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QUESTÃO 01
As relações que as pessoas estabelecem com as
outras pessoas da sociedade na qual elas vivem são
denominadas de
a) convívio social.
b) instituição social.
c) prática social.
d) relação social.
QUESTÃO 02
O único poder estatal que não é eleito pelo povo e tem
por função solucionar os conflitos que surgem entre as
pessoas na sociedade, e entre as pessoas e o Estado
é (são)
a) o Legislativo.
b) o Executivo.
c) o Judiciário.
d) as Forças Armadas.
QUESTÃO 03

QUESTÃO 06
A possibilidade que o indivíduo tem de mudar de
posição na hierarquia social é chamada de
a) estratificação social.
b) prática social.
c) mobilidade social.
d) estrutura social.
QUESTÃO 07
Um dos maiores sistemas públicos de saúde do
mundo, abrange desde o simples atendimento
ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo
acesso integral, universal e gratuito para toda a
população do Brasil. Trata-se do
a) IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística.
b) ONU – Organização das Nações Unida.
c) SUS – Sistema Único de Saúde.
d) OMS – Organização Mundial da Saúde
.
QUESTÃO 08

e

Os direitos que dizem respeito às pessoas
individualmente consideradas são chamados de
direitos

No governo do então presidente Fernando Collor de
Mello, a população começou a se manifestar em razão
das falhas que seu governo estava apresentando. Os
jovens que foram às ruas se manifestar ficaram
conhecidos como

a) coletivos.
b) individuais.
c) difusos.
d) conquistados.

a) os caras-pintadas.
b) os hooligans.
c) jovens que protestam.
d) trabalhadores sem terra.

QUESTÃO 04

QUESTÃO 09

Para todo o cidadão brasileiro, o voto entre 18 e 70
anos é obrigatório; sendo assim, todo eleitor possui
um documento importante, que é

A ação social é definida como toda ação realizada
pelos indivíduos levando em conta a expectativa de
outra ação dos demais. A ação social que é motivada
por um hábito arraigado ou um costume chama-se de
ação

a) a Certidão de Nascimento.
b) o CPF.
c) o Título de Eleitor.
d) a Carteira de Estudante.
QUESTÃO 05
Em que tipo de Estado os fundamentos são a
soberania popular e a representação política, ou seja,
o poder é do povo?

a) racional orientada a valores.
b) tradicional.
c) afetiva.
d) racional orientada a fins.
QUESTÃO 10
Cultura é o conjunto de valores, crenças, tradições e
hábitos somados às normas de convívio social
seguidas e a bens produzidos socialmente. Em qual
alternativa encontramos uma manifestação cultural
tipicamente pernambucana?

a) Nazi-fascista
b) Socialista
c) Absolutista
d) Liberal
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a) Samba
b) Cururu
c) Frevo
d) Maxixe

a) dos sem teto.
b) estudantil.
c) ruralista.
d) ditatorial.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 16

Quando se mantêm visões preconcebidas a respeito
de uma pessoa ou de um grupo social temos o (a):

A mídia tem desempenhado papel de destaque na
política brasileira, influenciando as ações do governo e
o comportamento da sociedade. O meio de
comunicação de maior alcance no país é o (a)

a) preconceito.
b) discriminação.
c) racismo.
d) segregação.
QUESTÃO 12
A suposta subordinação da mulher ao homem é
exemplo de
a) desigualdade de gênero.
b) exclusão social.
c) desigualdade racial.
d) feminismo.
QUESTÃO 13
O movimento de caráter social, político e popular
organizado em 1997 para atuar nas grandes cidades
com o objetivo de lutar pela reforma urbana, por um
modelo de cidade mais justa e pelo direito à moradia é
o

a) rádio.
b) internet.
c) televisão.
d) carta.
QUESTÃO 17
Que religião é considerada uma filosofia que engloba
tradições culturais, valores e crenças obtidas através
de diferentes povos, passando por constantes
adaptações até chegar ao que se conhece hoje? Ela
cultua a trindade, composta por Brahma (divindade da
alma universal), Vishnu (divindade preservadora) e
Shiva (divindade destruidora).
a) Judaísmo
b) Hinduísmo
c) Catolicismo
d) Protestantismo
QUESTÃO 18

a) Movimento dos Sem Terra.
b) Movimento dos Sem Teto.
c) Movimento Vem pra Rua.
d) Movimento Paralímpico Brasileiro.
QUESTÃO 14
Como é chamado o estatuto que tem por finalidade
assegurar os direitos das pessoas acima de 60 anos
de idade?
a) Estatuto do Idoso
b) Estatuto do Desarmamento
c) Estatuto da Criança e do Adolescente
d) Estatuto da Juventude
QUESTÃO 15
Entre os anos de 1980 e 1990, uma parcela da
população jovem demonstrava grande interesse pela
vida política do Brasil. O voto aos 16 anos decorre das
lutas do movimento

Antes do descobrimento do Brasil, o território já era
habitado por povos nativos. Atualmente existem
diversos grupos nativos no país, entre os principais
estão: Karajá, Bororo, Kaigang e Yanomani. No
passado, a população desses povos era de quase 2
milhões de pessoas; hoje em dia, não chega a 1
milhão. De que povos estamos falando?
a) Africanos
b) Indígenas
c) Portugueses
d) Asiáticos
QUESTÃO 19
O sistema de cotas sociais, que concede bolsas de
estudo de forma integral e parcial em instituições
privadas de ensino superior, é o
a) Sisu – Sistema de Seleção Unificada.
b) Prouni – Programa Universidade para Todos.
c) Enem – Exame Nacional do Ensino Médio.
d) Enade – Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes.
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QUESTÃO 20
Como é chamado o processo instaurado com base em
denúncia de crime de responsabilidade contra alta
autoridade do poder executivo, por exemplo,
presidente da República, governadores e prefeitos, ou
do poder judiciário, como ministros do STF, cuja
sentença é da alçada do poder legislativo?
a) Renúncia.
b) Retirada.
c) Segregação.
d) Impeachment.
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