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A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que
se espera ser uma grande evolução da humanidade. Há
alguns anos, essa expressão, além das prerrogativas
associadas a ela, foi determinada por meio de diversas
reuniões dos grupos de estudo no âmbito das
Universidades e mesmo dos organismos da ONU. Uma
comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.
Um relatório final foi publicado pela Oxford
University em 1987, intitulado “Our Common Future”.
Desse documento surge o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem que se cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
Essa definição é apoiada, segundo o relatório, em outros
dois conceitos chave. Um deles trata das necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para
os países mais pobres. O outro trata das limitações
impostas ao crescimento das nações em geral,
associadas principalmente ao estado de desenvolvimento
tecnológico e de organização social em que se
encontram.
E o papel do profissional de Engenharia nesse novo
perfil de desenvolvimento? Com toda essa evolução nos
conceitos de produção e consumo, principalmente com
foco para a eficiência nos processos e na redução das
emissões, é certo que os engenheiros possuam posição
de destaque no Desenvolvimento Sustentável. Todas as
modalidades de engenharia, além de economia e das
inúmeras outras, são extremamente importantes para a
compreensão desses novos conceitos já conhecidos e
aplicados mundialmente. Nesse caso, devemos difundir,
através dos mais diversos veículos de comunicação, a
importância da educação para formação de bons
engenheiros, comprometidos com o meio ambiente, e
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que consigam assimilar, com mais profundidade, as
questões econômicas e sociais atreladas às inovações
tecnológicas.
Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função, uma vez
que ele concebe, projeta, cria e inova em diversos
segmentos, sempre com a visão de longo prazo. Um
bom exemplo é sem duvida o das grandes obras
hidrelétricas, como a barragem de Itaipu, que foi
reconhecida à época como grande obra da engenharia
moderna e até hoje provê grande parte de nossa energia
e orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual.
Enfim, para as indústrias e empresas que
empregam engenheiros, o Desenvolvimento Sustentável
é um objetivo fundamental a ser perseguido, tendo em
vista as novas exigências do mercado globalizado.
Certamente as chances de uma empresa prosperar são
cada vez menores se ela não levar em conta os aspectos
sustentáveis na sua corporação e, nesses aspectos,
devem estar bem claras as questões sociais, ambientais
e econômicas, sendo que cabe aos engenheiros
interpretar as inovações e garantir a correta aplicação
daquilo que tange suas áreas de atuação.

POLIQUEZI, Augusto. O Papel da Engenharia no Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: <http://pactoglobalcreapr.wordpress.com/
2011/02/04/o-papel-da-engenharia-no-desenvolvimento-sustentavel/>.
Acesso em: 5 jan. 2013.

Questão

1

De acordo com o texto, o papel da engenharia no
desenvolvimento sustentável
01) não é reconhecido, pois muitas corporações ainda não
compreenderam a importância de um modelo econômico
que não cause impacto na perpetuação de gerações
futuras.
02) alicerça-se na capacidade dos engenheiros de aplicar os
elementos próprios de sua área de atuação,
compreendendo e respeitando as exigências voltadas
para os aspectos sustentáveis.
03) está diretamente relacionado ao crescimento econômico
de corporações que supervalorizam engenheiros
comprometidos com a preservação ambiental na
contemporaneidade.
04) só terá relevância se a sociedade entender a importância
do engenheiro no processo de preservação ambiental
para a manutenção das gerações futuras.
05) exige uma mudança de comportamento e de valores dos
engenheiros, que ainda praticam técnicas que vão de
encontro às propostas de desenvolvimento sustentável.
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Questão

2

A partir da leitura do texto, é correto afirmar:
01) O setor que mais se discute a necessidade do
desenvolvimento sustentável é o da engenharia, em todas
as suas modalidades.
02) O principal objetivo da criação da Comissão Brundtland
foi a garantia da mudança de comportamento por parte
dos países desenvolvidos em relação ao desenvolvimento
sustentável.
03) É constatada a importância da educação na formação de
engenheiros comprometidos com a preservação do meio
ambiente, pois são capazes de compreender a realidade
econômica e social no contexto das novas tecnologias.
04) Embora a engenharia pressuponha uma atividade de
impacto ambiental, o engenheiro tem obrigação de
comprometer-se com as demandas do desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade.
05) As corporações que empregam engenheiros precisam
assegurar a formação de profissionais que estejam
conectados com os projetos de preservação ambiental.
Questão

3

Leia as afirmações:
I.

II.

III.

Para o relatório “Our Common Future”, o âmago da
discussão versa sobre a sobrevivência de países mais
pobres, que não conseguem se inserir em projetos de
desenvolvimento sustentável de alto de custo.
A essência do Desenvolvimento Sustentável explicita a
necessidade de um crescimento econômico que não
comprometa a existência das gerações futuras.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável alicerça-se na
necessidade de sobrevivência e nos limites impostos ao
crescimento das nações.

Está correto, apenas, o contido em
01) I
02) II
03) III
Questão

04) I e II
05) II e III

4

A análise do fragmento em destaque está correta na
alternativa:
01) A palavra “comissão” é o núcleo do termo agente da ação
verbal.
02) Há, em todo o fragmento, dois termos subjetivos e um
complemento verbal.
03) A expressão “no intuito de formar grupos técnico/científicos”
é um modificador verbal que explicita uma ideia de modo.
04) O termo preposicionado “dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais” modifica o substantivo “compreensão”.
05) A oração “que promovessem a compreensão dos efeitos
da acelerada deterioração do meio ambiente e do
esgotamento dos recursos naturais” funciona
morfologicamente como adjetivo, restringindo o sentido do
substantivo “grupos”.
Questão

6

Quanto aos elementos coesivos que asseguram a
progressão temática do texto, é correto afirmar:
01) O pronome “ela” (l. 5) retoma, na tessitura do texto, o termo
humanidade.
02) O termo preposicionado “Desse documento” (l. 15) retoma
a expressão “relatório final” (l. 13), acrescentando-lhe novo
conceito.
03) O termo coesivo “segundo” (l. 20) retoma um termo já
citado a partir de uma comparação.
04) Em “para formação de bons engenheiros” (l. 39-40) a
preposição “para” apresenta semântica equivalente ao da
frase “Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função” (l. 44-45).
05) O elemento coesivo “uma vez que” (l. 45-46) pode ser
substituído por “quando”, sem prejuízo semântico.
Questão

7

Na frase “Certamente as chances de uma empresa prosperar
são cada vez menores se ela não levar em conta os
aspectos sustentáveis na sua corporação” (l. 58-60), a
expressão que substitui o SE, fazendo as devidas alterações,
mas sem comprometer o sentido, está presente na
alternativa

No trecho “Todas as modalidades de engenharia, além de
economia e das inúmeras outras, são extremamente
importantes para a compreensão desses novos conceitos
já conhecidos e aplicados mundialmente.” (l. 33-37), os
advérbios “além de economia e das inúmeras outras”
e “extremamente” expressam, respectivamente, ideia de

01) ainda que.
02) se bem que.
03) caso.

01)
02)
03)
04)
05)

01) “essa expressão, além das prerrogativas associadas a
ela, foi determinada por meio de diversas reuniões dos
grupos de estudo” (l. 4-6).
02) “Um deles trata das necessidades básicas para
sobrevivência” (l. 21-22).
03) “é certo que os engenheiros possuam posição de
destaque no Desenvolvimento Sustentável” (l. 32-33).
04) “Nesse caso, devemos difundir, através dos mais diversos
veículos de comunicação, a importância da educação”
(l. 37-39).
05) “orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual”
(l. 52-53).

adição e intensidade.
concessão e modo.
condição e adição.
comparação e lugar.
causa e efeito.

Questão

5

“Uma comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.” (l. 7-12)
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Questão

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a
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Questão

9

O uso do sinal de interrogação em “E o papel do profissional
de Engenharia nesse novo perfil de desenvolvimento?”
(l. 28-29) objetiva

Questões 11 e 12
Texto:

01) negar a ideia desenvolvida no parágrafo anterior por meio
de uma pergunta que já é respondida no primeiro
parágrafo.
02)

introduzir um questionamento que não será respondido
pelo articulista ainda que ele saiba a resposta.

03) levantar uma dúvida quanto a um fato apresentado como
verdade absoluta por profissionais da área de engenharia.
04) explicitar o diálogo direto entre o articulista e seu
interlocutor, trazendo-o para dentro da própria construção
de sentido do texto.
05) retificar uma ideia defendida nos primeiros parágrafos
que vai de encontro à ideologia do articulista.
Questão

10

“Desse documento surge o que se pode chamar da definição
mais completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável,
que trata exatamente da garantia de manter o
desenvolvimento sem que se cause incapacidade de recursos
para a perpetuação das próximas gerações.” (l. 15-19)

Mantendo o sentido original, o fragmento do texto está
devidamente reescrito em:
01) Surgindo desse documento, o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla é o Desenvolvimento
Sustentável, de que trata exatamente a garantia de manter
o desenvolvimento, mesmo que se cause a incapacidade
de recursos para a perpetuação das próximas gerações.
02) Desde que não cause incapacidade de recursos a fim de
que as próximas gerações se perpetuem, surge desse
documento, o que se pode chamar da definição mais
completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável, o que
trata exatamente de garantir a manutenção do
desenvolvimento.
03) O que se pode chamar da definição mais completa e
ampla de Desenvolvimento Sustentável surge desse
documento, o qual trata da garantia de manter exatamente
o desenvolvimento, antes que cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
04) Surge, desse documento, aquilo que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o qual trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem causar incapacidade de recursos
a fim de que as próximas gerações perpetuem.
05) Surge o que desse documento pode se chamar de
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento, ainda que não cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das gerações próximas.
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PARA UMA PROFISSÃO... Disponível em: <http://www.fanor.edu.br/
acontece/feliz-dia-do-engenheiro!/459#.UOXdKnc2eSo>. Acesso em :
6 jan. 2013.

Questão

11

A partir da análise dos elementos verbais e não verbais que
compõem o anúncio em destaque, é correto afirmar que o
principal objetivo desse texto é
01) divulgar as principais funções do profissional da área de
engenharia.
02) enumerar as particularidades do profissional de
engenharia no contexto contemporâneo que exige um
olhar voltado para a preservação do meio ambiente.
03) expressar deferência a um profissional de mérito diante
de seus grandes compromissos com sociedade.
04) persuadir os leitores desse texto sobre a importância dos
engenheiros para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
05) validar a importância do profissional de engenharia como
aquele que é responsável pelo meio ambiente.
Questão

12

No que se refere à análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto verbal do anúncio em destaque, está
correta a alternativa
01) A preposição “para” é um elemento coesivo que sugere
uma ideia de avaliação quanto ao profissional
apresentado.
02) A palavra “nobre”, no contexto em que está inserida, pode
ser substituída por “inerte” sem prejuízo morfossintático
e semântico.
03) A palavra “tão” explicita a ideia de quantidade em relação
à diversidade de engenharias.
04) A forma verbal “é” evidencia um desvio em relação à
concordância proposta pela norma culta, já que o seu
sujeito é o termo “parabéns”.
05) A vírgula que separa as duas estruturas que compõem
a frase pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo
de sentido.
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Questão

13

O jogo de palavras que se estabelece na charge analisada permite
inferir:
01) A construção civil é vista pelo cidadão como o grande causador da
destruição ambiental.
02) É necessária uma reflexão sobre a conduta ética dos engenheiros
que trabalham nos grandes centros urbanos.
03) O desenvolvimento de um centro urbano, respaldado pela
construção civil, não pode perder de vista o comprometimento com
a preservação ambiental.
04) Os grandes desastres ecológicos têm suas origens em construções
civis que não se preocupam com as ações que geram impactos
ambientais.
05) É responsabilidade dos governantes a garantia de um
desenvolvimento sustentável no que diz respeito às atividades da
construção civil.
Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

Questões 14 e 15

POR QUE a gente faz... Disponível em: <http://colunistas.ig.com.br/cip/tag/responsabilidade-social/>. Acesso em: 7 jan. 2013.

Questão

14

Infere-se do anúncio publicitário que
01) a empresa em destaque não prescinde de sua responsabilidade social diante de sua principal atividade.
02) o principal objetivo do enunciador do texto é divulgar o comprometimento das empresas que trabalham na área da construção
civil com o desenvolvimento sustentável.
03) algumas empresas já garantem a produção de cimentos que não geram impacto no meio ambiente.
04) a empresa anunciante é representante de uma ideologia com a qual os leitores do anúncio não concordam.
05) a empresa em destaque não prioriza sua principal atividade, desvirtuando-se de sua função essencial.
Questão

15

A palavra “só”, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita ideia de
01) limite.
02) condição.
03) exclusão.

04) inclusão.
05) intensidade.
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Atualidades — Questões de 16 a 25
Questão

16

05) O aterro sanitário representa o que há de mais primitivo
em termos de disposição final de resíduos sólidos, pois
contamina os mananciais subterrâneos e descaracteriza
os ambientes naturais pela liberação de odores
desagradáveis.
Questão 18

O saneamento básico é fator de proteção à qualidade de
vida, e sua inexistência compromete a saúde pública, o
bem-estar e o meio ambiente.
Sobre os efeitos das ações de saneamento básico na
saúde, é correto afirmar:

Disponível em: <http://www.google.com.br/mgres?q=Sistemas+
ide+disposi%C3%A7%C3%A3o+e+de+tratamento+de+lixo,+limpeza+p%C3>
Acesso em: 7 jan. 2013.

A charge apresentada tem como principal mensagem
evidenciar:
01) O esgotamento dos recursos naturais do Planeta.
02) Os impactos ambientais sofridos pelo Planeta,
decorrentes da ação antrópica.
03) Os riscos de doenças endêmicas, provocadas pelo
aquecimento global, e a perda do ozônio.
04) As consequências dos desmatamentos, afetando a
sustentabilidade do Planeta.
05) A ineficiência de políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente.
Questão

17

A incerteza da destinação final de resíduos sólidos implica
a ocorrência de problemas sociais, sanitários e poluição do
meio.
Sobre os sistemas de disposição e tratamento do lixo no
Brasil, é correto afirmar:
01) Uma técnica importante, em razão da composição do lixo
urbano no país, é a compostagem, forma de tratamento
biológico da parcela orgânica do lixo.
02) Os resíduos patológicos, sépticos e hospitalares são
tratados pelo método conhecido como reciclagem
industrial que, antes da destinação final, trata os resíduos,
evitando a contaminação do meio ambiente.
03) O aterro controlado é a forma de disposição mais usada
no país, porque os problemas ambientais, relacionados
à contaminação do solo, da água e do ar, são evitados,
em decorrência do uso de tecnologias avançadas em
engenharia e saneamento.
04) A incineração é o tratamento mais indicado e adequado
à realidade das cidades brasileiras, além de ser o método
de disposição final mais seguro, pois evita a emissão de
gases tóxicos para a atmosfera.
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 - CERB - Técnico de
Processos Sociais - cod. 214

01) A redução e controle da doença de Chagas está
diretamente relacionada ao esgotamento sanitário
adequado.
02) As melhorias sanitárias domiciliares são fatores que
contribuem para a eliminação da leptospirose e da
leishmaniose.
03) A incidência de casos de escabiose diminui a partir do
acondicionamento e destino final adequado dos resíduos
sólidos.
04) A água de boa qualidade, aliada ao seu fornecimento
contínuo, assegura a redução e o controle de doenças
como a disenteria bacilar e o tracoma.
05) A eliminação de locais de reprodução de insetos, através
da drenagem, é responsável pela extinção de doenças,
a exemplo da dengue e da toxoplasmose.
Questão

19

A finalidade do saneamento básico está em proteger e
melhorar as condições de vida da população. Com o seu
crescimento acelerado, os problemas relativos ao esgoto
aumentaram em grande escala, devido à deficiência de
processos adequados de manipulação dos dejetos,
originando diversos tipos de contaminação ambiental. Os
artrópodes têm grande importância na saúde pública por
transportarem agentes infecciosos, causando diversas
moléstias. Entre esses, podem-se citar os de maior interesse
sanitário, como os insetos, aracnídeos e escorpiões.
Observa-se que as moscas e as baratas transmitem a febre
tifoide e a diarreia infecciosa, por meio do transporte de microorganismos patogênicos em suas patas para os alimentos
e utensílios. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de
saneamento. Brasília: MS/FUNASA, 2004. p. 328.

Levando-se em consideração as informações do texto
apresentado, dentre as medidas para o controle da
transmissão das doenças causadas por insetos estão,
exceto:
01) Higiene do meio e conhecimento da biologia do inseto,
seus hábitos de vida, características e reprodução.
02) Ecologia do ambiente e vigilância sanitária.
03) Conscientização e cooperação da comunidade.
04) Eliminação dos meios favoráveis ao desenvolvimento dos
insetos e vigilância epidemiológica.
05) Queimadas ou destruição da vegetação para evitar a
proliferação dos insetos.
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

20

Questão

22

Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais
estão interligados e todas as pessoas comprometidas
podem forjar soluções includentes.
Pensando assim, identifique com V as afirmativas que
podem apontar para essas soluções e com F, as demais.

Disponível em <http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=455&q=Fundamentos+da+
ecologia+humana&oq=Fundamentos+da+ecologia+humana&gs_l=img.>
Acesso em: 10 jan.2013.

Historicamente, a partir do advento da fase agrícola, com
a domesticação de plantas e animais, e diante do avanço
cientifico e da inovação da tecnologia industrial, o homem,
em seu sentido genérico, passou a ser o grande modificador
do ambiente.
Por isso, determina-se que ecologia humana depende da
contribuição de várias áreas do conhecimento como:
engenharia, arquitetura, matemática, geografia, geologia,
saúde ocupacional, epidemiologia, sociobiologia, genética,
cibernética, ciências políticas, sociologia, entre outras, que
procuram caracterizar a ecologia humana como o estudo
interdisciplinar das interações entre o homem e o ambiente,
num plano sistêmico.
Associando-se a imagem ao texto apresentado, a unidade
funcional básica, que inclui tanto organismo, como o
ambiente abiótico e cada um influenciando as propriedades
do outro e necessários para a conservação da vida na terra,
denomina-se:
01) Biosfera.
02) Ecossistema.
03) Ecologia humana.
Questão

04) Biodiversidade.
05) Autoecologia.

21

A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a
natureza e o universo de forma interdisciplinar.
Deve também estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e de interação entre as culturas.
Levando-se em consideração as afirmativas apresentadas,
pode-se inferir que a Educação Ambiental deve
01) ter como base o pensamento crítico e inovador, em
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade.
02) ser neutra, porque não é um ato político.
03) tratar as questões particulares críticas, suas causas e
interrelações em uma perspectiva isolada, fora do seu
contexto social e histórico.
04) desconsiderar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão para não dificultar as ações
educativas.
05) valorizar as diferentes formas de conhecimento por ser
diversificado, acumulado e produzido socialmente, para
que seja patenteado ou monopolizado.
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( ) Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros e não arriscar a destruição e a diversidade da vida.
( ) Determinar mudanças fundamentais de valores,
instituições e modos de vida.
( ) Entender que, quando as necessidades básicas forem
atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais e não a ter mais, pensando nas
gerações futuras.
( ) Usar a informação, a ciência e a tecnologia necessárias
para atender a todos, visando a reduzir os impactos ao
meio ambiente.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F
Questão

04) V F V F
05) F F V F

23

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
biodiversidade. Abriga cerca de 20% de todas as espécies
conhecidas, mas também é onde se localizam dois dos
hotspots do Planeta, que se constituem em áreas
riquíssimas em biodiversidade ameaçada de destruição.
Os hotspots a que o texto faz referência correspondem:
01)
02)
03)
04)
05)

Ao Complexo do Pantanal e à Mata de Araucária.
À Mata Atlântica e ao Cerrado.
À Mata de Araucária e à Floresta Amazônica.
Ao Cerrado e ao Complexo do Pantanal.
À Floresta Amazônica e à Mata Atlântica

Questão

24

Atualmente, existem vários processos de tratamento de
esgoto, individuais ou combinados.
Com relação aos tratamentos de esgoto, identifique com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os processos em que há predominância de atividades
de decantação e incineração podem ser classificados
como químicos, pois, para essas atividades, utiliza-se a
adição de elementos minerais.
( ) O tratamento preliminar consiste na remoção de
poluentes específicos, sendo bastante utilizado no Brasil.
( ) A utilização de micro-organismos para que os processos
possam se efetivar, caracteriza o tratamento terciário.
( ) O tratamento secundário corresponde à etapa, na qual a
remoção de matéria prima se dá por meio de processos
aeróbicos ou anaeróbicos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F

04) V F V F
05) F F V V
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

25

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que define
Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas juridicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de conservar os limites definidos,
sob regime espacial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre Unidades de Conservação, associe a Unidade de Conservação expressa
na Coluna I às suas características, contidas na Coluna II.
(1) Área de Relevante Interesse Ecológico
(2) Monumento Natural
(3) Parque Estadual
(4) Áreas de Proteção Ambiental

( ) Criados com a finalidade de proteção integral dos elementos
bióticos e abióticos, com objetivos científicos, educacionais e
turismo ecológico.
( ) Apresenta certo grau de ocupação humana, cujo objetivo é
proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos.
( ) Faz parte do grupo de proteção integral, cujo objetivo básico é
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
( ) Pequenas extensões sem ocupação humana, onde abrigam
exemplares raros da biota regional

A alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo, é
01) 1, 2, 3, 4
02) 3, 4, 2, 1
03) 2, 3, 1, 4
04) 4, 3, 2, 1
05) 3, 2, 1, 4

# # #
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Conhecimentos Específicos
Sociologia - Questões de 26 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Questão

26

Entre os diversos processos históricos que contribuíram para
o nascimento da sociedade moderna capitalista, dois se
destacam como os mais importantes no que tange às suas
influências nos primórdios da sociologia.
Esses são:
01) A Revolução Industrial e a Revolução Francesa
02) O Renascimento e a Expansão Comercial marítima
03) A Revolução Americana e os movimentos de
descolonização da América
04) A Guerra dos Sete Anos e a Revolução Puritana inglesa
05) A Comuna de Paris e a Revolução Russa.
Questão

Materialista.
Geneticista.
Contratualista.
Organicista.
Interacionista.

Questão

Questão

Com base na citação em destaque e nos conhecimentos
acerca de formulação teórica marxiana sobre produção e
consumo, analise as assertivas:
I.
II.

28

Olhou pro Céu
Quem mora no interior
Vai buscar o interior
Quem mora na capital
Vai buscar o capital
Hoje de manhã cedo
Vejo o trem da vida passar
Nos fios brancos do cabelo
do cego trovador
Olhou pro céu, clareou
e o amor baila no ar!
Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/lampironicos/olhou-proceu.html#ixzz2HQtQmOLP.> Acesso em: 7 jan. 2013. Adaptado.

A partir da mensagem das estrofes do poema e dos
conhecimentos sobre os tipos de ações sociais e não
sociais, alternativa em que se definem ações e interações
relevantes, dentro de uma perspectiva sociológica
clássica, é:
01) Estabelecem as distinções sociais de perfil sócioespacial, baseadas em critérios simbólicos na análise da
ação.
02) Explicam os tipos de forças produtivas que visam à
reprodução das estruturas sociais vigentes.
03) Expressam, por meio dos tipos de ações sociais
desenvolvidas pelos indivíduos, as ações sociais
racionais, voltadas a um fim, as ações tradicionais e as
emotivas.
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29

“Na maioria dos casos, obter algo significa comprá-lo.
Aquelas coisas fantásticas, engenhosas e possantes tendem
a aparecer como mercadorias, condição em que são
introduzidas no mercado, vendidas e pagas com dinheiro.
Alguém quer vender a nós a fim de obter lucro. Para conseguilo, em primeiro lugar tem de nos convencer de que gastar
nosso dinheiro vale a pena. Isso exige que o produto tenha
valor de uso que justifique seu valor de troca,[..].” (BAUMAN,
2012)

27

A teoria que representa a organização social análoga ao
modelo de uma Ciência Natural é
01)
02)
03)
04)
05)

04) Evidenciam que atores puramente racionais se localizam
nos grandes centros e que atores emotivos se localizam
nas pequenas e médias cidades.
05) Compreendem, por meio do tipo de ação com sentido
expressa pelos atores sociais desses espaços, a
territorialidade das racionalidades econômicas e
tradicionais.

III.

IV.

O valor de uso, no capitalismo, é independente do valor
de troca.
A mercadoria que cumpre a função de equivalente geral
no capitalismo vem a ser o dinheiro.
No contexto da sociedade capitalista, a discussão sobre
o fetiche da mercadoria, socialmente produzido, explica
essa contradição em que vivemos que torna antagônica
a relação entre produzir e consumir.
Os produtos, no interior do capitalismo, se legitimam a
partir de um equilíbrio entre valor de uso e de
comercialização.

Estão corretas apenas as assertivas:
01)
02)
03)
04)
05)

I e II.
I e III
II e III.
II, III e IV.
II e IV.

Questão

30

Florestan Fernandes, discutindo o processo de formação
social no Brasil, escreveu:
“Lembremo-nos de que da vinda da Família Real, em 1808,
da abertura dos portos e da Independência, à Abolição em
1888, à Proclamação da República e à “revolução liberal”,
em 1930, decorrem 122 anos, um processo de longa duração,
que atesta claramente como as coisas se passaram. Esse
quadro sugere, desde logo, a resposta à pergunta: a quem
beneficia a mudança social?”
Disponível em: FERNANDES, F. As Mudanças Sociais no Brasil. In
IANNI, Octavio (org) Florestan Fernandes: coleção grandes cientistas
sociais. São Paulo: Ática, 1986, p. 155-156.
Conhecimentos Específicos - Sociologia
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A partir do texto e dos conhecimentos sobre o tema em
relação à indagação feita pelo autor, é correto afirmar que
a mudança social trouxe benefícios para

II.

01) a elite monárquica, pois, ao monopolizar os poderes
políticos, sociais e culturais, impediu que outros grupos
sociais pudessem surgir e ter acesso aos efeitos
construtivos das alterações na estrutura social.

III.

02) a elite industrial, uma vez que a alteração na estrutura da
sociedade criou novas oportunidades de inserção social
para seus membros.
03) os operários, fundamentalmente, uma vez que as
liberdades políticas e as novas formas de trabalho
aumentaram a renda.

Por normas legais, definidas por processos legítimos, que
regulam e estabelecem direitos e deveres tanto para
governantes quanto para os indivíduos na sociedade.
Por uma sociedade civil organizada, com movimentos
sociais e grupos de pressão organizados, com vistas a
instituir uma cultura cívica que não fetichize o Estado, as
Instituições e que se oxigenem da organização consciente
de cidadãos em busca do “direito de ter direitos”.

IV.

Por axioma jurídicos que assegurem que todos os
cidadãos tenham garantias individuais mínimas, como o
direito à defesa, direito a ir e vir e direito a manifestar suas
opiniões.

04) os grupos sociais marginalizados ou excluídos, pois, em
decorrência dessa mudança, passaram a fazer parte do
processo produtivo.

São, apenas, corretas as afirmativas:

05) os grupos sociais politicamente hegemônicos que
dispunham de capacidade econômica e poder para
absorver os efeitos construtivos das alterações ocorridas
na estrutura social.

02) I e III

Questão

31

Durante o século XX, o populismo foi um movimento político
bastante frequente na América Latina. Apesar de anunciarse recorrentemente o seu desaparecimento, certas
características que marcaram suas práticas ainda estão
presentes na organização política brasileira.
A alternativa em que se observam alguns aspectos do
populismo é:
01) Comparecimento, à frente do governo, de um líder
messiânico que representa os interesses de classe dos
setores miseráveis da população em clara oposição aos
interesses das classes trabalhadoras organizadas em
sindicatos e das classes médias.
02) Gestão administrativa, tecnocrática, marcadamente
impessoal, baseada na racionalidade burocrática e na
liderança de grandes partidos políticos.
03) Controle das eleições através do voto de cabresto e da
obediência pessoal do trabalhador-eleitor ao patrãopolítico.
04) Presença da mobilização de uma ‘massa’, ou seja, os
setores das camadas populares, com restrita organização
autônoma de classe, e de um tipo carismático de ligação
entre líderes e adeptos.
05) Revezamento, na presidência da República, de
representantes das frações de classes do mundo rural
com representantes das frações ligadas à indústria,
graças à prática contínua e explícita de fraudes eleitorais.
Questão

32

Segundo o pensador italiano Norberto Bobbio (2000), os
limites do poder no Estado democrático de direito moderno
são estabelecidos:
I.

Pela autonomia constitucional entre os poderes judiciário,
legislativo e executivo.
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01) I, II e III
03) I, II e IV
04) I, III e IV
05) I, II, III e IV
Questão

33

O intenso processo de urbanização, ocorrido nas décadas
de 1970 e 1980, marcou a fisionomia das cidades através
de processos de segregação socioespacial. Foi, nesse
contexto, que as associações de bairro surgiram como
protagonistas no panorama político, por meio da
reivindicação pela cidadania.
Diante dessas considerações, a alternativa que está em
desacordo é.
01) As associações de bairro acabaram também por se tornar
instrumentos de fortalecimento de projetos individuais de
ascensão a cargos eletivos, especialmente, nas câmaras
de vereadores.
02) Os movimentos sociais são tendentes à homogeneidade
e sempre acabam por manifestar um caráter de classe,
estabelecendo, portanto, perspectivas de transformação
significativa da realidade.
03) Na dinâmica dos movimentos sociais, a cidade tornouse lugar privilegiado para observação da atuação desses
movimentos, porque o espaço público tende a ser
impessoal, a vida mental na metrópole propicia a
individualização e passeatas fazem parte do cenário da
vida nesses espaços.
04) Os dilemas da organização e da manutenção dos
movimentos
sociais
contribuíram
para
a
reconceitualização da cidadania e para o pensamento
acerca da relação entre os sujeitos coletivos e o poder
público.
05) Os movimentos de bairro promovem a ampliação de
acessos a direitos, por intermédio da associação, com
interesses individuais de membros de grupos
dominantes que, atendendo a reivindicações, desejam
processos de transformações lentas e passivas.
Conhecimentos Específicos - Sociologia
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Questão

34

“Temos, sempre, problemas de fronteiras internas, funcionais, entre Poderes. Essa confusão no que concernem os limites do
poder de cada um foi evidente no encontro do presidente do Supremo, do ministro da Justiça e do presidente da República. O
encontro não tinha razão de ser: o STF não é subordinado à Presidência da República.” (Gláucio Soares, FSP, Caderno Mais,
20.07.2008).

Essa citação sugere que o poder, no âmbito institucional brasileiro, é permeado por
01) uma instância mediadora de bons relacionamentos interpessoais resultantes dos contatos cotidianos entre chefes do executivo
e do judiciário.
02) uma dimensão composta de interações facilitadoras de contatos harmoniosos entre as três esferas de poder institucional.
03) uma prática corriqueira de interferência na autonomia dos poderes constituídos, por parte de autoridades hierarquicamente
superiores.
04) um elitismo judiciário cotidiano que configura um acesso à justiça desigual com tendência a separar os que podem pagar
um advogado dos que não podem pagar para a defesa frente à justiça.
05) uma instituição ambígua, com balizas insuficientes, que contribuem para o fortalecimento de práticas judiciárias responsáveis
socialmente.
Questão

35

ANGELI, Disponível em: <www.facebook.com.br/comunidade sociologia da depressão.> Acesso em: 8 jan.2013.
Para análise das assertivas, considere a mensagem da charge, os conhecimentos acerca de políticas públicas brasileiras
em relação à sociologia da saúde e os debates na mídia sobre os recentes tratamentos oferecidos aos usuários de crack:
um problema epidêmico no país.
I.

II.

III.
IV.

A política de combate à dependência de drogas, mais especialmente voltada para usuários de crack em grandes centros,
nos últimos tempos, tem considerado articular programas de saúde pública, de educação que ampliem os horizontes das
pessoas adictas e a internação voluntária.
A política de combate à dependência do crack recentemente tem considerado articular medidas de internamento compulsório,
com auxílio dos Aparelhos Repressivos do Estado: agentes de saúde pública especializados, assistentes sociais e
internamento compulsório dos usuários em situação de saúde mental e física mais agravadas.
A política de combate às drogas tem buscado êxito ao articular programas de saúde pública, educação para o trabalho,
envolvimento de assistentes sociais e apoio dos usuários para convencimento da necessidade de uma mudança de vida.
A violência das grandes cidades fomentou a perda, principalmente para jovens da periferia, de sentido social da vida e de
adultos jovens e idosos, excluídos das mínimas condições de vida nas cidades por todo o país, explicitando assim certo
fracasso na universalização dos direitos sociais básicos para uma vida digna.

A alternativa que contém todas as assertivas corretas é
01)
02)
03)
04)
05)

I, II
I, III
II, III
II, IV
I, II, III, IV
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Questão

36

O seguinte fenômeno social, expresso pela charge, foi discutido, classicamente, no conjunto dos estudos de economia
política de Marx.
No que diz respeito a esse fenômeno, pode-se afirmar:
I.
II.
III.
IV.
V.

Os estudos abordaram as seguintes temáticas: acumulação primitiva e modos de produção modernos.
Através das investigações, demonstraram-se as conjunturas sociais e a exploração dos trabalhadores no velho continente,
na segunda metade dos XIX.
Os estudos abordaram a conjugação entre o processo de estranhamento e o fetiche da mercadoria.
As reflexões sobre o fenômeno levaram o autor a romper, parcialmente, com a filosofia contemplativa de Feurbach e dos
neo-hegelianos.
Os estudos expressavam a situação da classe operária na Inglaterra, no século XIX.

A alternativa que apresenta todas as assertivas corretas é
01)
02)
03)
04)
05)

I, II, IV
I, II, III, IV
I, III, IV
I, II, III, V
II, IV, V

Questão

37

São conceitos sociológicos clássicos que expressam o entendimento acerca da natureza prevalecente da dimensão social
sobre a individual:
01) A natureza estrutural dos fenômenos na construção da sociabilidade e a primazia da interdependência subjetiva.
02) A essência da natureza flexível na constituição da relação indivíduo x sociedade e a socialização primária expressa pela
sociação e pela cultura.
03) O postulado acerca da natureza impositiva da intersubjetividade e o construto social das sanções e regras
04) A coerção social e a consciência coletiva na construção dos fenômenos sociais, tidos como expressão de uma natureza
distinta da consciência individual.
05) A confirmação da experiência intersubjetiva na construção dos atores coletivos e a arbitrariedade das instituições na vida
coletiva.
Questão

38

O cientista social deve pesquisar a sociedade com a visão de objeto da ciência natural. Isso ocorre uma vez que os fenômenos
01)
02)
03)
04)
05)

sociais devem ser tratados como matérias empíricas.
coletivos devem ser analisados como instâncias coercitivas.
sociais devem ser tratados como coisa, em que nossa inteligência não penetra de modo natural.
grupais devem ser tratados como experiências humanas distintas das querelas psíquicas.
sociais devem ser tratados como essências configuracionais que evidenciem a interdependência humana.

Questão

39

Na visão Durkheimiana, a solidariedade orgânica é:
01)
02)
03)
04)
05)

Fomentada, por complexas interações coercitivas entre membros de uma dada realidade social.
Constituída, a partir da predominância das relações familiares, face a face e comunitárias.
Estimulada, pelo papel da troca econômica na construção da sociabilidade integral no conjunto social.
Adquirida, pela crescente conscientização social dos atores de uma dada sociedade moderna.
Caracterizada, pela interdependência crescente adquirida por meio do fortalecimento das especializações profissionais e
do trabalho no mundo moderno.
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Questão

40

As características centrais — originárias das relações de
trabalho e produção — do modelo japonês de produção/
toyotismo, surgidas no período do pós-Segunda Guerra
Mundial, são:
01) A produção em massa e o cronômetro.
02) A regulação de tempos e movimentos.
03) A terceirização e o just in time.
04) A Esteira Rolante e a qualidade total.
05) O consumo e a produção voltada para o mercado interno.
Questão

41
Século XXI

Há muitos anos você anda em círculos
Já não se lembra de onde foi que partiu
Tantos desejos soprados pelo vento
Se espatifaram quando o vento sumiu
Você vendeu sua alma ao acaso
Que por descaso tava ali de bobeira
E em troca recebeu os pedaços
Cacos de vida de uma vida inteira
Se você correu, correu, correu tanto
E não chegou a lugar nenhum
Baby oh Baby bem-vinda ao século XXI
Você cruzou todas as fronteiras
Não soube mais de que lado ficou
E ainda tenta e ainda procura
[...]
Baby oh Baby bem-vinda ao século XXI

A alternativa que contém todas as assertivas corretas é
01)

I, II, III,

02)

I, III, V

03)

II, III

04)
05)

III, IV
III, V.

Questão

42

Emile Durkheim (1858-1917) desejava que a Sociologia
fosse tão racional e objetiva quanto a Biologia e a Física.
Mas, como fazer isso se o objeto de análise do sociólogo
são os seres humanos, com seus humores, amores,
vontade própria e valores?
A resposta, para esse questionamento, encontra-se na
alternativa:
01) Os fatos sociais devem ser tratados como coisas, assim
como um fenômeno físico é uma coisa para o físico, pois
dessa maneira poderá ser medido, estudado e explicado
com objetividade e sem pré-noções.
02) Os fatos sociais consistem em maneiras de agir, pensar
e sentir que exercem sobre o indivíduo um poder coercitivo
e de cooperação e que auxiliam na compreensão da
sociedade.
03) A Sociologia deveria utilizar os mesmos métodos das
Ciências Naturais, a exemplo dos conceitos de estática
e dinâmica social.
04) Os seres humanos são complexos demais para caber em
uma explicação científica, dessa forma os mesmos só
podem ser compreendidos dentro dos fundamentos
teóricos-metodológicos

SEIXAS,Raul; NOVA, Marcelo. Século XXI. Disponível em: <http://
www.kboing.com.br/musica-e-letra/marcelo-nova/1036699-seculo-xxi/. >
Acesso em: 13 jan. 2013. Adaptada.

05) A pretensão do Positivismo era fazer da Sociologia uma
ciência objetiva, porém, não necessariamente racional.

A partir dos conhecimentos sobre a Pós-modernidade,
analise as assertivas em que se observam a identidade, a
experiência social e as formas de conhecimento e interação
dessa época do ponto de vista sociológico.

Questão

I.

II.

III.

A Pós-modernidade, ao compreender o sujeito centrado
identitariamente, contribuiu para que nossas referências
sejam escolhas compreendidas como um “porto seguro”.
O descentramento do sujeito, a aceleração social do
tempo, o hiperconsumo flexível e as “identidades-guarda
roupa” são expressões e reflexões de relevantes
sociólogos sobre essa era.
O consumo pós-fordista, o lazer em “não lugares”, o corpo
mercadoria fabricado e a liquidez das relações, inclusive
afetivas, são marcas da nova era.

43

A ação social, segundo o alemão Max Weber, é uma
modalidade de conduta dotada de sentido e voltada à ação
de outros indivíduos, como exemplo, uma assembleia de
trabalhadores, o jogo de futebol, um encontro religioso entre
outros.

Sobre a ação social, pode-se afirmar:
01) Um modelo teórico-metodológico, que serve como
instrumento para explicar a sociedade.
02) A ação social diz respeito aos fatos sociais, nos quais
indivíduos agem mutuamente, relacionados a partir dos
sentidos de suas ações.
03) Compreender uma ação social é captar e interpretar a sua
conexão de sentido.

IV.

A sociedade da informação propicia, depois do advento
das novas tecnologias de comunicação, escolhas cada
vez mais amadurecidas e seguras.

04) A ação social é uma ideia criada por humanistas e
corresponde a uma prática altruísta, como bem defendido
pela Sociologia alemã.

V.

A sociedade de pleno emprego demonstrou que a
educação é o maior vetor de inclusão social em nosso
país.

05) A a ç ã o s o c i a l , p o r s e r i n d i v i d u a l , é d e g r a n d e
interesse da psicologia, como foi abordada no contexto
franco-prussiano.
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Questão

44

02)

Pierre Bourdieu é um dos sociólogos mais representativos
e influentes do nosso tempo. Ao analisar a sociedade,
afirma:
“Se o mundo social, com suas divisões, é algo que os agentes
sociais têm a fazer, a construir, individual e, sobretudo,
coletivamente, na cooperação e no conflito, resta que estas
construções não se dão no vazio social [...] a posição ocupada
no espaço social, isto é, na estrutura de distribuição de
diferentes tipos de capital, que também são armas, comanda
as representações desse espaço e as tomadas de posição
nas lutas para conservá-lo ou transformá-lo” (Bourdieu, 1996).

Com base nos conhecimentos sobre esse importante
pensador, considere as proposições abaixo:
I.

II.

III.

IV.

Bourdieu é considerado o pai contemporâneo da
sociologia, com importantes obras sobre dominação
masculina, sobre a TV, reprodução e a miséria do mundo.
Bourdieu era versado em economia, história e filosofia,
além de possuir uma teoria própria e bastante
desenvolvida sobre a sociedade contemporânea, sua
reprodução e sua dinâmica.
As obras de Bourdieu são fecundas e, simultaneamente,
empíricas e teóricas, estendendo-se desde a fotografia
e literatura, pintura e esportes até a análise da
estratificação social contemporânea.
Embora Francês de nascença, Bourdieu ficou mais
conhecido nos Estados Unidos quando chefiava o grupo
conhecido como “Escola de Chicago”.

A especificidade histórica da situação de
subdesenvolvimento nasce precisamente da relação entre
sociedades “periféricas” e “centrais”.
03) A perspectiva do processo histórico de formação do
sistema produtivo mundial propicia uma distinção
fundamental no que diz respeito às economias periféricas,
que podem ser verificadas em termos “coloniais” e de
“sociedades nacionais”.
04) Entre as economias desenvolvidas e subdesenvolvidas,
não existe apenas uma diferença de etapa ou de estágio
no sistema produtivo, mas também de função e posição
dentro de uma mesma estrutura na economia mundial.
05) Para permitir a passagem da análise econômica ou da
interpretação sociológica usual para uma interpretação
global do desenvolvimento, é necessário estudar, desde
o início, as conexões entre sistema econômico e a
organização social e política de sociedades
subdesenvolvidas.
Questão
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Analise a Charge:

De acordo com os itens, a alternativa que corresponde a
todos enunciados verdadeiros é a
01)
02)
03)

I, II, III
I, II, III, IV
I, II, IV

Questão

04) I, III, IV
05) II, III, IV
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Para Karl Marx, a gestão do mundo burguês foi um processo
longo e doloroso, uma história extraordinária de violência.
Cobrindo um interstício temporal multissecular, caracterizouse pela destruição brutal de antigos modos de vida pela
substituição de modelos anteriores de controle social e pela
supressão a ferro e fogo das formas de organização societária
precedentes.

A resposta para esse enunciado é
01)
02)
03)
04)
05)

Dialética do Esclarecimento.
Determinismo Lógico.
Estruturalismo Econômico.
Economia Clássica.
Materialismo Histórico.

Questão
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Com relação à noção de dependência e desenvolvimento na
América Latina, Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto
(2004) afirmam, exceto:
01) A relação entre as classes assume, na América Latina,
formas e funções iguais às dos países centrais. Cada
forma histórica de dependência produz um arranjo
determinado entre as classes, não estático, mas de
igualdade entre países periféricos e centrais.
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 - CERB - Técnico de
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QUINO, Joaquin Salvador Lavado. Mafalda. Disponível em:
www.quino.com.ar.>. Acesso em: 16 jan. 2013.

No que tange aos conhecimentos sociológicos sobre a
família na atualidade, é correto afirmar:
01) Admite-se, na contemporaneidade, que o modelo clássico
de parentalidade, conjugalidade e família vem a ser o
modelo nuclear, pois essa é a base da socialização
positiva, legítima e capaz de reproduzir bons frutos
sociais.
02) As novas conjugalidades, relações de parentesco e
arranjos familiares, historicamente subjugados,
chamaram atenção de cientistas sociais e da mídia no
fim do século XX e começo do XXI.
03) O divórcio e o aumento do contingente de solteiros,
instituído no Brasil, respectivamente, em meados dos
anos 70 e fins dos 90, do século passado, contribuíram
para a fragilização de laços sociais em virtude de a família
nuclear ser a base da felicidade coletiva.
04) As reivindicações tais como casamento civil entre
pessoas do mesmo sexo, as identidades gays no espaço
público, as passeatas chamadas Marcha das Vadias
acabaram por colocar, publicamente, a questão das
famílias amplas, extensas e monoparentais como
expressões legítimas da vida social atual.
05) A família, em nossa era, prescinde de reconhecimento
social como agente socializador, secundário, fundante e
garantidor de um processo de socialização primoroso.
Conhecimentos Específicos - Sociologia
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Questão
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Com relação à teoria crítica, considere as proposições
abaixo:
I.

A teoria crítica tem como seu principal expoente Max
Horkheimer.

II.

Uma postura crítica no que diz respeito à sociedade parte
da ideia de que os fatos sociais não são dados, mas
construídos historicamente pelas instituições.

III.

IV.

Percebe-se o processo de mudança presente na
sociedade, no caso a capitalista, identificando-se avanços
e recuos.
A Escola de Frankfurt tem um histórico conturbado, pois
serviu de base para criação das ideias nazistas e para
o surgimento e consolidação da teoria crítica.

Diante desses enunciados, a alternativa que contém todos
itens corretos, encontra-se em:
01)
02)
03)
04)
05)

I e III
I, II, III e IV
II e IV
II,III e III
III,IV e IV

Questão

49

Só tenho tempo pras manchetes no metrô
E o que acontece na novela
Alguém me conta no corredor

04) O tempo tornou-se uma justificativa moderna e
hipermoderna para explicarmos a ausência de resoluções
a cada ano de nossas vidas.
05) Viver o hoje, pensar no futuro, considerar o passado são
fenômenos sociais sentidos na atualidade como
expressões do viver em sociedade em quaisquer culturas.
Questão
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Em relação aos conhecimentos teóricos sobre os novos
movimentos sociais e considerando-se a dinâmica de suas
atuações, na atualidade, é correto afirmar:
01) A vinculação política do ponto de vista classista continua
sendo a principal estratégia para fazer valer suas
reivindicações.
02) As bandeiras econômicas foram agregadas a novas
reivindicações de cunho identitário, econômico, político e
cultural, focadas no fetiche do Estado.
03) Os objetivos dos movimentos sociais os caracterizam, por
ora, enquanto grupos de pressão em torno da mídia,
como o quarto poder.
04) Aos liames da ação coletiva foram incorporadas ações
culturais, lutas por educação, reivindicações distributivas
e de reconhecimento, conexões em redes, inclusive sóciovirtuais e passeatas com forte conteúdo simbólico.
05) As reivindicações de cunho transformador do sistemamundo subsumiram as bandeiras específicas desses
atores coletivos.

Escolho os filmes que eu não vejo no elevador
Pelas estrelas que eu encontro
Na crítica do leitor
Eu tenho pressa
E tanta coisa me interessa
Mas nada tanto assim
Eu tenho pressa
E tanta coisa me interessa
Mas nada tanto assim
Só me concentro em apostilas
Coisa tão normal
Leio os roteiros de viagem
Enquanto rola o comercial
TANTO ASSIM, Kid Abelha. Disponível em: <http://www.kboing.com.br/
kid-abelha/1-1046500/.> Acesso em: 14 jan.2013. Adaptado.

# # # # # #

Observando-se a letra da música e com base nos
conhecimentos sobre uma visão de tempo construída por
teóricos da sociologia da Pós-modernidade, por ora, é
correto afirmar:
01) O tempo social tornou-se cíclico, crônico e
excessivamente ligado ao passado histórico, geracional
e das classes dominantes.
02) A sensação social do tempo é cristalizada, fetichizada e
a-histórica em decorrência da cultura massificada.
03) Vivemos uma aceleração social do tempo articulada com
uma presentificação do cotidiano, marcas da pósmodernidade.
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 - CERB - Técnico de
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