r
r

r

r

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO - PSE2011

r

A

r

PROVA CIENCIAS HUMANAS .

r
r

r

EXAME 1

r

UFAM
Data: 09/01/2011
Tempo de realização das provas: 03 (três) horas
r ~--------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUÇÕES PARA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

r

r
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Ol-Verifique se este caderno contém 25 (vinte e cinco) questões objetivas, sendo 15 (quinze) de Língua Portuguesa e 1 O
(dez) de Sociologia. Caso apresente alguma incorreção, comunique imediatamente ao fiscal, para que seja feita a
troca do caderno.
02-Confirme se o CARTÃO-RESPOSTA entregue a você pelo fiscal tem escrito o seu NOME, pois é personalizado e
intransferível. Não serão aceitas reclamações posteriores.
03-Transcreva suas respostas no CARTÃO-RESPOSTA preenchendo todo o círculo. Após uma questão ter sido assinalada,
não faça alterações, pois a questão será considerada errada.
'
04-Não rasure, não amasse e/ou rasgue seu CARTÃO-RESPOSTA.
OS-Utilize esferográfica azul ou preta, com ponta grossa, para marcação do CARTÃO -RESPOSTA, conforme instruções
abaixo:
MARQUE ASSIM

•

06-Não esqueça de assinar o CARTÃO-RESPOSTA antes de entregá-lo ao fiscal.
07 -Você só poderá deixar o local de provas após decorridos 90 (noventa) minutos do início da sua aplicação.
08-0 candidato poderá sair da sala de prova com o CADERNO DE PROVAS somente após os 90 (noventa) minutos da
aplicação do certame. Caso termine antes deste horário, deverá permanecer no seu lugar de forma disciplinada .

r

r
A reforma ortográfica da língua Portuguesa, que unifica a grafia de palavras em Portugal, no Brasil e em países
lusófonos, entrou em vigor em 1° de janeiro de 2009; entretanto, a antiga grafia permanece em vigor até 31 de
dezembro de 2012. As questões da prova de Língua Portuguesa, quando necessário, especificam qual ortografia deve
ser obedecida.
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PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO - PSE2011
LÍNGUA PORTUGUESA
01. Dadas as frases abaixo:
I. "Os computadores do TSE emitiam o aviso
ontem, no intervalo dos boletins:"dentro de
instantes será divulgado novos resultados."
(Folha de São Paulo- Painel)
11. "Não cabem no poema a luz, o telefone, a
sonegação do leite, da carne, do açúcar, do
pão". (Ferreira Gullar- Não há vagas)
111. "Só cabe no poema, o homem sem
estômago, a mulher de nuvem , a fruta sem
preço." (IDEM)
IV. Houveram muitos feridos no desabamento
do edifício.

Com relação à concordância verbal, podemos
afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as frases I e III estão erradas
Somente a frase IV está errada
Somente as frases 11 e III estão corretas
Somente as frases I, III e IV estão erradas
Somente a frase III está correta

02. Dadas as frases abaixo:

I. Ofereceram-se várias oportunidades ao
candidato.
11. Necessitam-se de digitadores profissionais.
III. Distinguiam-se, ao longe, as rústicas
cabanas do pequeno povoado.
IV. Aluga-se guinchos e empilhadeiras.
Com relação à concordância verbal, podemos
afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a frase I está correta
Somente a frase IV está errada
Somente as frases I e III estão corretas
Somente as frases 11 e III estão erradas
Somente as frases I e IV estão corretas
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04. Observe as frases abaixo:
I. O candidato foi retirado da sala haja visto o
seu comportamento antiético.
11. O escritor produziu páginas e capítulos
longos.
,
III. Acabada a reunião, os conselheiros se
retiraram apressadamente.
IV. Amanhã será realizado uma reunião de
conciliação.
Com relação à concordância nominal, podemos
. afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente
Somente
Somente
Somente
Somente

a frase 11 está correta
a frase III está errada
as frases 11 e IV estão corretas
a frase IV está errada
as frases 11 e III estão corretas

05. Dadas as frases abaixo:

I. A profissão a que viso é muito gratificante,
porém muito concorrida.
11. O tabelião visará as cópias de todos os
documentos do contrato.
III. O cargo que você aspira é muito importante.
IV. A Cantata Natalina que assistimos foi muito
aplaudida pela plateia.
Com relação
afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

à regência verbal, podemos

Somente a frase III está errada
Somente a frase I e 11 estão corretas
Somente as frases 11 e IV estão erradas
Somente a frase 11 está correta
Somente as frases 11 , III e IV estão corretas

06. Dadas as frases abaixo:

03. Observe as frases abaixo:
I. O espião cometeu um crime de lesapatriotismo.
11. Os turistas partiram para a excursão ao
meio-dia e meia.
III. Informamos a Vossa Senhoria que os
relatórios solicitados já se encontram a
vossa disposição.
IV. Os corredores chegaram meio cansados.

Com relação à concordância nominal, podemos
afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a frase III está correta
Somente as frases 11 e IV estão erradas
Somente a frase 11 está errada
Somente as frases I e III estão erradas
Somente as frases I, li e IV estão corretas

1. A postura agressiva do aluno implicou seu
afastamento da equipe.
11. Hoje à tarde não comparecerei ao trabalho
porque irei no médico
111. O fumo e a bebida em excesso são
prejudiciais a saúde humana.
IV. Os livros que tenho necessidade só são
comprados pela internet.
Com relação às regências verbal e nominal,
podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a frase I está correta
Somente a frase 11 está errada
Somente as frases 11 e IV estão erradas
Somente as frases I e 11 estão corretas
Somente a frase III está errada

EXAME 1 - CIÊNCIAS HUMANAS

PROCESSO SELETIVO EXTRAMACRO - PSE2011

10. Dadas as frases abaixo:

07. Dadas as frases abaixo:
I. Daria-te, agora, a informação solicitada se
tivesse-a comigo
11. Os livros que me deste de presente em meu
aniversário são muito valiosos.
III. O aluno tem esforçado-se bastante, mas
não consegue bons resultados nos exames.
IV. Em se tratando de Qu ímica, sou muito
limitado.

I. Os funcionários deste departamento estarão
em gozo de férias de janeiro à fevereiro.
11. As matrículas estarão abertas à partir de 1O
de abril
III. As provas finais serão realizadas de
segunda a sexta feira da próxima semana.
IV. Proserpina era propensa à obesidade
mórbida.

Com relação à colocação pronominal, podemos
afirmar que:

Com relação à ocorrência da crase, podemos
afirmar que:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Somente a frase I está errada
Somente as frases li e III estão erradas
Somente a frase IV está correta
Somente as frases li e IV estão corretas
Somente as frases I, 11 e III estão erradas

Somente
Somente
Somente
Somente
Somente

a frase I está errada
a frase III está correta
as frases 11 e IV estão erradas
a frase IV está correta
as frases III e IV estão corretas

11. Dadas as frases abaixo:

08. Dadas as frases abaixo:
I. Bons ventos te levem, intrépido jangadeiro.
11. Os examinadores não orientaram-nos com
relação à duração da prova.
III. Durante reunião que se realizará manhã,
serão entregues os brindes natalinos aos
professores.
IV. Comunicamos que as aulas não encerrarse-ão nesta semana.

I. Os candidatos não se houveram bem nas
provas finais.
11. Os seguranças interviram no conflito no
momento oportuno.
III. Os alunos suporam que as provas de
seleção ao mestrado seriam fáceis .
IV. Os torcedores exaltados não se contiveram
diante da presença dos policiais.

Com relação à colocação pronominal, podemos
afirmar que:

Com relação à conjugação verbal, podemos
afirmar que:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Somente a frase I está correta
Somente as frases I e III estão corretas
Somente as frases III e IV estão erradas
Somente a frase IV está errada
Somente as frases 11 e IV estão corretas

Somente a frase I está correta
Somente as frases I e III estão corretas
Somente as frases 11 e IV estão erradas
Somente a frase III está errada
Somente as frases 11 e III estão erradas

....
12. Dadas as frases abaixo:

09. Dadas as frases abaixo:
I. Nas nossas próximas férias, iremos a Roma
e a Fortaleza
11. O camelô foi a Franca comprar sapatos,
porém 'voltou à terra natal decepcionado.
III. Não nos referimos à Joana D'Arc nem à
Cleópatra.
IV. As inscrições ao mestrado ocorrerão de 1O
à 20 de janeiro.

I. Quando você vier à Universidade, traga-me
alguns livros de latim.
11. Se você ver o Petrônio hoje, dê-lhe minhas
congratulações.
III. Vimos, aqui, agora, trazer-lhe nossas
saudações!
IV. Eu sempre tenho chego na hora certa em
meu trabalho.

Com relação à ocorrência da crase, podemos
afirmar que:

Com relação à conj ugação verbal, podemos
afirmar que:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Somente a frase III está correta
Somente a frase IV está errada
Somente as frases I e III estão erradas
Somente a frase 11 está errada
Somente as frases I e 11 estão corretas
2

Somente a frase I está correta
Somente a frase IV está errada
Somente as frases I e 11 estão corretas
Somente as frases 11 e IV estão erradas
Somente a frase 11 está errada
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SOCIOLOGIA

13. Dadas as frases abaixo:

16. Em relação à epistemologia das ciências

I. Remo não era afeito a exercfcios físicos e
tampouco
se
preocupava
com
sua
aparência.
11. Ficamos bastantes felizes, já que a decisão
dos jurados veio de encontro aos nossos
interesses.
III. Eles parecem gêmeos idênticos porque têm
gostos afins.
IV. Estava a sua espera a cerca de vinte
minutos.

sociais desenvolvida por Durkheim, assinale a
alternativa incorreta:
a) Não é possível explicar o mais complexo
pelo mais simples.
'
b) É preciso incorporar os juízos de valor na
explicação das ciências sociais.
c) A epistemologia de Durkheim tem por base
a explicação dos fatos sociais.
d) O positivismo reduziu as ciências sociais às
ciências da natureza.
e) A objetividade é uma condição de validade
da ciência.

Com relação à norma-padrão, podemos afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a frase IV está errada
Somente a frase III está correta
Somente as frases 11, III e IV estão corretas
Somente as frases I e III estão corretas
Somente a frase I está correta

17. No livro As Regras do Método Sociológico
(1895), Durkheim tratou cientificamente da vida
social. Assinale a alternativa correta em relação
aos fatos sociais.
a) Os fatos sociais podem ser considerados
como coisas, que consistem numa realidade
dependente da ação humana.
b) As correntes sociais exercem pressão
externa sobre as condutas individuais.
c) A distinção entre o normal e o patológico
não
serve
para
a
orientação
do
comportamento.
d) A criminalidade nas sociedades modernas é
fenômeno patológico.
e) Para Durkheim, a característica essencial
dos fatos sociais é a coerção.

14. Dadas as frases abaixo:
I. Este romance é para mim dar de presente a
um amigo.
11. Na nossa biblioteca, há muitos livros
antigos.
III. Não há indícios de boas relações entre eu e
você.
IV. O vilarejo fica a cerca de cem metros do
aeroporto.

18. O Sociólogo Francês Emile Durkheim, no livro
A Divisão Social do Trabalho (1893), analisou a
diferenciação social através dos tipos distintos
de solidariedade. Assinale a assertiva incorreta
a respeito da solidariedade social.

Com relação à norma-padrão, podemos afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as frases I e III estão erradas
Somente as frases 11, III e IV estão corretas
Somente as frases I e 11 estão erradas
Somente a frase 11 está correta
Somente as frases I e IV estão erradas

a) No direito restitutivo, o objetivo das leis e
penas é restabelecer a ordem das coisas.
b) Nas sociedades de solidariedade orgânica,
os laços de solidariedade são estabelecidos
por uma complexa divisão do trabalho.
c) As sociedades segmentares predominam no
mundo moderno.
d) A consciência coletiva é mais forte nas
sociedades de solidariedade mecânica.
e) Para o direito repressivo, o crime atinge a
coletividade.

15. Dadas as frases abaixo:

I. Há cerca de três anos, a excursão partiu em
direção aos Andes.
11. Em :virtude do excesso de velocidade, o
automóvel foi ao encontro do muro,
sofrendo várias avarias.
III. A dez anos resido em lranduba.
IV. No relógio da estação, soaram dez hora.

19. Em relação à teoria da modernidade . de
Giddens, é correto afirmar:

a) A teoria da modernidade de Giddens tem
por pressuposto a epistemologia e a cultura.
b) Giddens analisou o mundo moderno através
da diferenciação social.
c) A dinâmica do mundo moderno pode ser
explicada tão somente pelos mecanismos
de desencaixe.
d) A modernidade significa um encaixe do
tempo no local.
··
e) A modernidade deslocou a reflexividade das
relações sociais.

Com relação à norma-padrão, podemos afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as frases 11 e III estão corretas
Somente a frase IV está corretas
Somente a frase I e III estão erradas
Somente a frase 11 está errada
Somente as frases I, 11 e IV estão corretas
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20. Giddens analisa o mundo moderno através de
uma visão crítica de suas dimensões
institucionais. Assinale a assertiva correta em
relação a tais dimensões.

24. Weber analisou o projeto moderno como um
destino e ao mesmo tempo como problema.
Assinale a alternativa correta correspondente à
teoria da modernidade em Weber.

a) O poder militar foi uma dimensão
protagonizada pela teoria marxista.
b) A dimensão institucional da vigilância foi
elaborada por Marx na sua obra máxima O
Capital.
c) Durkheim, no livro A Divisão Social do
Trabalho,
elaborou a dimensão do
industrialismo
como
característica
fundamental das sociedades complexas.
d) O capitalismo não faz parte das dimensões
institucionais da modernidade.
e) A vigilância não esta relacionada com
controle da informação e supervisão social.

a) O mundo moderno se caracterizou por um
profundo processo de desencantamento do
mundo.
b) A modernidade afastou a burocratização da
vida.
c) Weber não analisou as especificidades do
capitalismo ocidental.
d) O reencantamento é uma característica do
projeto moderno.
e) A perda de sentido e liberdade não faz parte
do mundo móderno.

25. O pensamento de Marx sofreu um conjunto de
influências das principais correntes teóricas de
seu tempo. Em relação a tais correntes,
assinale a assertiva correta:

21. Segundo Giddens, a modernidade tem um forte
senso de oportunidade, mas um lado sombrio.
Assinale a alternativa que contenha todos os
riscos e perigos que configuram o lado sombrio
da mOdernidade.

a) Marx estudou as leis de funcionamento do
modo de produção capitalista através da
trabalho
estudada
por
categoria
economistas como Smith e Ricardo.
b) Os Socialistas Utópicos criticaram o
capitalismo a partir do entendimento das
suas leis de funcionamento.
c) Auguste Comte foi um dos grandes
representantes do socialismo utópico
francês.
d) O método dialético de Hegel foi absorvido
diretamente por Marx.
e) Feuerbach foi um profundo crítico da
dimensão económica do sistema hegeliano

a) Genocídios na África e epidemias na
América Latina.
b) Doenças de massa, crises ambientais e
mudanças climáticas.
c) A crise ambiental, as formas de totalitarismo
e a crise nuclear.
d) Fome no mundo, crise alimentar e
epidemias.
e) A era nuclear, as epidemias e a fome.

22. Em relação aos fundamentos epistemológicos
da sociologia weberiana, assinale a alternativa
incorreta:
a) As leis são um meio e não a finalidade da
pesquisa.
b) A epistemologia weberiana tem por base o
primado do sujeito.
c) Weber criticou o pressuposto positivista de
que as ciências da natureza e as ciências
sociais deveriam ter o mesmo método.
d) Para Weber, o sociólogo deve se concentrar
somente no método generalizante.
e) A relação com os valores faz parte da
epistemologia weberiana.
23. Assinale a assertiva correta a respeito da teoria
da ação weberiana.
a) A ação racional em relação a fins articula
meios para alcançar o sucesso.
b) A ação tradicional esta relacionada ao
cálculo e a previsibilidade.
c) A ação social afetiva é guiada unicamente
por um conjunto de valores.
d) O processo de desencantamento do mundo
é levado por uma conjunção de afetos e
tradições.
e) A ação racional não pode ser determinada
por valores.
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