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Boa Prova!

Este caderno contém seis questões de Sociologia. 

Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções 
1. Verifique se você recebeu três cadernos de prova.
2. Verifique se as seguintes informações estão corretas nas sobrecapas dos três cadernos: nome, número de 
inscrição, número do documento de identidade e número do CPF. Se houver algum erro, notifique o fiscal 
imediatamente.

3. Destaque das sobrecapas os comprovantes que têm seu nome e leve-os com você.

4. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se este caderno contém seis questões. 

5. Todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados nos espaços 
apropriados e escritos com caneta de corpo transparente, azul ou preta.

Não serão consideradas as questões respondidas fora desses espaços a elas destinadas.

6. Ao terminar, entregue os três cadernos ao fiscal.

Informações Gerais
O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o término desse prazo.
Será eliminado do PAES 2019 o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer meio de obtenção de informações, eletrônico 
ou não.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova. 
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Na vida social, encontramos várias formas de processos sociais que são interações repetitivas de padrões 
de comportamento. Analise, sociologicamente, a imagem.

a) Identifique o tipo de processo social retratado nela.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b) Explique o processo social identificado na imagem, relacionando-o, explicitamente, com a mesma.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Questão 01
Analise a imagem para responder à questão 01.

Fonte: https://www.acritica.com/channels/manaus/news/capital-amazonense-se-transforma-referencia-nacional-em-paixao-pela-selecao-brasileira
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O chamado Estado Moderno caracteriza-se por um modelo de organização social do poder político, pautado 
na centralização, racionalização/burocratização, que, por meio de leis, rege a vida em sociedade. As formas 
pelas quais o Estado Moderno é gerido variam no tempo e no espaço. Assim, no século XX, pode-se dizer que 
predominaram duas formas: o Estado neoliberal e o Estado de bem-estar social, que apresentam características 
diferentes no que se referem, sobretudo, à oferta de serviços públicos para seus cidadãos. O modelo de gestão 
estatal neoliberal encontra-se adotado em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, onde o ensino superior, 
mesmo nas universidades públicas, não é totalmente custeado pelo Estado, enquanto que o modelo de gestão 
de bem-estar social permanece em alguns países como na Dinamarca, Noruega e Suécia, onde a educação 
universitária é totalmente gratuita.

Questão 02
Analise a seguinte situação publicada na internet recentemente para responder à questão 02.

Leia a seguir o texto que trata do Estado Moderno e suas formas predominantes de gestão no século XX.

Fonte: Joao Fellet BBC Brasil, 17/08/2016 disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/08/a-vida-dos-estudantes-americanos-com-dividas

Com base no texto do Estado Moderno, explique por que os alunos universitários norte-americanos, a 
exemplo da situação publicada, encontram-se endividados.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

TEXTO I

TEXTO II

Fonte: Referência Bibliográfica: SILVA, A; LOUREIRO, B; MIRANDA, C. (et all). Sociologia em movimento. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2013 (Adaptado).

A VIDA DOS ESTUDANTES AMERICANOS COM DÍVIDAS ACIMA DOS R$ 500 MIL
Segundo ONG, 20% dos americanos com mais de 50 anos ainda têm de quitar dívidas contraídas 
para custear ensino; mais de 43 milhões de americanos têm dívidas do tipo, como o caso de Carolyn 
Chimeri, formada e pós-graduada em duas das melhores universidades americanas, ela imaginava 
que teria uma vida mais confortável que a de seus pais, que jamais foram para a faculdade.
Após completar o ensino superior, porém, ela acumulou uma dívida de US$ 238 mil (R$ 754 mil) e hoje 
rala para quitar as prestações com um salário de professora, aos 29 anos de idade.
“Eu e meu marido brigamos o tempo todo por dinheiro, pensando em como sobreviver, pagar as 
contas e viver como pessoas comuns em Nova York”, ela diz à BBC Brasil.
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Questão 03

No Brasil, a Constituição Federal/88 prevê, em seu artigo 14, em casos especiais, a participação direta da 
população no processo democrático por meio de três instrumentos: plebiscito, iniciativa popular de lei e 
referendo.  Em 2005, por exemplo, a população brasileira participou do referendo sobre a lei do desarmamento, 
decidindo diretamente pela sua aprovação. No entanto, de acordo com a mesma Constituição Federal/88, a 
população delega aos seus representantes, eleitos pelo voto direto, o poder de decidirem sobre as questões 
de interesse público do país.

Leia o texto para responder à questão 03.

A partir da leitura do texto, verifica-se a existência de dois modelos de voto direto pela população 
brasileira. 

a) Identifique-os.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b) Explique cada um deles. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Fonte: http://www.politize.com.br
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Ele diz que tem, que tem como abrir o portão do céu,
Ele promete a salvação
Ele chuta a imagem santa, fica louco-pinel         
Mas não rasga dinheiro, não.

Ele diz que faz, que faz tudo isso em nome de Deus
Como um Papa na inquisição
Nem se lembra do horror da noite de São Bartolomeu
Não, não lembra de nada não.

Não lembra de nada, é louco
Mas não rasga dinheiro
Promete a mansão do paraíso,
Contando que você pague primeiro
Que você primeiro pague dinheiro
Dê sua doação, e entre no céu

Levado pelo bom ladrão.
Ele pensa que faz do amor sua profissão de fé
Só que faz da fé profissão
Aliás, em matéria de vender paz, amor e axé
Ele não está sozinho não.

Eu até compreendo os salvadores profissionais 
Sua feira de ilusões                                                                                  
Só que o bom barraqueiro que quer vender seu peixe em 
paz           
Deixa o outro vender limões.

Um vende limões, o outro vende o peixe que quer,
O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, 
Maomé,            
 Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais,
Sons diferentes, sim, para sonhos iguais.

 

A letra da música Guerra Santa, de Gilberto Gil, faz uma crítica a um fato ocorrido em 1995, quando um pastor 
chutou a imagem de uma santa católica durante uma transmissão televisiva.

Trecho 1 Ele chuta a imagem santa, fica louco-pinel

Trecho 2

Um vende limões, o outro vende o peixe que quer,

O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé,   

Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais,

Sons diferentes, sim, para sonhos iguais

Os trechos destacados da letra da música expressam os conceitos de Etnocentrismo e Relativismo 
Cultural.

a) Correlacione os trechos (1 e 2) aos seus respectivos conceitos.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Questão 04

Fonte: http://www.vagalume.com.br

GUERRA SANTA (Gilberto Gil) 
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b) Justifique a correlação dos trechos aos conceitos de Etnocentrismo e de Relativismo Cultural. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Fonte: http://www.politize.com.br

A partir dos conceitos de Karl Marx, explique quais classes sociais os personagens da charge, 
respectivamente, representam.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Questão 05
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Todos os membros de uma sociedade ou grupo social possuem uma ou mais posições de status. A cada 
posição estão relacionados diversos níveis de prestígio, responsabilidades, privilégios, obrigações, etc., 
além de serem atribuídas maneiras específicas de agir e de se relacionar socialmente. Dessa maneira, 
o status é a posição ocupada na sociedade enquanto os papéis sociais podem, de acordo com a 
sociologia, ser percebidos como comportamentos socialmente esperados de indivíduos e grupos, em 
uma determinada posição de status.

Analise o caso apresentado, largamente, nos meios de comunicação do país.

Richthofen – O Assassinato dos Pais de Suzane 
O assassinato do casal Manfred e Marísia Von Richthofen mexeu com a mente da população brasileira em 2002, 
quando todos souberam que Suzane Richthofen, filha do casal, estava envolvida  no crime juntamente com os 
irmãos Daniel e Cristian Cravinhos de Paula e Silva.

O brutal assassinato abalou a opinião pública e todos os canais de imprensa ficaram tomados  pelo caso que foi 
tratado e ainda é considerado um dos crimes executado com tamanha frieza. 

Explique por que o assassinato do casal Manfred e Marísia Von Richthofen despertou (e ainda desperta) 
indignação da população brasileira, conforme a matéria sobre o caso, utilizando em sua explicação os 
conceitos sociológicos de status e papéis sociais. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Fonte: http://www.docesletras.com.br/2017/03/resenha-richthofen-o-assassinato-dos.html.> acessado em 17/09/2018).

Fonte: Referência Bibliográfica: Silva, Afrânio.et all. Sociologia e Movimento. 

Questão 06

Leia o texto sobre Sociologia e Movimento.
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