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PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS (70 pontos)

As questões desta prova visam avaliar suas aptidões para o exercício do magistério nos níveis
de Ensino Médio e Fundamental. Você deve apresentar respostas formuladas com o máximo
de clareza e  objetividade,  partindo do pressuposto que o poder de síntese é  um requisito
fundamental à atividade docente.

Observações:

 Responda as questões nas folhas destinadas a este fim. 

 Ao final do caderno de provas, você encontrará folhas para rascunho, que poderão ser 
utilizadas sem destacá-las do corpo da prova. Entretanto, para efeito de avaliação, o 
rascunho não será considerado.
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1. Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim são freqüentemente apontados como “clássicos”
da tradição teórico-metodológica das Ciências Sociais. A partir do conhecimento de suas
contribuições  para  a  análise  das  condições  de  vida  nas  sociedades  modernas  e
contemporâneas, apresente um comentário crítico que vincule de forma coerente dois dos
seguintes conceitos: “alienação”, “anomia”  e “desencantamento do mundo”.

 (valor: 10 pontos)

2. Analise cuidadosamente as tabelas abaixo:

Indicadores sócio-econômicos por gênero - Brasil

Gênero

Média de anos 
de estudo 

da população em idade
ativa

Taxa de
alfabetização da
população jovem

(11-30 anos)
%

Renda 
(renda dos homens =

100)

Taxa de desemprego
(16-65 anos)

%

1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998
Homens 5,25 6,09 87,1 92,1 100,0 100,0 3,0 7,1
Mulheres 5,35 6,39 91,1 95,4 61,3 60,5 3,0 11,4

(Fonte: S. Soares, Desenvolvimento econômico social brasileiro na década de 90, IPEA, março de 2000)

Indicadores sócio-econômicos por cor - Brasil

Cor

Média de anos 
de estudo 

da população em idade
ativa

Taxa de
alfabetização da
população jovem

(11-30 anos)
%

Renda 
(renda dos brancos =

100)

Taxa de desemprego
(16-65 anos)

%

1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998
Brancos 6,2 7,2 94,4 97,0 100,0 100,0 2,6 8,3
Não-Brancos 4,6 5,0 82,8 90,3 41,9 45,7 3,5 9,6

(Fonte: S. Soares, Desenvolvimento econômico social brasileiro na década de 90, IPEA, março de 2000)

2.1. A que critério subjacente de estratificação os dados sistematizados nas tabelas estariam
mais  ajustados:  casta  ou  classe?  Justifique  sua  resposta,  avaliando  a  estrutura  das
desigualdades no Brasil contemporâneo.                                                 (valor: 10 pontos)

2.2.  Aponte  os  indicadores  que  expressam  as  desigualdades  sociais  nas  tabelas.  Tais
indicadores  poderiam  expressar  a  desigualdade  social  em  qualquer  fase  do  processo
histórico  de  estabelecimento  das  relações  capitalistas  de  produção?  Justifique  sua
resposta.                                                                                                    (valor: 10 pontos)

3. Leia atentamente a passagem do texto de Stuart Hall reproduzida abaixo e responda:
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“Em  1991,  o  então  presidente  americano,  Bush,  ansioso  por  restaurar  uma  maioria
conservadora na Suprema Corte americana, encaminhou a indicação de Clarence Thomas, um
juiz negro de visões políticas conservadoras. No julgamento de Bush, os eleitores brancos
(que podiam ter preconceitos em relação a um juiz negro) provavelmente apoiariam Thomas
porque ele era conservador em termos da legislação de igualdade de direitos, e os eleitores
negros (que apóiam políticas liberais em questões de raça) apoiariam Thomas porque ele era
negro.  Em  síntese,  o  presidente  estava  “jogando  o  jogo  das  identidades”.  Durante  as
“audiências” em torno da indicação, no Senado, o juiz Thomas foi acusado de assédio sexual
por uma mulher negra, Anita Hill,  uma ex-colega de Thomas. As audiências causaram um
escândalo público e polarizaram a sociedade americana.  Alguns negros apoiaram Thomas,
baseados na questão da raça: outros se opuseram a ele, tomando por base a questão sexual. As
mulheres negras estavam divididas, dependendo de qual identidade prevalecia: sua identidade
como negra ou sua identidade como mulher. Os homens negros também estavam divididos,
dependendo  de  qual  fator  prevalecia:  seu  sexismo  ou  seu  liberalismo.  As  mulheres
conservadoras brancas apoiavam Thomas, não apenas com base em sua inclinação política,
mas  também  por  causa  de  sua  oposição  ao  feminismo.  As  feministas  brancas,  que
freqüentemente tinham posições mais progressistas na questão da raça, se opunham a Thomas
tendo como base a questão sexual. E, uma vez que o juiz Thomas era um membro da elite
judiciária e Anita Hill, na época do alegado incidente, uma funcionária subalterna, estavam
em jogo, nesses argumentos, também questões de classe social.”

(HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro)

pos sociais singulares, prevaleceu nas Ciências Sociais até meados da década de 1980. Avalie
sua pertinência para análise e compreensão do “jogo das identidades” mencionado no texto
acima.

(valor: 20 pontos)

4. Utilizando os  conceitos  de Estado,  poder  e  legitimidade como instrumentos  de análise
política, apresente uma avaliação conjuntural que focalize a importância do “marketing”
político, da composição do eleitorado e das alianças partidárias nas eleições presidenciais
de 2002.                                                                                                       (valor: 10 pontos)

5. Leia o trecho extraído do artigo de José Murilo de Carvalho e responda.

“Já fomos também afetados pela filosofia, que é também uma terrível tentação, do cidadão-
consumidor, pregada pelos novos liberais. A invasão de um shopping center de classe média
do Rio de Janeiro por favelados denunciou de maneira chocante o fosso existente entre o
Brasil  dos pobres e o dos ricos. Mas revelou também a perversidade do consumismo. Os
pobres  não  exigiam  um  direito  constitucional,  reivindicavam  o  direito  de  consumir.  Na
medida em que o direito ao consumo substitui os direitos civis e políticos entre os excluídos
urbanos,  a  perspectiva  de  sua  organização  política  se  vê  limitada.  Pode-se  perder  uma
oportunidade de avanço democrático, como a que se deu com a organização dos excluídos
rurais pelo MST.”

(Texto de José Murilo de Carvalho, Jornal do Brasil, 24/06/2001.)
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O diagnóstico de José Murilo de Carvalho expressa a contradição que existe entre o livre
curso  das  forças  de  mercado  e  o  exercício  igualitário  de  direitos.  Como  a  progressiva
supressão dos direitos sociais em diversos países do mundo contemporâneo contribui para
atenuar ou agravar tal contradição?

                                                                                                                         (valor: 10 pontos)



COLÉGIO PEDRO II
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2002
PROVA ESCRITA DE SOCIOLOGIA

SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO (Valor: 30 pontos)

Desenvolva o tema sorteado sob a forma de texto didático direcionado aos alunos da 2ª ou 3ª
séries do Ensino Médio. Portanto, na elaboração do texto, você deve atender aos seguintes
requisitos:

a) revelar domínio dos referenciais teóricos e metodológicos envolvidos na discussão do
tema;

b) demonstrar capacidade de expressão em linguagem acessível ao aluno;
c) mostrar habilidade para apresentar o tema de forma contextualizada.

Você deverá utilizar, no mínimo, três páginas e, no máximo, cinco. Se desejar, utilize as folhas
de  rascunho, sem destacá-las do corpo da prova.  Entretanto,  para  efeito de avaliação,
o rascunho não será considerado.

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO (PROVA ESCRITA)

1.  As principais tradições teóricas e metodológicas em Ciências Sociais.

2. O processo de construção das  identidades  nas  sociedades  tradicionais,  modernas  e
contemporâneas.

3. Diversidade cultural e etnocentrismo: contraposição entre relativismo e universalismo
nos estudos culturais.

4. Ordem social, mecanismos institucionais de controle e produção do desvio social.

5. Avaliação  das  estruturas  de  estratificação  e  mobilidade  na  sociedade  brasileira
contemporânea através de indicadores sociais.

6. Formas  de  expressão  do  conflito  social  em  diferentes  momentos  do  processo  de
formação das sociedades capitalistas (das origens até os dias atuais).

7. Globalização, localização e nova ordem mundial.

8. Transformações  das  estruturas  institucionais  do  Estado  Nacional  Moderno  e  suas
perspectivas de redimensionamento.

9. Democracia e processos de construção dos direitos de cidadania.

10. Movimentos sociais consolidados e novos movimentos sociais.
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