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QUESTÃO
Quando olhamos para a sociedade
determinados
questionamentos,
respostas que revelam aspectos que a
eram evidentes. Um dos objetivos da
desenvolver

01.
e fazermos
encontramos
princípio não
sociologia é

a) o saber filosófico.
b) o pensamento crítico.
c) o conhecimento científico.
d) o pensamento religioso.
QUESTÃO

02.

Considerado o pai da sociologia, foi um dos pensadores
do século XIX que mais influenciou o pensamento social
posterior. Em termos sociológicos, dividiu seu sistema
em dois campos: o da estática (ordem) e o da dinâmica
(progresso), ideia esta condicionada à manutenção da
ordem social. O enunciado refere-se a
a) Max Weber.
b) Auguste Comte.
c) Robert Nisbet.
d) Émile Durkheim.
QUESTÃO

QUESTÃO

03.

a) geógrafo.
b) arqueólogo.
c) sociólogo.
d) matemático.

a) concedida pelo governo.
b) construída por todos.
c) outorgada pelas leis.
d) pertence a alguns grupos sociais.
QUESTÃO

As mudanças que ocorrem na produção da vida
material (econômica) alteram e condicionam outras
mudanças na esfera da vida social (luta de classes),
política, religiosa, artística e filosófica. Esse
pensamento está na obra de

06.

O conjunto de manifestações da cultura brasileira que
sofreu influência da cultura africana, desde o período
colonial até a atualidade, é chamado de
a) cultura americana.
b) cultura europeia.
c) cultura afro-brasileira.
d) cultura indígena.
07.

Pernambucano, sociólogo, antropólogo, historiador e
escritor, premiado no mundo todo, escreveu o livro
Casa Grande e Senzala. É considerado um dos mais
importantes sociólogos do século XX. Referimo-nos a
a) Sérgio Buarque de Holanda.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Caio Prado Júnior.
d) Gilberto Freyre.
QUESTÃO

04.

05.

Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis,
políticos e sociais que asseguram a possibilidade de
uma vida plena. Esses direitos são construídos em
processos de organização coletiva. Portanto, a
cidadania hoje é

QUESTÃO

As ciências sociais se dedicam a fazer boas perguntas
sobre a vida social, o conjunto de relações que as
pessoas estabelecem quando vivem juntas. O
profissional que se dedica a este trabalho é

QUESTÃO

a) Karl Marx.
b) Émile Durkleim.
c) Marx Weber.
d) Auguste Comte.

08.

Segundo a Constituição de 1988, o Brasil é
considerado um Estado laico, ou seja, não possui
uma religião oficial, mantendo-se neutro e imparcial
nos temas religiosos. Isso permite que
a) o cristianismo cresça no Brasil.
b) prolifere o preconceito religioso.
c) exista uma boa convivência religiosa.
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QUESTÃO

d) as religiões percam sua identidade.
QUESTÃO

09.

O regime de segregação das populações negra e
branca, estabelecida pela política oficial de minoria
branca da República da África do Sul, foi chamado de
a) castra.
b) apartheid.
c) imperialismo.
d) comunismo.
QUESTÃO

Entre 22 e 27 de novembro de 1910, os marinheiros
do Brasil participaram de um movimento que
reivindicava a eliminação dos castigos físicos, o
aumento do soldo, melhoras da alimentação e
condições de trabalho. Este movimento foi chamado
de
a) Revolta da Armada.
b) Revolta de Canudos.
c) Revolução Tenentista.
d) Revolta da Chibata.

10.
QUESTÃO

O processo crescente de interligação econômica,
política, social e cultural, entre os diversos povos e
países no mundo atual, pode ser definido como
a) capitalismo.
b) globalização.
c) socialismo.
d) imperialismo.
QUESTÃO

11.

Nas últimas décadas, surgiram no mundo desenvolvido
líderes e partidos que defendem uma visão nacionalista
e antiglobalização, caracterizada pelo repúdio aos
estrangeiros. Esse fenômeno recebe o nome de
a) extremismo.
b) imperialismo.
c) xenofobia.
d) fanatismo.

QUESTÃO

14.

Um dos líderes do congresso nacional africano (CNA)
que lutou contra o regime de segregação racial na
África do Sul, foi preso em 1962 e condenado à prisão
perpétua. Em 1990, foi libertado depois de fortes
pressões internacionais e, em 1994, foi eleito
presidente da África do Sul. Esses dados fazem parte
da biografia de
a) Barak Obama.
b) Fidel Castro.
c) George W. Bush.
d) Nelson Mandela.
QUESTÃO

15.

O Greenpeace é uma ONG (organização não
governamental) de caráter internacional, com ações
em diversos países do mundo em defesa do (a)

12.

Com a constituição da República no Brasil, em 15 de
novembro de 1889, os ricos fazendeiros participaram
ativamente da política, período conhecido como
coronelismo, quando os votos das regiões
comandadas pelos coronéis recebiam o nome de
voto
a) de cabresto.
b) direcionado.
c) voto fantasma.
d) voto democrático.

13.

a) reforma agrária.
b) direitos humanos.
c) trabalhador.
d) meio ambiente.
QUESTÃO

16.

Dentro do conjunto das economias emergentes, há
países que, por seu tamanho territorial e
disponibilidades de recursos, apresentam potencial
de crescimento econômico e exercem influência na
economia globalizada do mundo. São considerados
países emergentes:
a) EUA, China e Rússia.
b) Brasil, Rússia e China.
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b) africano.
c) asiático.
d) europeu.

c) Itália, Canadá e Brasil.
d) China, México e Japão.
QUESTÃO

17.

O conjunto de transformações gerais ocorridas na
Europa ocidental entre os séculos XVIII e XIX
desenvolveu os núcleos urbanos, estabelecendo a
divisão entre trabalhadores rurais e urbanos, e fez as
cidades passarem a ser o lugar do poder político. Esse
período passou à História como
a) Revolução Industrial.
b) Expansão Marítima.
c) Revolução Francesa.
d) Expansão Imperialista.
QUESTÃO

18.

Das relações pessoais aos grandes conflitos mundiais,
a sociologia investiga os problemas que afetam nosso
cotidiano. Um dos grandes conflitos da atualidade,
relacionado à disputa territorial no Oriente Médio,
envolve os povos
a) americanos e árabes.
b) russos e americanos.
c) palestinos e israelenses.
d) alemães e judeus.
QUESTÃO

19.

O trabalho escravo predominou no Brasil por mais de
350 anos. Portanto, convivemos com a liberdade formal
de trabalho há pouco mais de 100 anos. A mão de obra
escrava no Brasil foi predominantemente de origem
a) indígena.
b) portuguesa.
c) americana.
d) africana.
QUESTÃO

20

Em 2012, segundo dados da ONU, mais de 925 milhões
de pessoas foram vítimas de fome crônica, apesar de
no mundo existirem recursos suficientes para satisfazer
as necessidades alimentícias da humanidade. A
situação mais grave está localizada no continente:
a) americano.
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