PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO – PSE 2018

Área de Ciências Humanas I – Exame 05

LÍNGUA PORTUGUESA

02. Os parágrafos do texto a seguir, tirados do livro Homo
Deus, de Yuval Noah Harari (p.113 a 115), estão
desordenados. Coloque-os na ordem correta, a fim de
produzir um enunciado claro, coerente e coeso:
I. O que são exatamente as experiências
conscientes que constituem o fluxo da mente?
Toda experiência subjetiva apresenta duas
características fundamentais: sensação e desejo.
Robôs e computadores não têm consciência
porque, a despeito de suas muitas aptidões, não
sentem nada e não anseiam por nada.
II. E quanto aos animais? São conscientes? Têm
experiências subjetivas? É aceitável que se
obrigue um cavalo a trabalhar até cair de
exaustão? As ciências biológicas afirmam
atualmente que todos os mamíferos e todas as
aves, e pelo menos alguns répteis e peixes,
apresentam sensações e emoções. Quem sabe
por trás de todas as sensações e emoções que
atribuímos aos animais – fome, medo, amor e
lealdade – se ocultem apenas algoritmos
inconscientes e não experiências subjetivas?
III. Uma história utilizada para justificar a
superioridade humana é a de que, de todos os
animais sobre a Terra, somente o Homo sapiens
tem uma mente consciente e uma alma. Mas
mente é algo muito diferente de alma.
IV. A alma é uma história que muitas pessoas
aceitam e que outras rejeitam. O fluxo da
consciência, em oposição, é uma realidade
concreta que testemunhamos diretamente a cada
momento. É o que há de mais certo no mundo.
Não se pode duvidar de sua existência.
V. Para poder decidir se os animais possuem
mentes conscientes semelhantes à nossa, temos
primeiro de compreender melhor como funciona a
mente e que papel ela desempenha. São
questões extremamente difíceis, mas vale a pena
dedicar algum tempo a elas.
VI. Essa teoria foi defendida pelo pai da filosofia
moderna, René Descartes. No século XVII,
Descartes afirmou que somente humanos
sentiam e tinham anseios; todos os outros seres
seriam autômatos irracionais, semelhantes a
robôs ou máquinas de venda automática.
Assinale a alternativa que expressa a ordem correta dos
parágrafos:

01. Leia o texto a seguir, tirado do livro Absurdíssimo,
do escritor português Santos Fernando:
Foi então que o chefe da Central, que era um
homem sabedor e prático, expoente de uma época e de
uma classe (com a dose do social que vocês quiserem),
atendeu o telefonema de seu colega da delegação do
Norte, homem prático e sabedor, expoente de uma
classe e de uma época etc. etc.
– Vamos fretar um navio – disse este último, do
lado de lá do telefone.
O da Central apurou o ouvido:
– Vamos fretar o quê?
– Um navio. Para carregar algodão em caroço.
– Em quê?
– Em caroço.
– Ah!
– Tome nota do nome do navio, por favor.
– Estou à espera.
– Nilo – soletrou o colega da delegação do
Norte. E repetiu – Ni-lo.
– Não percebo – protestou o chefe da Central. –
Diga por letras.
O outro encheu-se de ar.
– Nilo – articulou de um jato. E perante o
silêncio do companheiro: – Agora por letras.
– O.K. – concordou o da Central.
– Nilo. Éne, de Nabucodonosor.
– Nabuquê?
– Nabucodonosor. Um dos primeiros reis da
Caldeia.
– Caldeira?
– Caldeia – repetiu o chefe da delegação do
Norte. – Cê, de Ceratômetro. A, de arteriotomia. Éle, de
Leibnitz. Dê, de Demóstenes. É, de epiblástico. I, de
inconstitucionalissimamente. A, de absterso.
– Abesquê?
– Absterso.
– Não percebo. Letra por letra, por favor.
– O.K.! A, de anisanto. Bê, de bulbífero. Ésse,
de Seticórneo. Tê, de tapiriba. E, de eritrôstromo. Érre,
de rizosperino. Ésse, de sudoríparo. O, de oleogênese.
Na conversa telefônica
interlocutores, observa-se que:

entre

os

dois

I.

O homem do Norte procura humilhar o da Central,
citando palavras difíceis.
II. Existe uma crítica implícita à existência de
palavras difíceis na língua portuguesa.
III. Há o uso de expressões linguísticas e vocábulos
próprios de épocas antigas.
IV. Existem
momentos
de
coloquialismo,
principalmente no uso de expressão estrangeira.

a)
b)
c)
d)
e)

03. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de
crase NÃO se encontra empregado de modo correto:

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

III – IV – I – II – VI – V
IV – III – VI – I – V – II
IV – V – VI – III – II – I
V – VI – II – III – I – IV
V – VI – III – IV – II – I

a) Durante o seminário, não dei atenção àquilo que
não me interessava.
b) Enviamos um extenso relatório à Vossa Senhoria.
c) O agricultor dedicou à terra todo o seu esforço.
d) Foi àquele empregado que me dirigi, a fim de
obter a informação.
e) O barco naufragou à distância de dois
quilômetros da praia.

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente a afirmativa IV está correta.
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04. Leia o enunciado a seguir:
É a linguagem usada no dia a dia, com a família e os
amigos, nos meios de comunicação e em mensagens
publicitárias.
Trata-se da:
a) Linguagem popular ou vulgar.
b) Linguagem coloquial tensa.
c) Linguagem regional.
d) Linguagem culta ou formal.
e) Linguagem coloquial ou informal.

d) 65% da população apoiam a proposta de não mais
haver reeleição para nenhum cargo político.
e) Não só o teatro, como também a ópera, nos
emocionam profundamente.
08. No período “Ao longo do século XX, construíram-se
máquinas que memorizam e calculam bilhões de
vezes mais rápido do que o homem”, temos:
I.

Quatro orações, uma das quais com o predicado
ou o verbo subentendido.
II. Orações coordenadas entre si e subordinadas a
outra.
III. O verbo da primeira oração, apassivado pelo
pronome “se”, concordando com o respectivo
sujeito.
IV. Duas orações adjetivas explicativas.
V. Um adjetivo empregado como advérbio.
VI. O verbo “memorizar” como intransitivo e o verbo
“calcular” como transitivo direto.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III, IV e VI estão
corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e VI estão corretas.
d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

05. As afirmativas a seguir aludem a fatos fonológicos,
morfológicos e sintáticos ocorrentes na frase
“Os prodígios que o engenho do homem é capaz
ninguém os pode calcular”.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

O primeiro “os” tem a mesma classificação
morfológica e exerce a mesma função sintática
que em “Os que ainda não chegaram não
poderão fazer a prova”.
O objeto direto vem repetido ou reforçado, por
ênfase.
“Capaz” é adjetivo e exerce a função de
predicativo do sujeito.
O pronome substantivo indefinido encerra um
ditongo decrescente nasal e dois dígrafos.
Na grafia da palavra “homem” há um dígrafo e
uma letra que não representa nenhum fonema.
A regência em “Os prodígios que o engenho do
homem” é capaz está incorreta, pois deveria ser
“de que o engenho do homem”.

09. Assinale
a
alternativa
CORRETAMENTE as lacunas:

preenche

Encontrei, ___________ de três meses, o meu amigo
Jamilson. Estava ____-humorado e me tratou ____, mas
eu compreendi a sua atitude, depois que soube das
dificuldades financeiras _______ está passando em sua
vida pessoal.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

que

Somente duas afirmativas estão corretas.
Somente três afirmativas estão corretas.
Somente quatro afirmativas estão corretas.
Somente cinco afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

06. Assinale a alternativa em que NÃO está correto o
emprego do pronome, consistente na troca de eu por
mim ou de o por lhe ou vice-versa:

a cerca – mal – mau – por que
a cerca – mal – mal – porque
acerca – mau – mau – porque
há cerca – mal – mal – por que
há cerca – mau – mal – porque

10. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi
empregada de modo INCORRETO:

a) Quanto romances você trouxe para eu ler durante
as férias!
b) Eu o respeito e muito o estimo, mas não lhe
obedeço cegamente.
c) Eu lhe convidei para o meu aniversário e não o
perdoo por você ter faltado.
d) Foi doloroso para mim chegar até ela e dizer o
que de fato sentia.
e) As
constantes
discussões
eram
muito
desgastantes para mim, que o admirava tanto.

a) Se vier cedo e nos vir de braços cruzados, o
chefe certamente não ficará nada satisfeito.
b) Diz-se que, se a alma não é pequena, tudo vale a
pena, mas estas decididamente não são coisas
que valham a pena.
c) Se o juiz não tivesse intervido, a discussão entre
as partes litigantes teria acabado em briga.
d) Ela sempre água suas plantas ao acordar – esse
ritual é uma verdadeira religião.
e) Depois de ter sido injustamente exonerado, ele
reouve seu emprego na universidade.

07. Se o verbo sublinhado estivesse no singular, uma das
frases abaixo passaria a apresentar ERRO de
concordância verbal. Qual?

Leia o texto a seguir, de Joelmir Beting, escrito em 1973 e
adaptado para as questões 11, 12,13 e 14:

a) A maioria dos trabalhadores protestaram contra as
reformas propostas pelo governo.
b) Somos nós quem divulgaremos as novas diretrizes
implementadas pela empresa.
c) Tinham dado cinco horas e o sol já se punha no
horizonte.

Liguemos a máquina do tempo. Cinco, quatro, três, dois,
um, zero! Pronto. Estamos em 1900. Então, pergunto:
daqui a 118 anos, ou seja, em 2018, quais desses
problemas estarão resolvidos? 1. Estabelecer a paz
duradoura entre os povos e a compreensão entre os
homens 2. Erradicar o analfabetismo, a miséria e a fome
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em todo o planeta 3. Distribuir equitativamente os frutos
da prosperidade nacional e internacional 4. Criar um
único dinheiro, ainda que escritural ou contábil, para o
mundo inteiro 5. Transmitir instantaneamente, com som
e imagem, um acontecimento num outro continente 6.
Trocar o coração doente de um homem sadio pelo
coração sadio de um homem morto 7. Desenvolver um
feixe de energia capaz de transmitir 500 mil ligações
telefônicas simultâneas 8. Fabricar um explosivo capaz
de varrer a vida da Terra com meia dúzia de artefatos 9.
Colocar um homem valsando na superfície tumular da
Lua 10. Construir máquinas mais inteligentes que o
homem.
Estamos em 1900, repito. O leitor então
responderá: daqui a 118 anos, a Humanidade talvez só
consiga exibir soluções adequadas para os quatro
primeiros problemas. Eles exigem apenas algumas
doses de inteligência e racionalidade, com boas pitadas
de bom senso e boa vontade. Os outros seis reclamam
procedimentos fantásticos e absurdos que escapam à
capacidade do raciocínio humano.
Desliguemos a máquina do tempo – que talvez
esteja funcionando em mais 118 anos – e façamos o
repasse dos resultados. Os seis últimos problemas,
aparentemente fantásticos e absurdos, foram resolvidos
pelo homem, dentre centenas de outras soluções do
mesmo calibre. Os quatro primeiros, aparentemente
fáceis – racionalidade e bom senso são mercadorias que
dispensam qualquer esforço e ginástica mental –
continuam desafiando essa curiosa espécie rotulada
cientificamente de homo sapiens. Coincidência não
menos curiosa: os problemas efetivamente resolvidos,
apesar de fantásticos e absurdos, foram atacados pelas
ciências do meio físico; os que ainda não tiveram solução
ficaram a cargo das ciências do meio social, Economia
Política à frente.

12. Ainda sobre o enunciado do texto, podem ser feitas
outras reflexões, todas elas válidas, EXCETO:
a) O homem ainda é um primata, apesar de não
mais estar armado com paus e pedras.
b) O texto foi escrito em 1973, no entanto meio
século depois não perdeu nem um pouco a
atualidade.
c) Para uma pessoa que vivesse no início do século
XX, muitas das conquistas das ciências
pareceriam sonhos irrealizáveis.
d) Muitas maravilhas tecnológicas produzidas pelo
homem foram ignoradas pelo autor do texto.
e) As ciências exatas, como a Física e a
Matemática, são superiores às ciências humanas,
que nada resolvem.
13. Em relação à forma verbal “liguemos”, que ocorre no
início do texto, é INCORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

14. Para separar os dez itens do texto, seria mais
adequado, uma vez que se trata de enunciado
enumerativo, empregar:
a)
b)
c)
d)
e)

II.

III.
IV.

V.

a) Pelos professores _____ que dispõe, este colégio
é reputado como o melhor da cidade. (de)
b) São opiniões, sim, _____ que discordas, mas são
muito difundidas entre os militantes de esquerda.
(com)
c) Em frente à sede do Botafogo vê-se a estátua de
um menino nu, _______ cuja cabeça costumam
pousar passarinhos. (em)
d) O bairro, ______ cujas ruas caminhas à noite, ao
voltar do trabalho, são pouco policiadas. (por)
e) Aqui estão os livros ______ que tanto necessitas
para estudar para o concurso. (de)

O homem, que, considerando-se o período de
pouco mais de um século, conseguiu ultrapassar
o sonho de voar e ir além, não conseguiu até hoje
resolver problemas de distribuição de renda e
varrer a miséria da face do planeta.
O desejo humano por uma sociedade mais justa,
em que os bens do desenvolvimento social,
cultural e científico sejam mais igualitariamente
distribuídos, continua flagrantemente insatisfeito.
O avanço social se dá às braçadas e o
tecnológico, às polegadas.
No limiar do século XX, já era dado como certo
que o homem haveria de dominar o espaço
sideral.
O rótulo de homo sapiens parece ironia, quando
se verifica que o homem não consegue resolver
problemas cuja solução dependeria apenas de
racionalidade e bom senso.

16. Assinale a alternativa em que ocorre ERRO no
emprego do porquê:
a) Por que você ainda não foi embora? Por quê?
Por quê?
b) Por que era dedicado aos treinos e aos exercícios
físicos, todos o admiravam como atleta.
c) Desconheço o porquê de teu interesse por este
romance, pois ele é do gênero policial.
d) Os bons momentos por que passaste em tua
viagem a Cuzco serão inesquecíveis.
e) Nunca evite os problemas, porque não é assim
que irá resolvê-los.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

travessão.
ponto.
vírgula.
ponto e vírgula.
vírgula e travessão.

15. Assinale a alternativa em que a lacuna NÃO pode ser
preenchida pela preposição entre parênteses:

11. A respeito do enunciado do texto, é lícito fazer as
seguintes afirmativas:
I.

seus elementos mórficos são: ligu-e-mos.
pertence ao imperativo afirmativo.
tem por sujeito nós, implícito na desinência.
está acompanhado de objeto direto.
apresenta radical, vogal temática e desinência
número-pessoal.

Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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17. Assinale a alternativa em que houve ERRO na
passagem da voz ativa para a voz passiva analítica:

c) Por volta de 580 a.C., o filósofo pré-socrático
Anaximandro propôs o primeiro modelo mecânico
do universo: a Terra no centro, e o Sol, a Lua e
as estrelas presos à rodas circulares que giravam
a sua volta; o modelo circular dominou a
astronomia até 1609, quando Kepler demonstrou
que a órbita de Marte é elíptica.
d) Disseram-me que, no fundo das florestas do
Amazonas, numa região de cujo nome não estou
certo, mas que fica às margens de um pequeno
afluente do rio Negro e da serra da Bela
Adormecida, existe uma tribo indígena ainda não
contatada – coisa espantosa – pelo homem
branco.
e) Tempos houveram em que, segundo a ciência, o
universo não tinha o tamanho que possui hoje,
estando ainda num estágio compacto – isso,
porém, ocorreu há bilhões de anos atrás, na
infância do cosmo.

a) Moças muito bem vestidas assistiam os
frequentadores do cassino.
Os frequentadores do cassino eram assistidos
por moças muito bem vestidas.
b) Os revolucionários teriam imprimido o jornal em
gráficas clandestinas.
O jornal teria sido impresso pelos revolucionários
em gráficas clandestinas.
c) O procurador havia examinado todos os
documentos da venda da casa.
Todos os documentos da venda da casa haviam
sido examinados pelo procurador.
d) Em outubro, o povo elegeu novos governantes.
Em outubro, novos governantes foram eleitos
pelo povo.
e) Nós nunca acendêramos as lâmpadas.
As lâmpadas nunca teriam sido acesas por nós.

20. Assinale a alternativa em que a norma culta da língua
repudia a colocação do pronome oblíquo:

18. Leia as afirmativas a seguir, feitas a propósito da
relação entre a linguística e o ensino da gramática:

a) O delegado não deveria tê-los liberado, sem
antes fichá-los.
b) A criança, dia a dia, ia transformando-se num
adulto inteligentíssimo.
c) Se você tivesse me consultado, aconselharia-lhe
a fazer Veterinária.
d) Lembro-me de pormenores da bela ópera
“Dessana, Dessana”.
e) Pensei que não havia de acostumar-me a viver
nesta cidade.

I.

O ensino da língua portuguesa, assentado na
tradição gramatical, continua sendo a base da
prática de muitos professores e tal prática é
estimulada por diversos segmentos da sociedade.
II. A escola desconsidera a pluralidade linguística,
ou seja, a multiplicidade de formas e usos da
língua, impondo e cobrando um único padrão de
comportamento linguístico.
III. A norma padrão é apenas uma variedade da
língua que, em um determinado momento de
nossa história, foi escolhida para ser símbolo de
poder e de cultura, ou seja, ela é uma imposição
social.
IV. Além de suas propriedades gramaticais, a língua
também apresenta propriedades comunicativas e
sociais, por isso a gramática deve ser o principal
componente da língua a definir a construção de
qualquer texto, seja ele oral ou escrito.

SOCIOLOGIA
21. Em relação à concepção do mundo moderno em
Émile Durkheim, assinale a alternativa CORRETA:
a) O mundo moderno se baseia numa ordem social
hierárquica e estamental.
b) É de grande relevância para a análise do mundo
moderno a categoria de modo de produção.
c) Tem por fundamento a diferenciação social e a
complexa divisão social do trabalho.
d) As corporações profissionais no mundo moderno
têm por objetivo realçar a individualidade em
detrimento da autoridade.
e) No mundo moderno, o indivíduo está cada vez
mais próximo do Estado e da Família.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

19. Assinale a alternativa em que o enunciado NÃO
apresenta erro de qualquer natureza:

22. Em relação à Sociologia de Durkheim, é CORRETO
afirmar que:

a) Refugou a cerveja que eu lhe ofereci, depois
também não quis aceitar um cigarro, onde não
bebia, não fumava, não tinha nenhum vício, mas
tinha um corpo mole e gorduroso de quem não
sabe controlar a boca.
b) Através dos tempos, pessoas com deformidades
físicas pronunciadas e animais com anomalias
monstruosas, eram considerados mensageiros do
mal, muitas vezes torturados e aprisionados,
exibidos nas cortes e nas feiras públicas como
atrações, como desastres da natureza.

a) a sociologia confere aos juízos de valor grau de
ciência positiva.
b) a obra de Durkheim se destacou por dotar a
sociologia de um método de análise e de um
legado científico.
c) ela se afastou do fenômeno da religião.
d) a obra de Augusto Comte não foi relevante para a
sociologia de Durkheim.
e) para Durkheim, o método é sempre algo definitivo
no decorrer do avanço da ciência.
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23. Em relação à trajetória intelectual de Émile Durkheim,
assinale a alternativa INCORRETA:

e) É possível o reconhecimento de um fenômeno
social na medida em que ele se impõe ao
indivíduo.

a) Contribuiu de forma sistemática para a introdução
do curso de sociologia no ensino universitário
francês.
b) Seu pensamento sofreu forte influência da
concepção de compreensão, presente nas
ciências do espírito, do filósofo alemão Wilhelm
Dilthey.
c) Há na obra de Émile Durkheim uma forte
presença da lei do progresso.
d) A revista “L’Année Sociologique” passou a
publicar inicialmente os trabalhos da Escola de
Sociologia Francesa.
e) No final do século XIX, a viagem de estudos à
Alemanha possibilitou a Durkheim um maior
entendimento da necessidade de tornar a
sociologia uma ciência autônoma.

27. Tendo por referência as contribuições do pensador
Augusto Comte para o estudo sistemático do
fenômeno social, assinale a alternativa CORRETA:
a) Em termos de evolução, a história das ciências
inicia-se com a ciência que apresenta o objeto de
estudo do mais complexo para o mais simples.
b) A ciência implica um conhecimento subjetivo da
realidade social.
c) A sociologia é a finalização da evolução do
conhecimento positivo.
d) O estado metafísico da evolução social se
caracteriza por concentrar a explicação, tanto da
natureza, quanto da sociedade, na observação,
na elaboração de hipóteses e formulação de leis
universais.
e) O estado positivo busca a essência e significado
abstrato das coisas.

24. Considerando a influência da doutrina positivista no
surgimento e desenvolvimento da sociologia, assinale
a proposição CORRETA:

28. Assinale a alternativa CORRETA em relação aos
estudos desenvolvidos por Émile Durkheim a respeito
dos fatos sociais:

a) A sociologia tem por fundamento análises
baseadas em juízos de valor.
b) A sociologia não leva em consideração a
explicação causal dos fenômenos sociais.
c) Para o naturalismo positivista, a sociedade é
profundamente distinta da natureza.
d) A sociologia tem por lógica a prioridade do todo
sobre a parte.
e) A realidade social pode ser explicada tanto pelas
leis invariáveis quanto pelas pré-noções.

a) As maneiras de ser e agir, em função dos
processos de socialização da educação, não são
imperativas e, portanto, não funcionam à base da
coação.
b) Os valores sociais representam uma dimensão
subjetiva capaz de coagir os membros de uma
dada sociedade.
c) Os fatos sociais apresentam uma existência
dependente dos indivíduos.
d) As instituições do direito, da educação, bem
como as crenças, são dados exteriores aos
indivíduos e não apresentam capacidade de
imposição de condutas.
e) Os fatos sociais podem ser mais fluidos, menos
consolidados, como as maneiras de agir, ou seja,
as correntes de opinião. Tais fatos condicionam,
em épocas e países distintos, diferentes
intensidades que levam ao matrimônio, ao
suicídio e à taxa de natalidade.

25. Assinale a alternativa INCORRETA referente ao
pensamento de Augusto Comte:
a) A ciência tem o compromisso de “prever para
prover”.
b) A ciência tem por mérito a descoberta das leis de
funcionamento do mundo natural e da sociedade.
c) A ciência sofreu forte influência do movimento
iluminista.
d) A sociedade moderna é caracterizada pela
substituição da ordem social científico-industrial
pela teológico-militar.
e) Por intermédio de Saint Simon e Condorcet,
Comte teve o entendimento de aplicar o método
das ciências da natureza ao estudo do fenômeno
social.

29. Em relação ao objeto da sociologia para Émile
Durkheim, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os fatos sociais devem ser tratados como coisas.
b) Os cientistas sociais devem comportar-se à
semelhança dos físicos, químicos e fisiologistas,
diante do seu domínio científico.
c) Os cientistas sociais devem inicialmente seguir o
princípio de que se ignora completamente o que
são os fatos sociais.
d) Na explicação do fato social é importante
investigar a sua função.
e) Na observação dos fatos sociais, de forma
sistemática e rigorosa, os cientistas sociais
devem levar em conta as possíveis relações de
causa e efeito, regularidades e o importante papel
das opiniões formadas.

26. Considerando a teoria do fato social de Émile
Durkheim, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O fato social deve ser objeto específico da
sociologia, ou seja, distinto do objeto das outras
ciências.
b) É preciso destacar a ideia de que conhecemos
inicialmente, do ponto de vista científico, os
fenômenos sociais.
c) A sociedade é uma realidade superior ao
indivíduo.
d) A sociedade é o mais poderoso feixe de forças
físicas e morais.

5

PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO – PSE 2018

Área de Ciências Humanas I – Exame 05

30. Considerando as análises de Émile Durkheim, em
sua tese de doutorado “A Divisão Social do Trabalho”,
de 1893, assinale a alternativa INCORRETA a
respeito das sociedades de solidariedade mecânica:

b) A taxa de suicídio, ou seja, a frequência de
suicídios em relação a uma determinada
população, é extremamente variada.
c) A força que determina o suicídio é psicológica.
d) O suicídio é um fenômeno produzido por
imitação.
e) Durkheim primeiro procurou definir o fenômeno,
depois refutou as interpretações anteriores,
estabeleceu uma classificação e, por fim,
elaborou uma teoria geral do fenômeno.

a) São sociedades marcadas pela forte presença do
direito repressivo.
b) São sociedades caracterizadas por apresentarem
uma organização social fortemente diferenciada.
c) Apresentam solidariedade por semelhança.
d) A organização social é formada por sociedades
segmentadas.
e) São sociedades com forte presença da
consciência coletiva.

35. Assinale a alternativa INCORRETA, referente aos
estudos de Émile Durkheim a respeito do suicídio:
a) Ao estudar a variação da taxa de suicídio de
acordo com o sexo, idade, religião e situação
matrimonial, Durkheim chegou a uma espécie de
coeficiente de preservação e coeficiente de
agravamento.
b) O coeficiente de agravamento se traduz quando
ocorre uma disparidade entre desejos e
possibilidades de satisfação.
c) O suicídio altruísta é praticado pelo indivíduo
altamente integrado à coletividade.
d) O suicídio anômico é caracterizado por ser uma
patologia das sociedades modernas.
e) No prefácio da segunda edição da Divisão Social
do Trabalho, Durkheim sustentou o argumento de
que as organizações de grupos profissionais, em
função dos problemas de integração social, são
inoperantes diante do suicídio.

31. Considerando o processo de evolução das
sociedades simples para as complexas em Émile
Durkheim, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O volume responde a um crescimento
quantitativo dos indivíduos.
b) A evolução social implica um processo de
diferenciação social.
c) A densidade moral, como fator explicativo da
evolução social, implica o aumento significativo
do número de indivíduos.
d) A divisão social do trabalho corresponde a um
processo de especialização das funções.
e) A densidade material é o número dos indivíduos
em relação a uma superfície.
32. Assinale a alternativa CORRETA a respeito das
sociedades de solidariedade orgânica:

36. Considerando o debate a respeito dos fundamentos
epistemológicos das ciências sociais a época de Max
Weber, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Weber atacou frontalmente o pressuposto
positivista de que se devia explicar a realidade
social, exclusivamente pela descoberta de leis.
b) Weber adotou o pressuposto positivista de que
tanto as ciências da natureza, quanto as ciências
sociais apresentam o mesmo método.
c) O filósofo neokantiano Dilthey defendeu que a
diferença entre as ciências da natureza e as
ciências do espírito residia no fato de terem
objetos de estudo distintos.
d) Para outro neokantiano, Windelband, a diferença
residia no método.
e) Weber fundamentou sua epistemologia no
primado do sujeito.

a) São sociedades marcadas por reduzida
diferenciação social.
b) São sociedades modernas caracterizadas por
uma complexa divisão social do trabalho.
c) São sociedades com expressivo poder por parte
da consciência coletiva.
d) Trata-se de um processo de integração social
desenvolvido exclusivamente pela dimensão
econômica.
e) São sociedades que bloqueiam as tentativas de
liberdade e autonomia do indivíduo.
33. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da
teoria da diferenciação social de Émile Durkheim:
a) A divisão social do trabalho apresenta uma
função moral fundamental para o estabelecimento
da integração dos indivíduos na sociedade.
b) Ressalta a importância do direito restitutivo na
análise das sociedades segmentares.
c) No mundo moderno a solidariedade social é
produzida pela especialização das funções e das
pessoas.
d) A anomia é um problema das sociedades de
solidariedade orgânica.
e) O direito repressivo é um indicador da força da
consciência coletiva.

37. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da
teoria da ação social em Max Weber:
a) A ação é a conduta com sentido por parte do
agente.
b) A ação racional referente a valores implica uma
ação que não se preocupa fundamentalmente
com o resultado, mas com o valor.
c) A ação racional com respeito a fins tem por
motivo alcançar sempre o sucesso, ou seja, o
resultado eficiente.
d) A ação social tradicional é um comportamento
racional do agente que tem por fundamento a
tradição.
e) A ação afetiva implica um comportamento
emocional por parte do agente.

34. Considerando a problemática do suicídio na obra de
Émile Durkheim, assinale a alternativa CORRETA:
a) A anomia é uma forma de integração social
caracterizada pela força da coletividade.

6

PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO – PSE 2018

Área de Ciências Humanas I – Exame 05
41. Assinale a alternativa CORRETA referente
“espírito do capitalismo”, em Max Weber:

38. Analise as seguintes afirmativas referentes ao debate
entre positivistas, neokantianos e o próprio Max
Weber, a respeito do estatuto epistemológico das
ciências sociais:

a) Consiste numa ética de vida, ou seja, numa
maneira de encarar a existência com disciplina e
ascetismo.
b) Tem como máximas viver a vida de forma lúdica
e entender que o dinheiro é tão somente um meio
para gozar a vida.
c) O trabalho é visto como instrumento de tortura na
construção da vida e, por isso, deve ser afastado.
d) Teve grande contribuição dos ensinamentos de
Martinho Lutero, principalmente na reprovação da
concepção de vocação.
e) Segundo seus preceitos, não existe relação entre
tempo e dinheiro.

I.

Max Weber admite, em termos metodológicos,
tanto a busca pela explicação causal, que
proporciona o estabelecimento de relações entre
os fenômenos estudados, quanto a busca pela
singularidade dos fenômenos, por meio da
compreensão.
II. Weber concebia a realidade como finita, não
podendo na sua totalidade ser analisada por leis
científicas.
III. Windelband defendia o método nomotético para
as ciências sociais.
IV. Rickert, neokantiano, defendeu o completo
afastamento da “relação com os valores”, a
propósito do estudo das ciências da cultura.

42. Considerando a concepção weberiana do processo
de racionalização da vida no Ocidente, assinale a
alternativa INCORRETA:

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

ao

a) O
ascetismo
foi
fundamental
para
o
desenvolvimento da vida profissional. Este
processo contribuiu para a formação da moderna
ordem econômica e técnica.
b) Este processo é compreendido inicialmente pela
religião, pelo processo de desencantamento do
mundo e a própria racionalização cultural e social.
c) A racionalização entrou no campo da economia e
no campo da organização política por meio do
fenômeno da burocratização.
d) O processo de racionalização da vida representa
de certa forma uma prisão de ferro.
e) É possível considerar a influência das religiões
cosmocêntricas, tanto aquelas que apresentam
uma imagem negativa da realidade mundana,
quanto aquelas que apresentam uma imagem
positiva da mesma realidade. Estamos diante do
ethos da acomodação ao mundo e da fuga do
mundo.

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente a afirmativa IV está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

39. Em relação aos tipos ideais em Max Weber, assinale
a alternativa INCORRETA:
a) Os termos capitalismo, feudalismo, Estado,
burocracia e ética protestante são considerados
tipos ideais na obra weberiana.
b) O tipo ideal é construído a partir de uma
intensificação unilateral da realidade, a partir de
um ponto de vista.
c) O tipo ideal é um mecanismo de pesquisa que
permite o estabelecimento de uma aproximação
objetiva com a realidade.
d) Os tipos ideais podem ser encontrados de forma
pura na realidade.
e) Só é possível estabelecer os tipos ideais tendo
por entendimento que a sociologia não tem
condições de esgotar e exaurir a realidade.

43. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do
pensamento weberiano:
a) Na Conferência do dia 07 de novembro de 1917,
intitulada
“Ciência
como
vocação”,
na
Universidade de Viena, Weber defendeu a tese
de que a organização do sistema universitário
dos Estados Unidos se colocava como modelo
para os demais sistemas.
b) Há somente uma forma de se fazer política, qual
seja, viver para a política.
c) Em “Política como vocação”, Weber elaborou
importante
distinção
entre
ética
da
responsabilidade e ética da convicção.
d) O Estado detém o monopólio do uso legítimo da
violência física.
e) A crescente burocratização do Estado impõe
limites ao funcionamento da democracia, na
medida em que afasta o cidadão das decisões
fundamentais.

40. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da teoria
da modernidade em Max Weber:
a) É um processo caracterizado pela ruptura com a
racionalização da vida.
b) A análise weberiana da modernidade não se
relaciona com a sua sociologia da religião.
c) Envolve
um
processo
histórico
de
“desencantamento do mundo”.
d) Os processos de racionalização do mundo
ocidental trouxeram como consequência a
capacidade de dominação do mundo, combinado
com o desaparecimento das patologias intituladas
perda de sentido e liberdade.
e) Para compreender as teses weberianas a
respeito da civilização moderna, é fundamental
entender a falta de ligação entre protestantismo e
conduta econômica capitalista.
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44. Em relação à teoria da dominação de Max Weber,
assinale a alternativa CORRETA:

d) O modo de produção da vida material é
condicionado pelo desenvolvimento da vida
política, social, cultural e intelectual.
e) O desenvolvimento das forças produtivas
determinam as relações sociais de produção.

a) A dominação significa a probabilidade de que as
ordens sejam obedecidas.
b) Não há distinção entre poder e dominação na
sociologia política de Weber.
c) A dominação tradicional tem fundamento no
reconhecimento das qualidades extracotidianas
do líder. A legitimidade é pautada no afeto e
caráter heroico do líder.
d) A dominação racional tem por legitimidade a
crença nas tradições antigas, portanto no seu
vínculo sagrado.
e) A dominação carismática é caracterizada por
apresentar probabilidade de obediência fundada
na ordem estatutária legal.

49. Considerando o modo de produção capitalista
segundo Karl Marx, assinale a alternativa CORRETA:
a) Na mais-valia relativa, o lucro é obtido por meio
do incremento da produtividade, ou seja, o
trabalho do operário rende mais, em função do
aperfeiçoamento tecnológico.
b) No capitalismo o homem se torna sujeito e a
mercadoria objeto.
c) É importante ressaltar que o dinheiro no
capitalismo tem somente a função de meio de
troca.
d) A
mercadoria
tem
como
característica
fundamental o valor de uso.
e) No capitalismo o valor da mercadoria está
relacionado a sua raridade.

45. Assinale a alternativa que apresenta as principais
correntes teóricas que influenciaram o pensamento
de Karl Marx:
a) Hegelianismo, Socialismo utópico e Economia
Política.
b) Neokantismo, Socialismo real e Economia
planificada.
c) Niilismo, Socialismo de cátedra e Economia
keynesiana.
d) Sofismo, Utopia e Economia monetária.
e) Romantismo, Socialismo e Economia Política.

50. Assinale a alternativa INCORRETA referente aos
pressupostos da história para Karl Marx:
a) A consciência determina a existência social.
b) A produção material da vida marca o início da
historia.
c) Os homens, ao sanarem as suas necessidades,
produzem mais e novas necessidades.
d) Para fazer história, os homens precisam se
reproduzir biologicamente e constituir relações
familiares.
e) O modo de produção sempre está relacionado a
uma forma de relação de produção entre os
homens.

46. Assinale a alternativa correta a respeito da filosofia
idealista de Friedrich Hegel:
a) A “consciência de si como natureza dividida”
representa a plena liberdade.
b) A realidade apresenta uma essência imutável.
c) O princípio da contradição refuta a história como
uma transformação contínua.
d) “Tudo o que é real é irracional, e tudo o que é
racional é real”.
e) A história como produto da progressiva
autoconsciência da razão.
.
47. Considerando as ideias de Ludwig Feuerbach,
assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Deus inventou o Homem.
Representam a direita hegeliana.
A religião é uma projeção dos desejos humanos.
A maior de todas as alienações é a do homem
em relação ao produto do seu trabalho.
e) O materialismo feuerbachiano é concebido como
resultado da ação humana e se limitou a perceber
o mundo como lugar da luta de classes.
48. Em relação ao método do materialismo histórico de
Karl Marx, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A infraestrutura é formada pela dimensão
econômica da vida.
b) As relações sociais de produção compõem a
infraestrutura.
c) As ideias dominantes refletem o poder da classe
social detentora das forças e meios de produção.
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