surgem no interior de uma mesma 
sociedade. 

 CHEDIAK, K. A pluralidade como ideia reguladora: a noção 
de justiça a partir da filosofia de Lyotard. Trans/Form/Ação, n. 

1, 2001 (adaptado). 

A relação entre justiça e pluralidade, apresentada pela 
autora, está indicada em: 
(A) A complexidade da sociedade limita o exercício da 

justiça e a impede de atuar a favor da diversidade 
cultural. 

(B) A diversidade cultural e de valores torna a justiça 
mais complexa e distante de um parâmetro geral 
orientador. 

(C) O papel da justiça refere-se à manutenção de 
princípios fixos e incondicionais em função da 
diversidade cultural e de valores. 

(D) O pressuposto da justiça é fomentar o critério de 
igualdade a fim de que esse valor tome-se absoluto 
em todas as sociedades. 

(E) O aspecto fundamental da justiça é o exercício de 
dominação e controle, evitando a desintegração de 
uma sociedade diversificada. 

QUESTÃO 7.  

 

 
Fonte: umquedemarx.blogspot.com.br 

Na tirinha acima, a personagem Mafalda fica agitada ao 
entender que houve o fim das classes sociais, mas logo 
após descobre que era apenas um equívoco. Muitos 
pensadores formularam teoria acerca da luta de classes, 
mas Marx é sem dúvida um dos mais reconhecidos e 
significativos autores que abordam esse tema. Para Marx, 
em seu materialismo dialético, o que estabelece a 
diferença entre as classes - burguesia e proletariado - 
dentro do sistema capitalista é fundamentalmente 
(A) as diferenças étnicas. 
(B) a inteligência e o mérito. 
(C) a posse dos meios de produção. 
(D) exclusivamente recursos financeiros. 
(E) gestão e ordem. 
 
QUESTÃO 8.  
O Maranhão vive a expectativa da implantação de um 
grande polo siderúrgico. De um lado, o discurso afirma 
que os maranhenses terão um momento de 
desenvolvimento com a geração de emprego e renda. Do 
outro, o discurso versa sobre o impacto ambiental para a 
população. 
Ambos os discursos são ideológicos, embora diferentes, 
pois há vários sentidos para a palavra ideologia que, 
segundo Karl Marx, adquiriu um sentido negativo, como 
instrumento de dominação, que tem como função: 
(A) produzir uma divergência entre as classes. 
(B) enfatizar as diferenças, como as de classe, e de 

fornecer aos membros da sociedade um sentimento 
de identidade social. 

(C) desenvolver consciência crítica na relação dos 
homens entre si e suas condições de existência. 

(D) dar aos membros da sociedade dividida em classes 
um sentido de desigualdade entre todos. 

(E) dar aos membros da sociedade dividida em classes 
uma explicação racional para as diferenças sociais, 
políticas e econômicas. 
 
 
 
 



QUESTÃO 9.  
Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a 
realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as 
formas de conhecimento ilusório que mascaram os 
conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um 
caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação 
na medida em que naturaliza o que deveria ser explicado 
como resultado da ação histórico-social dos homens, e 
universaliza os interesses de uma classe como interesse 
de todos. 
A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que 
(A) a sociedade capitalista transforma todas as formas 

de consciência em representações ilusórias da 
realidade conforme os interesses da classe 
dominante. 

(B) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a 
considera um elemento fundamental no processo de 
emancipação da classe trabalhadora. 

(C) a superação da cegueira coletiva imposta pela 
ideologia é um produto do esforço individual 
principalmente dos indivíduos da classe dominante. 

(D) a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de uma 
noção genérica e abstrata de trabalho, mascarando 
as reais condições do trabalho alienado no modo de 
produção capitalista. 

(E) ideologia não é um conceito relevante para a análise 
marxista. 

 
QUESTÃO 10.  
Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, 
as novelas ressurgem ciclicamente como invariantes 
fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia 
na aparência. O fracasso temporário do herói, que ele 
sabe suportar como bom esportista que é; a boa palmada 
que a namorada recebe da mão forte do astro, são, como 
todos os detalhes, clichês prontos para serem 
empregados arbitrariamente aqui e ali e completamente 
definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema. 
Desde o começo do filme já se sabe como ele termina, 
quem é recompensado, e, ao escutar a música ligeira, o 
ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os 
primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do 
tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. 
O número médio de palavras é algo em que não se pode 
mexer. Sua produção é administrada por especialistas, e 
sua pequena diversidade permite reparti-las facilmente 
no escritório. 

(Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. A indústria cultural 
como mistificação das massas.  In: Dialética do 

esclarecimento, 1947. Adaptado.) 

O tema abordado pelo texto refere-se 
(A) ao conteúdo intelectualmente complexo das 

produções culturais de massa. 
(B) à hegemonia da cultura americana nos meios de 

comunicação de massa. 
(C) ao monopólio da informação e da cultura por 

ministérios estatais. 
(D) ao aspecto positivo da democratização da cultura na 

sociedade de consumo. 
(E) aos procedimentos de transformação da cultura em 

meio de entretenimento. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11.  

 
A tirinha compara dois veículos de comunicação, 
atribuindo destaque à 
(A) resistência do campo virtual à adulteração de dados. 
(B) interatividade dos programas de entretenimento 

abertos. 
(C) confiança do telespectador nas notícias veiculadas. 
(D) credibilidade das fontes na esfera computacional. 
(E) autonomia do internauta na busca de informações. 
 
QUESTÃO 12.  
É uma forma de cultura produzida industrialmente, tendo 
por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que 
nela investem grande capital em máquinas e 
infraestrutura fabril. Utiliza tecnologia de ponta, destina-
se a um grande público anônimo e impessoal e é 
distribuída através do mercado e depende de 
patrocinadores. Está-se falando da 
(A) Cultura Erudita. 
(B) Cultura Popular. 
(C) Cultura de Massa. 
(D) Cultura Midiática. 
(E) Cultura Eletrônica. 
 
QUESTÃO 13.  
A crise de abastecimento de água em São Paulo se 
agravou significativamente a partir de 2002, quando a 
empresa pública Sabesp passou a priorizar a obtenção 
de lucro. Com essa alteração, a água deixou de ser 
considerada bem público e recurso essencial para a 
sociedade, abandonando-se o foco na universalização 
dos serviços de saneamento básico. Nesse mesmo 
caminho, seguiu uma diretriz estratégica de atender à 
expansão econômica, beneficiando-se com a 
lucratividade do aumento do consumo, ignorando a 
suficiência de água para atender a essa crescente 
demanda. Do ponto de vista neoliberal, a crise hídrica 
oferece “grandes e novas oportunidades” de negócios, 
tanto para obras como para serviços, especialmente no 
setor de gestão das águas, uma vez que se trata de um 
bem essencial de que todos são obrigados a dispor a 
qualquer preço e custo. 

MATTER, Delmar. et al. As obras e a crise de 
abastecimento.Disponível em: . 06 fev. 2015 (adaptado). 

No texto, o problema do abastecimento de água em São 
Paulo é abordado sob o ponto de vista  
(A) da crise ética da sociedade e das questões relativas 

ao negligenciamento dos valores morais e 
espirituais.  

(B) da defesa da necessidade de investimentos públicos 
para a construção de novos reservatórios de água.  

(C) dos efeitos positivos da racionalidade instrumental ao 
converter a natureza em objeto de dominação. 

(D) das tendências do sistema capitalista de transformar 
toda a realidade em mercadoria disponível no 
mercado.  

(E) das consequências do aumento da demanda 
ocasionado pela democratização do consumo da 
água. 



QUESTÃO 14.  
Quando ninguém duvida da existência de um outro 
mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada 
entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem 
a convicção de não desaparecer completamente, 
esperando a ressurreição. Pois nada se detém e tudo 
continua na eternidade. A perda contemporânea do 
sentimento religioso fez da morte uma provação 
aterrorizante, um trampolim para as trevas e o 
desconhecido. 

DUBY, G. Ano 1000 ano 2000 na pista dos nossos medos. 
São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado). 

Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm 
lidado com a morte, o autor considera que houve um 
processo de 
(A) mercantilização das crenças religiosas. 
(B) transformação das representações sociais.  
(C) disseminação do ateísmo nos países de maioria 

cristã.  
(D) diminuição da distância entre saber científico e 

eclesiástico.  
(E) amadurecimento da consciência ligada à civilização 

moderna. 
 
QUESTÃO 15.  
Na obra Raízes do Brasil, publicada pela primeira vez em 
1936, Sérgio Buarque de Holanda, ao analisar o 
processo histórico de formação da nossa sociedade, 
afirma: 
Desde o período colonial, para os detentores dos cargos 
públicos, a gestão política apresentava-se como assunto 
de seus interesses particulares. Isso caracteriza 
justamente o que separa o funcionário patrimonial e o 
puro burocrata. Para o funcionário patrimonial, as 
funções, os empregos e os benefícios que deles recebe 
relacionam-se a direitos pessoais dos funcionários e não 
a interesses objetivos, como ocorre no verdadeiro Estado 
burocrático. Assim, no Brasil, pode-se dizer que só 
excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e 
um corpo de funcionários puramente dedicados a 
interesses objetivos e fundados nesses interesses. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. (adaptado). 

Considerando as reflexões do autor e levando em conta 
práticas políticas constatadas no Brasil Republicano, é 
possível inferir que: 
(A) os limites entre os domínios do público e do privado, 

no âmbito da administração pública, se confundem, 
não obstante às leis que visam combater o 
patrimonialismo. 

(B) o patrimonialismo está presente nas regiões mais 
carentes do país, em razão apenas do baixo nível de 
formação dos quadros da administração pública. 

(C) as estruturas do Poder Administrativo no Brasil 
permanecem as mesmas do Período Colonial, daí a 
manutenção do patrimonialismo disseminado na 
sociedade. 

(D) o predomínio do interesse particular sobre o interesse 
público, no Brasil, foi efetivamente rompido com o 
êxito da Revolução de 1930. 

(E) Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Raízes 
brasileiras, assim como Gilberto Freyre, acreditava 
que a identidade cultural brasileira só pode ser 
considerada a partir da miscigenação de povos como 
portugueses, africanos, índios e franceses. 


