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INSTRUÇÕES
1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das
questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova desta fase é composta de 10 questões discursivas de Sociologia.

Conhecimentos Específicos

4. As questões deverão ser resolvidas no caderno de prova e transcritas na folha de versão
definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber a folha de versão definitiva, examine-a e verifique se o nome impresso nela
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao
aplicador de prova.
7. As respostas das questões devem ser transcritas NA ÍNTEGRA na folha de versão definitiva,
com caneta preta.
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de
versão definitiva.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o
uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos (BIP,
telefone celular, tablet, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser desligados e
colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o
candidato será excluído do concurso.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para a transcrição na folha de
versão definitiva, é de 2 horas e 30 minutos.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde
autorização para entregar o caderno de prova, a folha de versão definitiva e a ficha de
identificação.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 horas e 30 minutos

SOCIOLOGIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ASSINATURA DO CANDIDATO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

CÓDIGO

2

3

01

Os Bambara (grupo que vive no Mali) consideram a velhice uma conquista. Para eles, o envelhecimento é concebido como
um processo de crescimento que ensina, enriquece e enobrece o ser humano. (....) Para os Bambara, a idade é um elemento
determinante da posição de cada indivíduo na sociedade. Toda a vida social é organizada segundo o princípio da
senioridade. Considera-se que os mais velhos estão mais próximos dos ancestrais e, por esta razão, detêm a autoridade.
Respeito e submissão marcam o conjunto de atitudes e comportamentos dos mais jovens para com os mais velhos.
(UCHÔA, Elizabeth. “Contribuições da antropologia para uma abordagem das questões relativas à saúde do idoso”. Caderno de Saúde
Pública, Rio de Janeiro, 19(3): 849-853, mai-jun, 2003.)

A partir da leitura do trecho acima, explique de que modo o envelhecimento é fenômeno que ultrapassa a dimensão
biológica.

O
H
N
U
C
S
A
R
02 - Durkheim afirma que a educação tem por função ‘constituir o ser social’. Explique e exemplifique essa afirmação.
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03 - Descreva dois dos principais acontecimentos históricos que favoreceram o surgimento da sociologia na Europa do
século XIX.
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04 - Explique a seguinte frase: “A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que
pertence”. (LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2008).
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05 - Leia a matéria e em seguida responda a indagação:
Congresso mantém vetos de Dilma ao projeto do Ato Médico
Fernando Diniz
O Congresso Nacional decidiu, em votação nesta terça-feira, manter os quatro vetos da presidente Dilma Rousseff à lei
do Ato Médico, que regulamenta a atividade dos médicos. Sancionada no mês passado, a lei sofreu vetos em seus pontos
mais polêmicos, entre os quais o artigo que dava aos médicos a exclusividade no diagnóstico e na prescrição terapêutica.
Para justificar o veto, o governo alegou que o texto original do Ato Médico prejudicaria políticas de saúde pública.
Seguindo protocolos do Ministério da Saúde, os enfermeiros podem diagnosticar doenças como a hanseníase e a
tuberculose, por exemplo.
Psicólogos e nutricionistas contestavam também o trecho do projeto, alegando condições de atestar a saúde de
pacientes em aspectos psicológicos e nutricionais. Fisioterapeutas e fonoaudiólogos argumentavam serem responsáveis por
diagnósticos funcionais e seus respectivos tratamentos terapêuticos.
Os médicos, por outro lado, afirmam que o diagnóstico e a prescrição terapêutica são atos privativos da categoria, com
exceção ao odontólogo, em relação ao "aparelho mastigatório".
Outro veto mantido pelo Congresso foi o que impediu a exclusividade dos médicos na aplicação de injeções e demais
procedimentos invasivos na pele com agulhas. O artigo havia sido alvo de críticas de profissionais especializados em
acupuntura e até de tatuadores.
O texto original também trazia como privativo do profissional "a direção e chefia de serviços médicos", trecho retirado da
redação da lei. Também foram removidos do texto artigos que davam exclusividade aos médicos na realização de coleta de
sangue e cateterizações.
(<http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/congresso-mantem-vetos-de-dilma-ao-projeto-do-ato médico,
c0d7e11b680a0410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html> Acesso em: 21 de agosto de 2013.)

Podemos afirmar que este embate legal sobre o alcance e os limites das atribuições dos médicos está relacionado à
complexificação da divisão do trabalho em nossa sociedade? Justifique sua resposta.
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06 - As recentes manifestações revelaram a importância da internet e das redes sociais na mobilização de milhares de
manifestantes em diversas partes do país. Discuta o impacto da internet e das redes sociais nas novas formas de
participação social do Brasil.
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07 - Nos séculos XIII e XIV, a Itália não era, ainda, um Estado nacional unificado. Dividida entre reinos e repúblicas, como
Milão, Veneza, Gênova, Sicília e Florença, a instabilidade política afetava a vida dos príncipes que não conseguiam
permanecer no poder. Para enfrentar essa situação, Maquiavel sugeriu que os príncipes, dotados de virtù, teriam
melhores condições de permanecer no poder.
De acordo com Maquiavel, explique por que a posse da virtù seria essencial para os governantes da época em que
ele escreve.
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08 - Dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam um crescimento do desemprego
mundial em 2013. Os dados da OIT mostram que o desemprego atinge 202 milhões de pessoas, sendo 35% dos
jovens nas economias desenvolvidas contra 28,7% em 2007. (IstoÉ online, 22.01.2013).
O desemprego mundial não é causado apenas pelos efeitos da crise financeira de 2008 e está relacionado às
transformações recentes no mundo do trabalho. Explique como essas transformações contribuem para as taxas
elevadas de desemprego, sobretudo nas economias desenvolvidas.
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09 - Giddens trata das dificuldades enfrentadas pelos Estados para administrar problemas como os ambientais, os
efeitos das migrações internacionais e a disseminação de doenças como a AIDS. Discuta os efeitos da globalização
sobre o papel do Estado nas sociedades contemporâneas.
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10 - Projeções das Nações Unidas indicam dois cenários com taxas de crescimento da população mundial distintos. Um
deles estima que a taxa de crescimento será elevada e levará o mundo a ter 25 bilhões de pessoas em 2150. O
segundo cenário aponta uma taxa de crescimento mais baixa, estimando a população em 10,8 bilhões de pessoas em
2150. Explique quais seriam as consequências ambientais em cada um desses dois cenários traçados pelas Nações
Unidas.
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