ATENÇÃO:
1. Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo
transparente.
2. ESCREVA SEU NOME E ASSINE SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.
3. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO. Qualquer tipo de
identificação pessoal do candidato nas folhas de questões acarretará sua eliminação.
4. Não ultrapasse o espaço que está pautado nas questões.
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QUESTÃO 1 - Leia as seguintes afirmações:
A renda é um elemento da desigualdade social, mas não é o único. Fatores vinculados às questões culturais,
ideológicas, de poder e de status social são variáveis importantes na determinação das desigualdades sociais em
várias sociedades.
Considerando o enunciado e a tabela abaixo, disserte sobre os diversos fatores que vêm contribuindo para o cenário
de desigualdade social no Brasil.
TABELA 1 PNAD 2008
Média da renda (em reais) da ocupação principal por sexo, segundo cor/raça (1996-2007) – Brasil
Masculino
Cor/raça
Branca
Negra (1)

1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1326,1 1339,3 1315,9 1211,5 1212,2 1177,5 1118,5 1096,1 1139,2 1238,4 1278,3
599,0 594,2 586,2 551,2 566,0 565,4 514,6 540,2 569,9 611,7 649,0
Feminino

Branca
Negra

753,3
357,9

750,9
343,4

759,9
353,5

714,3
330,7

732,8
356,7

724,8
355,1

666,4
336,1

673,9
348,7

717,6
364,2

778,3
402,1

797,1
436,5

Disponível em https://www.passeidireto.com/arquivo/19028327/

(1) A população negra é composta por pretos e pardos.
OBS. A) A PNAD do IBGE não foi realizada em 2000.
B) Em 2004, a PNAD passa a considerar a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
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QUESTÃO 2 - Os movimentos sociais têm uma longa história, marcada por continuidades e transformações em
relação à forma e ao conteúdo das suas demandas. Recentemente, novas modalidades de mobilização surgiram com
as novas tecnologias de comunicação e informação, responsáveis por alterar o modo como indivíduos e grupos
sociais se expressam no mundo.
Considerando a ilustração a seguir, disserte sobre as continuidades e descontinuidades dos movimentos sociais ao
longo das últimas décadas, tratando de seu conceito, de sua história e de suas transformações.

Disponível em http://caixacompedra.blogspot.com.br/2013/06/imagem-da-semana_28.html. Acesso em: 11/08/2017
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
Antes de abrir esse caderno, leia atentamente as instruções.
Antes da prova:
Não use em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros, relógio e similares.
Se você possui cabelos compridos, mantenha-os presos, deixando as orelhas descobertas.
Mantenha com você somente materiais de escrita, documento de identificação, alimentos, água
(em garrafa transparente) e medicamentos, se necessário. Tudo o mais que trouxer deve ficar no
saco plástico que você recebeu, amarrado e colocado embaixo da cadeira.
Assine a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade.
Se solicitado pelo Fiscal, assine a Ata de Abertura do Lacre da pasta que contém as provas.
--------------------------------------------------------------------- CORTE AQUI ------------------------------------------------------------------Quando autorizado, vire o caderno e preencha os dados na capa.
Abra seu caderno e confira se sua prova tem 2 questões. Caso haja algum problema, solicite
imediatamente a substituição de seu caderno de questões.
Você terá 4 horas e 30 min para fazer as provas de hoje. Você só pode sair da sala 1h e 30min
depois do início do exame.
Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou mantendo consigo celular
e/ou aparelho e componente eletrônico.
Durante a prova:
Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de
corpo transparente.
Devolva ao fiscal esse caderno de questões completo. Se não fizer isso, sua prova não será
corrigida.
Se as folhas do seu caderno se soltarem, por algum motivo, peça ao fiscal que as grampeie
novamente.
Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento do exame.
Comunique aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização da prova. Se eles não
tomarem as devidas providências, solicite a presença do Coordenador do Setor ou fale com ele
depois que você sair da sala.

