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EXAME 5 – CIÊNCIAS HUMANAS I
a) os povos e as raças não se manteram
isolados
b) Isso não aconteceria se um fato não
intervisse
c) vai está se delineando um fenômeno
inusitado
d) se eu ainda o vir, não me causará
admiração
e) a sociedade cabocla contesse porções

LÍNGUA PORTUGUESA
01. “À uma hora da manhã, ainda se podia ouvir o
espocar dos foguetes, comemorando mais um
ano. A bordo do motor, os marinheiros que não
desceram à terra olhavam extasiados o
espetáculo pirotécnico que acontecia à
distância de cerca de um quilômetro. Os que
desceram, certamente foram à Rio Branco, via
central da antiga capital brasileira, onde o
povo, à uma voz, tinha saudado pouco antes a
vinda do novo, na esperança de uma
renovação que, depois, se revelaria utópica.
Estávamos na metade do século XX e esse
ritual de passagem repetia, sob outras formas,
o ciclo de renovação e morte festejado pelas
sociedades primitivas”. (MELO, J. B. Anotações de

03. Assinale a opção em que os termos
sublinhados estão corretamente empregados:
a) É absolutamente indispensável que me
entregues as apostilas para mim estudar
para a prova de amanhã.
b) Depois de anos e anos de pesquisa, parece
que, em fim, os cientistas começam a
manipular com êxito as células-tronco.
c) As ideias expressas pelos dois palestrantes
sobre os problemas do trânsito se
opuseram, indo uma ao encontro da outra.
d) Foi acerca de cem anos que começou a
imigração japonesa para as terras
brasileiras.
e) A
Amazônia
sempre
despertou
a
curiosidade mundial, hajam vista os
inúmeros relatos de viagens realizadas por
cientistas.

viagem, p. 141. Texto adaptado.)

O acento indicativo
corretamente utilizado em:
a)
b)
c)
d)
e)

de

crase

NÃO

foi

onde o povo, à uma voz
foram à Rio Branco
à distância de cerca de um quilômetro
desceram à terra
à uma hora da manhã

02. “No Brasil, como em todo o continente, os
povos e as raças não se manteram isolados,
mesclando-se
e
fazendo
desaparecer
completamente os tipos puros, tornando nesta
parte do mundo, mais do que nenhuma outra,
verdadeiro o princípio da antropologia que
nega a existência de raças puras. Na região
amazônica esse fato pode ser apreciado em
plena realização, se bem que com menos
variedade. A gente brasileira, autóctone ou
não, mistura-se em larga escala nos dois
estados banhados pelo rio-mar. E, à falta de
boas estatísticas, podemos sem medo de errar
e valendo-nos apenas do conhecimento que
temos do Pará, calcular que aqui os mestiços
formam mais de duas terças partes da
população. Isso não aconteceria se um fato
não intervisse: o estímulo ao processo de
integração, como fator de estabelecimento da
nacionalidade. A benéfica mistura estaria mais
acelerada, se, por acaso, a sociedade cabocla
contesse porções maiores do sangue africano.
Em pouco tempo, vai está se delineando um
fenômeno inusitado e, se eu ainda o vir, não
me causará admiração: as raças, em todo o
mundo,
estarão
tão
misturadas,
que
desaparecerão. Cada indivíduo será sua
própria raça”. (VERÍSSIMO, J. Estudos amazônicos, p.

04. Assinale a opção que NÃO apresenta regência
correta:
a) Não é que me esqueci do título do livro que
foi lançado ontem?
b) A funcionária informou ao cliente que os
preços foram majorados.
c) Se lhe disserem que não admiro seu
trabalho, enganam-no.
d) Custou-nos muito obter o dinheiro de que
necessitávamos.
e) Avisamos-lhe, com antecedência, de que a
escola não funcionaria hoje.
05. Indique a opção correta, no que se refere à
concordância verbal:
a) Já bateu três horas da tarde no relógio da
sala.
b) Para não lhe darem o visto, deve existir
problemas em seus documentos.
c) Choveram papéis picados nos comícios de
encerramento.
d) Fui eu que abriu o envelope que continha as
notas dos jurados.
e) Apesar de nosso esforço, houveram falhas
na execução do serviço.

11. Texto adaptado.)

Assinale a opção em que a(s) forma(s)
verbal(is) foi/foram corretamente empregada(s):
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V. “sorri, complacentemente, a alegria feroz
o
que arrebenta cá embaixo” (2. parágrafo)
VI. “as gentes entristecidas se associam a
o
mágoa prodigiosa de Deus” (4. parágrafo)

06. Assinale a opção que NÃO está correta quanto
à concordância nominal:
a) Meio amedrontadas, as moças viajaram sós
para a Itália.
b) Gordura não é bom para quem tem
colesterol alto.
c) Deves te recadastrar este mês, para ficares
quite com o governo.
d) No último Natal, ganhei bastante livros de
presente.
e) Sua roupa chamava a atenção, pois ele
vestia uma camisa amarelo-limão.

Falta o acento indicativo de crase em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e V
I, III e VI
II e IV
III, IV e VI
V e VI

08. Assinale a opção em que está correta a
colocação enclítica do pronome:

07. Leia o início da crônica “Judas-Asvero”,
constante do livro À Margem da História, de
Euclides da Cunha (texto adaptado):

a) Não fosse o mau tempo, a excursão teria
tornado-se agradável.
b) Anteontem, no intervalo das aulas,
encontrei-a na faculdade.
c) Em construindo-se o novo estádio, o futebol
amazonense renascerá.
d) Quero-lhe para ser meu orientador na pósgraduação.
e) Se Alex tivesse estudado um pouco mais,
formaria-se no fim do ano.

No sábado de aleluia os seringueiros do AltoPurus desforram-se de seus dias tristes. É um
desafogo. Ante a concepção rudimentar da vida
santificam-se-lhes, nesse dia, todas as maldades.
Acreditam numa sanção litúrgica aos máximos
deslizes.
Nas alturas, o Homem-Deus, sob o encanto da
vinda do filho ressureto e despeado das insídias
humanas, sorri, complacentemente, a alegria feroz
que arrebenta cá embaixo. E os seringueiros
vingam-se, ruidosamente, dos seus dias tristes.
Não tiveram missas solenes, nem procissões
luxuosas, nem lava-pés tocantes, nem prédicas
comovidas. Toda a semana santa correu-lhes na
mesmice torturante daquela existência imóvel, feita
de idênticos dias de penúrias, de jejuns
permanentes, de tristezas e de pesares, que lhes
parecem uma interminável sexta-feira da Paixão, a
estirar-se, angustiosamente, indefinida, pelo ano
todo afora.
Alguns recordam que nas paragens nativas,
durante aquela quadra fúnebre, se retraem todas as
atividades – despovoando-se as ruas, paralisandose os negócios, ermando-se os caminhos – e que
as luzes agonizam nos círios bruxuleantes, e as
vozes se amortecem nas rezas e nos retiros, caindo
um grande silêncio misterioso sobre as cidades e as
vilas onde as gentes entristecidas se associam a
mágoa prodigiosa de Deus.
Pelas almas simples entra-lhes, obscurecendo
as miragens mais deslumbrantes da fé, a sombra
espessa de um conceito singularmente pessimista
da vida: certo, o redentor universal não os redimiu;
esqueceu-os para sempre, ou não os viu talvez, tão
relegados se acham nos desfrequentados rincões.

09. Assinale a opção em que o mais-que-perfeito
do indicativo está empregado pelo pretérito
imperfeito do subjuntivo:
a) Fora uma grande ingratidão da turma de
formandos não mencionar o teu nome no
encerramento.
b) Quisera eu falar vários idiomas, pois só
assim viajaria para o exterior com mais
tranquilidade.
c) Não fora sua explicação, não teríamos
jamais entendido o significado da teoria de
Sigmund Freud.
d) Antes de me mudar para esta cidade,
quantos planos de transferência eu fizera!
e) Quando chegaram as chuvas, a cidade se
preparou para graves problemas de
saneamento.
10. Assinale a opção em que, no tratamento da 3.ª
pessoa do singular e no imperativo negativo, os
versos abaixo transcritos, de autoria do poeta
Leôncio Alberto, estão redigidos de modo
inteiramente correto:
Apaga a luz que te ilumina,
Adormece o silêncio que te envolve.

Do texto de Euclides, foram reproduzidos os
trechos abaixo:

a) Não apague a luz que o ilumina,
Não adormeça o silêncio que o envolve.
b) Não apagues a luz que o ilumina,
Não adormeças o silêncio que o envolve.
c) Não apagues a luz que lhe ilumina,
Não adormeças o silêncio que o envolve.
d) Não apaga a luz que o ilumina,
Não adormece o silêncio que lhe envolve.
e) Não apague a luz que lhe ilumina,
Não adormeça o silêncio que lhe envolve.

I. “caindo um grande silêncio misterioso sobre
o
as cidades e as vilas” (4. parágrafo)
II. “uma interminável sexta-feira da Paixão, a
o
estirar-se, angustiosamente” (3. parágrafo)
III. “obscurecendo
as
miragens
mais
o
deslumbrantes da fé” (5. parágrafo)
o
IV. “Ante a concepção rudimentar da vida” (1.
parágrafo)
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11. Assinale a alternativa em que há ERRO de
concordância:

15. Em torno da luz de petróleo, uma nuvem densa
de catuquins diminutíssimos bailava com a
chama. Enxergaram-na os homens, que
trataram de se cobrir. Se pudesse, Souto, o
engenheiro, diria a um dos trabalhadores, a
propósito do lampião: “Põe-no no chão”,
tentando, com essa medida, ocultá-lo, entre as
caixas, da sanha dos mosquitos.
Conservamos-nos calados, todavia, entregues
à sorte. Caísse mais alguém doente e
choveriam
recriminações:
“Instruímos-vos
sobre como proceder, mas não tomastes
cautelas”. (RANGEL, Alberto. Inferno verde.
Texto adaptado.)

a) As moças que desfilaram são o mais
bonitas possível.
b) Todas as atas seguem inclusas junto ao
processo.
c) Nesta casa almoçamos, pontualmente, ao
meio-dia e meia.
d) Ficamos muito preocupado com a ausência
de notícias.
e) Tratam-se de problemas fundamentais para
a sociedade brasileira.
12. Assinale a alternativa em que o pronome lhe
está ERRADAMENTE empregado no lugar do
pronome o:

Assinale a alternativa INCORRETA, a
propósito da colocação enclítica dos pronomes
oblíquos:

a) Desobedecemos-lhe porque suas decisões
nos pareceram equivocadas.
b) Se meu trabalho não lhe agradou, tenho de
me conformar com a nota.
c) Cumprimentei-lhe efusivamente pelo prêmio
que recebeu.
d) Aconselhei-lhe muito, mas não pude evitar
que tomasse essa decisão.
e) Informei-lhe de que não poderia mais faltar
às aulas de Português.

a)
b)
c)
d)
e)

instruímos-vos sobre como proceder
conservamos-nos calados
ocultá-lo entre as caixas
põe-no no chão
enxergaram-na os homens

16. Assinale a opção que NÃO permite as duas
regências:

13. Assinale a alternativa da qual consta forma
verbal INEXISTENTE:

a) A viagem não agradou à passageira.
A viagem não agradou a ela.
b) Obrigou o funcionário a fazer hora extra.
Obrigou-lhe a fazer hora extra.
c) É um direito que assiste aos funcionários.
É um direito que lhes assiste.
d) Não lhe informaram do feriado.
Não o informaram do feriado.
e) Para não cair, Melo abraçou-se ao poste.
Para não cair, Melo abraçou-se com o
poste.

a) Minha mãe água as plantas do canteiro
todos os dias, à noitinha.
b) Como tens bom coração, tu te apiedas dos
animais abandonados.
c) Precavém-te dos males do coração,
evitando o cigarro.
d) Espero que ele não consume a vingança
que prometeu.
e) As chuvas soem acontecer nos meses de
janeiro e fevereiro.
14. Assinale a opção em que o tempo simples
grifado foi corretamente substituído pelo tempo
composto correspondente:

17. Leia as frases abaixo:
I. É a primeira vez que observo discordâncias
entre mim e ti.
II. Nunca estive a fim dela.
III. No passado, tivemos ideais políticos afins;
hoje, não mais.
IV. Na verdade, o real nunca esteve ao par do
dólar ou do euro.
V. Os passageiros do trem estiveram a um fio
da tragédia.

a) Quando Alberto chegou ao porto, o barco já
partira.
Quando Alberto chegou ao porto, o barco já
havia partido.
b) Ninguém lhe ensinaria as questões de
raciocínio lógico.
Ninguém lhe terá ensinado as questões de
raciocínio lógico.
c) Só iremos embora depois de despachar a
correspondência.
Só iremos embora depois que tenhamos
despachado a correspondência.
d) Não deste importância ao aviso que te dei.
Não tendes dado importância ao aviso que
te dei.
e) Até o final do ano, venderei as minhas
ações na fábrica.
Até o final do ano, hei de vender as minhas
ações na fábrica.

Considerando os termos em destaque, podese dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)
3

apenas as frases I e IV estão corretas
apenas as frases I, III e V estão corretas
apenas as frases II, III e IV estão corretas
apenas as frases II e V estão corretas
todas as frases estão corretas
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a) A Revolução Industrial como acontecimento
de ordem cultural, ensejou mudanças
qualitativas
como
o
processo
de
urbanização e proletarização.
b) A Revolução Francesa de 1789 representou
uma revolução proletária de ordem
econômica.
c) O Iluminismo se caracterizou como um
movimento
intelectual
centrado
na
organização do mundo através da tradição.
d) O surgimento da Sociologia está imbricado
com fatores de ordem econômica como a
Revolução Industrial e Francesa e fatores
de ordem política como o Iluminismo e o
Renascimento.
e) O surgimento da Sociologia pode ser
analisado por uma conjunção de fatores de
ordem econômica como, por exemplo, o
processo de urbanização e proletarização;
fatores de ordem política como a queda da
monarquia, o desenvolvimento progressivo
do sufrágio, dos direitos e das noções de
liberdade e fatores de ordem cultural como
o
desenvolvimento
do
entendimento
racional do mundo.

18. Assinale a alternativa em que o pronome NÃO
pode ser colocado depois do verbo principal:
a) Não te posso auxiliar nessa tão delicada
questão.
b) Hei de o visitar, em sua nova casa, qualquer
dia desses.
c) Estamos-lhe enviando o primeiro livro de
nossa editora.
d) Tenho-lhe recomendado grande cautela nos
negócios.
e) Lentamente, as esperanças de um bom
emprego foram-se esfumando.
19. Assinale a alternativa que apresenta regência
nominal correta:
a) É preferível praticar esportes do que ficar
sentado, vendo TV.
b) Não tomar café pela manhã é muito peculiar
a ele.
c) Fiquei pasmado por saber o resultado do
clássico de ontem.
d) Muitas pessoas são muito lentas para pagar
suas contas.
e) O tempo está propício de visitar as atrações
turísticas da cidade.

22. No que concerne ao paradigma positivista,
assinale a opção correta.
a) A sociedade é regida por contradições
internas que cominam com conflitos sociais.
b) O positivismo em termos epistemológicos
adotou os julgamentos de valor, bem como
as noções e pré-noções.
c) Para o positivismo a sociedade é regida por
leis invariáveis que independem da vontade
humana.
d) O naturalismo positivista significa uma
profunda distinção entre sociedade e
natureza.
e) Para o positivismo a sociologia deve ser
uma
ciência
puramente
objetiva
e
comprometida com a parcialidade política.

20. Assinale a alternativa em que uma das formas
verbais indicada entre parênteses NÃO foi
devidamente conjugada:
a) Como tem estado doente, não conseguiu a
realização da tarefa para a qual foi
designado (ter estado: pres. ind.; conseguir:
pret. perf. ind.)
b) A má fase de meu time, que muito me
afligia, foi-se embora com o início do
campeonato (afligir: pret. imperf. ind.; ir-se:
pret. perf. ind.)
c) Precisa-se de escritores que possam fazer
sucesso e divulgar o nome da editora
(precisar: pres. ind.; poder: pres. subj.)
d) Vendem-se apenas frutas naquela banca,
pois não houve quem trouxesse as verduras
(vender: pres. ind.; trazer: pret. imp. sub.)
e) Próximo ao mercado, havia um imenso
barracão de velhas tábuas, onde podiam
abrigar-se os flagelados (haver: pret. imperf.
ind.; poder: pret. imp. ind.)

23. Em relação ao pensamento de Augusto Comte,
assinale a opção correta.
a) Comte era um organizador, politécnico e
simpatizante do pensamento contrário a
propriedade privada.
b) Comte era hostil a concentração de capitais
e meios de produção.
c) Comte não acreditava numa oposição
eterna de interesses entre os empresários e
os trabalhadores. Para Comte a lei
fundamental da sociedade industrial era o
desenvolvimento da riqueza.
d) Para Comte havia uma contradição entre
concentração de capitais e propriedade
privada.
e) Na concepção de Comte só existe uma
ordem temporal, ou seja, méritos morais.

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA
21. Levando em conta o ponto de vista históricosocial, assinale a opção correta referente aos
fatores que podem ser apontados como
relevantes para o surgimento da Sociologia
como saber científico.
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24. Acerca das contribuições de Augusto Comte,
assinale a opção correta.

a) O positivismo caracterizado pela tradição e
forte desconfiança da razão e o
pensamento conservador que criticava a
religião e a ordem social.
b) O evolucionismo centrado no conceito de
progresso social e o positivismo como
paradigma fundado numa profunda crítica
da
superioridade
do
conhecimento
científico.
c) O positivismo como corrente que afasta os
juízos de valor do conhecimento, o
conservadorismo que acredita no progresso
da sociedade capitalista e o evolucionismo
pautado
na
idéia
de
Darwin
da
complexidade regressiva.
d) O
positivismo
como
corrente
de
pensamento que acredita na superioridade
da ciência, o evolucionismo de Charles
Darwin pautado na evolução da natureza e
o pensamento conservador com sua crítica
ao mundo moderno.
e) O hegelianismo no seu estudo das
contradições internas, a teoria do uso e
desuso de Lamarck e o positivismo como
corrente fundada na razão.

a) Segundo Comte o progresso do espírito
humano não tem relevância para a história.
b) A ciência para Comte não deve buscar as
explicações últimas, mas constatar a ordem
do mundo.
c) A ciência representava a infância da
evolução da humanidade, enquanto a
religião a maturidade.
d) A sociologia era dividida em estática e
dinâmica social; enquanto a dinâmica se
concentrava nas condições constantes da
sociedade, a estática tinha por foco o
estudo das leis do desenvolvimento.
e) As ciências evoluem ao mesmo tempo.
25. Em relação ao quadro geral do conhecimento
positivo proposto por Augusto Comte é correto
afirmar:
a) A sociologia representa o nível mais
complexo do conhecimento humano. As
ciências se dirigem para a sociologia.
b) Comte tem uma visão otimista em relação à
excessiva especialização das ciências.
c) Uma ciência puramente analítica é bem
vista por Comte.
d) Para Comte a sociologia não é uma ciência
do entendimento do espírito humano.
e) A psicologia, através da introspecção, pode
conhecer e entender o espírito humano.

28. No que concerne a teoria sociológica
funcionalista de Durkheim, assinale a opção
correta.
a) A sociedade é mais complexa e tem
precedência sobre o indivíduo.
b) A
explicação
sociológica
tem
por
fundamento o indivíduo.
c) O indivíduo é uma realidade sui generis.
d) O funcionamento das estruturas sociais
depende dos indivíduos.
e) A sociedade é uma soma de indivíduos.

26. A teoria sociológica significa uma dimensão
teórico-analítica, ou
seja, um
aparato
conceitual de interpretação da realidade social.
Acerca da dimensão teórico-analítica, é correto
afirmar.

29. Uma das preocupações mais importantes da
trajetória teórica de Durkheim era fazer com
que a sociologia atingisse a maturidade
científica;
esse
processo
passa
pela
construção do método. Assinale a alternativa
correta referente ao método científico.

a) A dimensão teórico-analítica envolve
questionamentos
epistemológicos
e
metodológicos.
b) A epistemologia não se envolve com os
debates em torno das relações entre sujeito
e objeto.
c) A epistemologia não leva em conta a
problematização da validade e das
condições
de
possibilidade
do
conhecimento científico.
d) Para os empiristas o fator importante para a
origem do conhecimento se centra no
sujeito que conhece o mundo.
e) Para os racionalistas o conhecimento tem
como elemento originário o objeto, ou seja,
o que está sendo examinado.

a) O fato social como coisa significa o sentido
que o indivíduo dá a sua conduta.
b) O fato social como coisa depende da ação
humana.
c) O sociólogo deve aceitar como elemento
importante da explicação científica as prénoções.
d) A sociologia deve adotar o mesmo método
das ciências da natureza.
e) A primeira regra do livro As regras do
método sociológico consiste em afirmar que
os fatos sociais são patológicos.

27. A respeito das correntes de pensamento do
mundo
moderno
que
influenciaram
o
pensamento de Durkheim, assinale a
alternativa correta.
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c) O estudo da norma jurídica é importante
para demonstrar materialmente o estado da
consciência coletiva.
d) O direito restitutivo tem por função o
predomínio da punição.
e) O direito civil é um forte elemento normativo
da solidariedade mecânica.

30. Assinale a alternativa correta referente aos
fatos sociais.
a) Fato social é toda maneira de agir fixa, que
exerce sobre o indivíduo uma coerção
exterior.
b) Regras jurídicas e morais não são fatos
sociais.
c) O fato social é uma realidade exterior ao
indivíduo, tem a capacidade de se
generalizar porque é social, mas não tem
poder de exercer coerção sobre os
indivíduos.
d) A criminalidade é um fenômeno patológico.
e) Os fatos sociais podem ser correntes
sociais.

34. Em relação ao processo de diferenciação
social em Durkheim, assinale a opção correta.
a) A evolução social depende somente da
densidade material e moral.
b) A densidade moral consiste na intensidade
das comunicações e das trocas entre os
indivíduos.
c) A densidade material implica o aumento do
número dos indivíduos.
d) Não há relação entre divisão social do
trabalho e processo de especialização das
funções.
e) O volume é uma variável que não se
relaciona com a diferenciação social.

31. Considerando a importância da distinção entre
o normal e o patológico para o pensamento de
Durkheim, assinale a opção correta.
a) A distinção entre o normal e o patológico foi
muito utilizada por Durkheim no livro As
formas elementares da vida religiosa.
b) A distinção entre fenômenos normais e
patológicos se inscreve nas intenções
reformistas de Durkheim.
c) A
normalidade
é
definida
pela
excepcionalidade.
d) O fenômeno normal não se relaciona com a
sua frequência.
e) O crime é um fenômeno normal porque não
pode ser generalizado.
32. Assinale a opção correta
solidariedade mecânica.

acerca

35. No que concerne às sociedades de
solidariedade orgânica, assinale a alternativa
correta.
a) São sociedades modernas, altamente
diferenciadas e especializadas.
b) Os indivíduos são integrados em razão da
semelhança.
c) A divisão social do trabalho não apresenta
especialização das funções.
d) A divisão social do trabalho não tem função
moral.
e) A anomia não faz parte do cenário da
solidariedade orgânica.

da

a) Os indivíduos partilham uma consciência
coletiva e uma complexa divisão social do
trabalho.
b) Há um forte processo de individualização
nas sociedades segmentares.
c) Nas sociedades de solidariedade mecânica
há o predomínio do indivíduo sobre o grupo.
d) A consciência coletiva se perfaz como um
conjunto de crenças e sentimentos comuns
à média dos membros de uma mesma
sociedade, que forma um sistema de vida
própria.
e) O crime não significa um perigo para a
solidariedade social.

36. Assinale a alternativa correta em relação à
concepção de Durkheim a respeito do suicídio.
a) O suicídio anômico, característico das
sociedades segmentares, é o caso no qual
as normas sociais estão em pleno
funcionamento.
b) O suicídio altruísta é praticado por
indivíduos como os kamikases que não se
identificam com a coletividade.
c) O suicídio tem por causas problemas
psicológicos e processos sociais de
imitação.
d) O suicídio egoísta é caracterizado por forte
integração social e institucional.
e) O suicídio anômico está relacionado com o
enfraquecimento da consciência coletiva e
reflete uma espécie de diagnóstico da
sociedade moderna.

33. Em relação às normas jurídicas em Durkheim,
assinale a alternativa correta.
a) Nas sociedades de solidariedade orgânica
há um claro predomínio do direito
repressivo.
b) O direito repressivo tem por objetivo
estabelecer a ordem das coisas através da
punição, mostrando a fraqueza da
consciência coletiva na vida dos indivíduos.

37. Assinale a opção correta referente ao debate
em torno dos fundamentos epistemológicos
das ciências sociais entre Weber, o positivismo
e os neo-kantianos.
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b) O processo de encantamento do mundo
caracteriza a modernidade.
c) O racionalismo ocidental é semelhante ao
oriental.
d) O racionalismo trouxe além da ciência e da
técnica, consequências como a perda de
sentido e liberdade.
e) Em Weber, não é possível analisar as
relações entre religião e modernidade.

a) Para Dilthey, as ciências sociais fazem uso
do princípio da explicação.
b) Para Windelband, as ciências sociais que
têm por característica a singularidade dos
fenômenos, devem fazer uso do método
nomotético.
c) No caso de Rickert, as ciências da cultura
apresentam uma relação com os valores.
d) O método ideográfico destaca a explicação
através das leis gerais.
e) Para Weber, não existe complementação
entre explicação causal e compreensão.

42. Em relação à concepção de modernidade em
Giddens, assinale a alternativa correta.
a) Giddens
desenvolveu
uma
análise
evolucionista da modernidade.
b) Para Giddens a modernidade é uma
organização social que se desenvolveu
desde o século XIII na Europa.
c) Giddens faz uma análise institucional do
mundo moderno, ressaltando a cultura e a
epistemologia.
d) A Modernidade está no interior da pósmodernidade.
e) A modernidade é líquida.

38. Em relação ao método weberiano, assinale a
alternativa correta.
a) O sociólogo deve integrar o método
individualizante e generalizante.
b) A busca das leis científicas é finalidade das
ciências sociais.
c) As leis científicas não são encaradas como
probabilidades.
d) Não há distinção entre as ciências sociais e
naturais.
e) Para Weber a sociedade é superior ao
indivíduo.

43. Assinale a alternativa correta referente à teoria
da modernidade de Giddens.

39. No que se refere à concepção sociológica
weberiana, assinale a opção correta.

a) A modernidade é multidimensional, ou seja,
é formada pelas dimensões institucionais da
vigilância, poder militar, industrialismo e
capitalismo.
b) O ritmo de mudança é uma continuidade do
mundo moderno.
c) A reflexividade não permite analisar a
dinâmica da modernidade.
d) Os mecanismos de desencaixe são de dois
tipos: esfera sistêmica e mundo vivido.
e) O dinheiro é um mecanismo do mundo
vivido.

a) A sociologia é uma ciência que pretende
compreender interpretativamente o fato
social e assim explicá-lo em seu curso.
b) A ação racional com relação a um objetivo
articula meios para se alcançar resultados
eficientes.
c) A ação tradicional é racional com base nos
hábitos e costumes.
d) A ação afetiva é ditada pelo cálculo e pelo
estado da consciência.
e) A ação racional referente a valores visa
sempre o sucesso do resultado.

44. Assinale a opção correta referente às correntes
teóricas que influenciaram o pensamento de
Karl Marx.

40. Assinale a alternativa correta referente aos
tipos ideais em Max Weber.

a) O Neokantismo que debateu as dicotomias
entre juízos de fato e valor.
b) A filosofia alemã, o socialismo utópico e a
economia política.
c) O positivismo francês de Augusto Comte.
d) O socialismo científico de Max Stirner.
e) O princípio da lógica formal em Hegel.

a) Os conceitos precisam reproduzir fielmente
a realidade.
b) Os conceitos captam de modo exaustivo os
fenômenos sociais através da estrutura
mental.
c) O sujeito não tem papel ativo na construção
do conhecimento científico.
d) Os tipos ideais são instrumentos de
pesquisa que permitem ao sociólogo uma
aproximação objetiva da realidade.
e) Os
tipos
ideais
são
instrumentos
meramente subjetivos.

45. Em relação ao materialismo histórico de Karl
Marx, assinale a alternativa correta.
a) A história é fruto do espírito.
b) O modo de produção da vida material é
condicionado pelo desenvolvimento da vida
intelectual.
c) A dimensão econômica representa a
superestrutura social.
d) A sociedade é produto da ação recíproca
dos homens.
e) A consciência determina a existência
humana.

41. No que concerne à modernidade em Max
Weber, assinale a opção correta.
a) Weber tem uma visão de mundo muito
otimista em relação ao mundo moderno.
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