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Noções Direitos Humanos 

1. A polícia cidadã é fundamentada: 

A) No modelo norte-americano. 

B) Em práticas autoritárias. 

C) Na formação do período da Ditadura Militar. 

D) Na assistência ao cidadão. 

 

2. A instituição policial deve ser percebida como: 

A) Instituição somente preventiva e repressiva. 

B) Contra a promoção dos direitos humanos, os quais defendem os bandidos. 

C) Promotora de direitos que assegura a liberdade. 

D) Executora da força acima do que dispõe a Lei. 

 

 

 

 

Comentário: 

Gabarito letra D 

o autor Ricardo Balestrari é um crítico da formação militar marcada pelo cerceamento de 

direitos na época militar. Além disso, a Polícia Cidadã que ele defende não é marcada por 

práticas autoritárias, nem no modelo norte-americano. Portanto, o fundamento é a 

assistência ao cidadão. 

Comentário: 

Gabarito letra C 

A alternativa A está incorreta. Além de preventiva e repressiva, a instituição policial tem o 

compromisso em garantir a assistência ao cidadão, por meio de ações que orientem e 

asseguram os direitos e a liberdade. 

A alternativa B está incorreta. Os direitos humanos é um aliado ao bom exercício das 

condutas dos policiais. 

A alternativa C está correta. A polícia é vista como promotora de direitos e de liberdade na 

perspectiva do autor. 

A alternativa D está incorreta. Os policiais devem pautar suas ações no que estabelece as 

Leis, inclusive o uso da força quando necessário. 
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Sociologia 

18. Em relação ao objeto e métodos empregados pela sociologia clássica leia as afirmativas 

abaixo: 

I. Karl Marx tem como objeto da sociologia as classes sociais e utiliza o método dialético. 

II. Emile Durkheim tem como objeto da sociologia os fatos sociais e utiliza o método da 

explicação. 

III. Max Weber utiliza como objeto da sociologia a ação social e como método a compreensão 

social 

Estão corretas as afirmativas: 

 a) As afirmativas I, II e III 

 b) Somente a afirmativa II. 

 c) Somente as afirmativas I e II. 

 d) Somente a afirmativa I 

 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta o conceito clássico de cidadania que está relacionado e 

deriva da experiência dos movimentos sociais. 

 a) É a preocupação com a coisa pública. 

 b) É a conduta democrática. 

 c) É a titularidade de direitos. 

 d) É a centralidade do poder. 

 e) É a prática republicana. 

Comentário: 

Gabarito letra A 

Todas as sentenças são verdadeiras. 

I: Para Karl Marx é importante entender a divisão da sociedade em duas classes principais: a 

burguesia, que detém os meios de produção e o proletariado, que vende sua força de 

trabalho para os burgueses. Para entender a realidade social lança mão do materialismo 

histórico (método dialético). 

II: Émilie Durkheim defende a objetividade no método sociológico. Para isso, a sociologia 

deve ser ater aos fatos sociais, que são externos aos indivíduos e impositivos (não depende 

da vontade das pessoas), além de gerar coerção. 

III: Para Max Weber, a sociologia deve compreender as ações sociais dos indivíduos que agem 

em reciprocidade. 
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41. A vida no lixão, a falta de saneamento básico e de moradia e a fome são dados de realidade 

relacionados à pobreza e à desigualdade social no Brasil. 

Na segunda metade do século XX, aliando-se a essas questões, ganha ênfase a temática da 

desigualdade racial. Ela mobilizou os grupos atingidos a buscar ações denominadas políticas 

públicas de afirmação. 

Como consequência dessa política, está a conquista dos afrodescendentes, representada pela(o) 

A) desigualdade estabelecida entre brancos e negros nas oportunidades de trabalho. 

B) permanência do trabalho escravo, reduzido às áreas agropecuárias. 

C) transformação adotada devido à inovação tecnológica. 

D) sistema de cotas nas universidades em todo o território brasileiro. 

E) direito garantido em legislação aos cargos de chefia nas empresas transnacionais. 

  

 

Direitos Individuais e Coletivos 

CF 

 

42. Considerando-se o art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, “é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Com 

relação à sua aplicabilidade, o referido artigo é classificado como norma constitucional de 

a) eficácia limitada. 

b) eficácia plena. 

c) aplicabilidade indireta, mediata e reduzida 

d) eficácia contida. 

Comentário: 

Gabarito letra D 

Neste caso não há uma correlação entre os dois índices. Um país pode ter um IDH alto, mas 

presenciar relações de gênero desiguais. 

Comentário: 

Gabarito letra D 

A grande conquista do movimento negro nas últimas décadas foi o sistema de cotas nas 

universidades. 
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Noções Direitos Humanos 

1. A polícia cidadã é fundamentada: 

A) No modelo norte-americano. 

B) Em práticas autoritárias. 

C) Na formação do período da Ditadura Militar. 

D) Na assistência ao cidadão. 

 

2. A instituição policial deve ser percebida como: 

A) Instituição somente preventiva e repressiva. 

B) Contra a promoção dos direitos humanos, os quais defendem os bandidos. 

C) Promotora de direitos que assegura a liberdade. 

D) Executora da força acima do que dispõe a Lei. 

 

3. Não é uma característica do policial na sociedade: 

A) Pedagogo da cidadania. 

B) Corporativista. 

C) Promotor da cidadania. 

D) Defensor dos direitos humanos. 

 

4. Para garantir uma Polícia Cidadã é necessário: 

A) Formação do policial em vários aspectos. 

B) Somente salários dignos. 

C) Não é necessário nada, uma vez que a Constituição de 1988 já garante esse atributo. 

D) Treinamento de repressão. 

 

5. O conflito é inerente à dinâmica de qualquer organização, podendo ser positivo ou negativo 

nos seus efeitos. NÃO é um efeito positivo do conflito: 

A) Uma solução de conflito pode solidificar sentimentos de coesão e identidade dentro do grupo. 

B) Pode servir como mecanismo de correção dos problemas existentes e, ainda, evitar 

problemas mais graves. 

C) Quando as duas partes ganham, traduz-se num aumento da coesão do grupo e, 

eventualmente, num aumento de produtividade. 
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Gabarito 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D C B A E C A D C A 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C C D B C C B A C A 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
E A D D D B D B C A 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C A E E A B B A B D 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
D D D C A D C C B C 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

D A D E C B A C E B 
 

 

 


