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INSTRUÇÕES 
 
I. Este caderno contém 40 questões, caso apresente defeito de impressão ou falta de questões, solicite ao fiscal 
outro caderno.  
 
II. As questões das Provas possuem 05 (cinco) itens (elencados de a a e), de múltipla escolha que o candidato 
deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.  
 
III. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao Caderno do Cargo 
pleiteado.  
 
IV. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá pintar 
completamente o espaço correspondente à alternativa analisada como resposta. 
 
V. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão de Respostas. 
 
VI. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas. 
 
VII. Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS e este caderno. 
 
VIII. O candidato só poderá levar este caderno depois de transcorridas 3h30 do início das provas.  

 
 

CRONOGRAMA 
04/09/2006 Divulgação, a partir das 8h (horário de Mato Grosso), dos gabaritos oficiais 

preliminares das provas objetivas, na internet – no site www.unemat.br/concursos 
e no quadro de aviso Prefeitura Municipal de Barra do Garças e no posto de 
Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller.  

05 e 6 /09/2006 Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova 
objetiva no posto de Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto 
Müller. 

11/09/2006 Publicação do gabarito oficial das provas objetivas, na internet – no site 
www.unemat.br/concursos e no quadro de aviso do posto de inscrição da 
UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller. 

15/09/2006 Divulgação do desempenho do Candidato no Concurso Público, no site 
www.unemat.br/concursos e nos quadros de Aviso da Prefeitura Municipal de 
Barra do Garças e no posto de Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual 
Senador Filinto Müller. 

18 e 19/ 9/2006 Recebimento de recursos contra resultado do desempenho do Candidato na prova 
objetiva no posto de Inscrições da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto 
Müller. 

29/09/2006 Divulgação do resultado do Concurso Público, no site www.unemat.br/concursos 
e nos quadros de Aviso da Prefeitura Municipal de Barra do Garças e no posto de 
Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller. 
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 LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO I 

Coração de Estudante 

Onofre Ribeiro 

Para as gerações de agora, Dante de Oliveira era um 
paradoxo. Profundamente criticado por seu governo 
em Mato Grosso, mas cercado de uma aura do 
espírito democrático. Dante inventou uma emenda à 
Constituição que instituísse as eleições diretas em 
1985, já para o mandato presidencial seguinte, que 
deveria começar em 1986. Absolutamente 
impossível que uma emenda desse teor conseguisse 
as assinaturas necessárias. Ganhou. Foi às ruas na 
forma de comícios e abalou o marasmo político do 
País. Em pleno regime militar, sob intensa ditadura, 
conseguiu-se reunir 700 mil pessoas na Praça da Sé, 
em São Paulo. Outros comícios transformaram a 
emenda das Diretas-Já no estopim que 
movimentaria a Nação e em 1985 poria um 
presidente civil na Presidência da República. 
“Coração de Estudante”, singela música de Milton 
Nascimento, se transformaria no hino das Diretas: 
“quero falar de uma coisa. Advinha onde ela anda? 
Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. 
Pode estar aqui do lado, bem mais perto que 
pensamos. A folha da juventude é o nome certo 
desse amor”. O regime militar mexia-se perplexo, 
porque não estava habituado a lidar com a opinião 
pública livre. A Nação estava contaminada pela 
idéia e amadurecera a necessidade de eleger, ainda 
que pelo voto indireto do Congresso Nacional. No 
Brasil inteiro o nome de Dante de Oliveira 
continuou vinculado à idéia de que foi a emenda das 
Diretas-Já quem iniciou a redemocratização, 
quando polarizou a Nação para o ideal da 
democracia. A essa altura, Dante candidatava-se a 
prefeito de Cuiabá e dava início a uma carreira 
política fértil. No governo de Mato Grosso, 
reelegeu-se em 1998 e saiu para disputar o Senado 
em 2002. Foi derrotado e entrou numa fase política 
muito ruim. Acompanharam-no críticas e 
acusações. Sofreu duramente nesses três anos. Mas, 
por sua história política pessoal, quem o conheceu 
sabe que essa fase ruim ele via como uma travessia. 
Mas não chegou a realizá-la. Certamente, estará em 
outros palanques, em outros comícios, como no 
hino das Diretas-Já: “e há que se cuidar da vida. E 
há que se cuidar do mundo, tomar conta da 
amizade. Alegria e muito sonho espalhados pelo 
caminho...”. 
(Texto adaptado – Diário de Cuiabá, 09/07/2006). 
 

Com base no texto I, responda as questões de 01 
a 06. 
 
QUESTÃO 01 
Com relação à interpretação do texto I, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a. Dante foi um político que sempre agradou a 
opinião pública. 

b. Quando governador de Mato Grosso 
conseguiu apresentar uma emenda 
constitucional no Congresso Nacional. 

c. A música Coração de Estudante foi feita em 
homenagem a Dante. 

d. Segundo o autor, Dante é considerado e 
respeitado em todo Brasil pela autoria da 
emenda constitucional, que abriu portas para 
a redemocratização do país. 

e. Em 1985, Dante de Oliveira conseguiu 
movimentar o Brasil com as Diretas-Já e 
desequilibrar o marasmo político do 
governo de Getúlio Vargas, do regime 
militar. 

 
QUESTÃO 02 
No enunciado “... essa fase ruim ele via como uma 
travessia. Mas não chegou a realizá-la”, é 
INCORRETO dizer que: 

a. embora tivesse vivido uma fase política 
ruim, ele a compreendia como um trajeto a 
ser percorrido. 

b. com o conector “mas” o autor introduz uma 
oposição, argumentando que o político não 
conseguiu completar o trajeto. 

c. o pronome pessoal “ele”, no contexto é um 
elemento coesivo que retoma o sujeito de 
quem se fala. 

d. a expressão “essa fase ruim” refere-se ao 
período que o ex-governador de Mato 
Grosso foi bastante criticado. 

e. em “Mas, não chegou a realizá-la”, 
encontramos uma hipérbole. 

 
QUESTÃO 03 
No enunciado “Certamente, estará em outros 
palanques, em outros comícios, como no hino das 
Diretas-Já: ‘e há que se cuidar da vida. E há que se 
cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria 
e muito sonho espalhados pelo caminho’...”, é 
CORRETO dizer que: 

a. o autor explicitamente aborda a morte do ex-
governador de Mato Grosso. 

b. o autor estabelece uma relação de 
intertextualidade. 

c. o autor ao iniciar o seu argumento com a 
palavra “certamente”, faz uso de uma 



interjeição, porque tem certeza e não tem 
dúvida do que vai dizer. 

d. o autor cita a música para ironizar aquilo 
que quer dizer. 

e. percebe-se nesse enunciado um tom de 
escárnio. 

 
QUESTÃO 04 
Com relação ao texto “Coração de estudante” é 
CORRETO dizer que: 

a. trata-se de um texto essencialmente 
narrativo, porque apresenta a história de 
Dante de Oliveira. 

b. trata-se de um artigo científico, que é 
respaldado em práticas sociais e em saberes 
sócio-culturais. 

c. trata-se de um artigo de opinião, cuja 
característica se marca pelo imbricamento 
entre o verbal e o não-verbal.  

d. trata-se de um ensaio, porque é um texto em 
prosa, com características argumentativas 
sobre um determinado fato. 

e. trata-se de um texto eminentemente 
descritivo, com características literárias, 
pela forma como expõe os fatos da ditadura. 

 
QUESTÃO 05 
Com relação à coesão textual, assinale a alternativa 
CORRETA. 

a. Em “que instituísse”, a palavra em negrito 
estabelece uma relação de adição. 

b. Em “porque não estava habituado”, a 
palavra em negrito estabelece uma relação 
de condicionalidade. 

c. A expressão “A essa altura” estabelece uma 
relação de modo.  

d. Em “Certamente, estará”, a palavra em 
negrito estabelece uma relação de 
causalidade. 

e. Em “ainda que pelo voto”, a expressão 
negritada introduz uma restrição, oposição, 
ou contraste com relação ao que foi dito 
anteriormente. 

 
QUESTÃO 06 
Com relação à coerência textual, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a. No enunciado “Profundamente criticado por 
seu governo em Mato Grosso, mas cercado 
de uma aura do espírito democrático”, pode-
se dizer que o uso do conector “mas” 
garante a coerência sintática na construção 
do argumento do autor. 

b. Em “Profundamente criticado por seu 
governo em Mato Grosso, mas cercado de 
uma aura do espírito democrático”. Pode-se 

dizer que apesar da oposição apresentada no 
enunciado, o texto possui coerência 
semântica. 

c. Com relação à coerência temática, pode-se 
dizer que o texto apresenta um deslize ao 
inserir a música de Milton Nascimento. 

d. O texto apresenta coerência estilística, uma 
vez que faz uso de linguagem formal, 
própria de texto de opinião. 

e. Pode-se dizer que o texto “Coração de 
Estudante” apresenta coerência pragmática 
uma vez que o enunciador fala para um 
público geral, com o objetivo de relembrar 
um fato social. 

Texto II 

HOMEM COM H, O RETORNO 
 
Regras de conduta 
 Uma cervejaria americana reuniu na internet 
sugestões de leis que devem reger o comportamento 
dos verdadeiramente machos do planeta. Entre as 
mais citadas: 

• Telefonema de homem para homem não 
pode durar mais de cinco minutos. Sem 
exceção; 

• Dente é o único cortador de unha aceitável 
do homem; 

• Homem jamais paga para alguém trocar o 
pneu do carro; 

• Homem não dá apelido aos órgãos genitais, 
nem permite que a mulher dê; 

• Homem solteiro não tem gato como animal 
de estimação; 

• O cabelo do homem não pode ser mais 
comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro; 

• Dois homens de verdade nunca ficam lado a 
lado no banheiro público. Se não houver 
intervalo adequado, é melhor voltar depois; 

• Homem que é homem usa cueca samba 
canção. 

(Texto adaptado - Veja, 28/06/2006). 
 
Com base no texto II, responda as questões de 07 
a 10. 
 
 
QUESTÃO 07 
Assinale a opção CORRETA a respeito do 
emprego das palavras e expressões do texto. 

a. Observam-se as regras da norma culta 
flexionando em número, o verbo “haver” na 
expressão: “Se não houver intervalo”. 



b. Na expressão “mais” comprido que o da 
mulher” o advérbio “mais” estabelece um 
valor de modo. 

c. Na expressão “aos órgãos genitais”, pode-se 
afirmar que “aos” corresponde à junção da: 
artigo a + artigo definido os. 

d. Na expressão “nem permite que a mulher 
dê”, pode-se dizer que a inclusão do 
pronome possessivo “sua” depois do artigo 
definido “a”, mantém a coerência sintática, 
sem modificar o sentido. 

e. Na expressão “nunca ficam lado a lado”, a 
substituição do “nunca” por “jamais”, 
mantém o mesmo valor semântico. 

 
QUESTÃO 08 
Quanto às informações implícitas e explícitas no 
texto II, assinale a alternativa INCORRETA. 

a. Homem de verdade não vai à manicure. 
b. O texto apresenta um grupo de interessados 

na volta do homem verdadeiramente 
macho. 

c. Homem, verdadeiramente macho, tem de 
ser rústico, grosso, insensível. 

d. No texto, a referência à expressão “homens 
verdadeiramente machos”, constitui a 
etimologia da palavra. 

e. No texto está implícito que no planeta 
predomina homens que não são 
“verdadeiramente machos”. 

 
QUESTÃO 09 
Com base no texto II, analise as afirmações abaixo. 
I – Pode-se dizer que o texto é coerente porque 
apresenta uma rede de fatores de ordem lingüística, 
cognitiva e interacional. 
II – O texto é constituído de itens aleatórios, que 
indicam ausência de seqüencialidade. 
III – No enunciado “O cabelo do homem não pode 
ser mais comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro”, o conector “e” adiciona um argumento. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. Apenas a I está correta. 
b. Apenas a II está correta. 
c. Apenas a III está correta. 
d. Apenas a I está incorreta. 
e. Apenas a II está incorreta. 

 
 
 
QUESTÃO 10 
Assinale a opção CORRETA quanto ao emprego 
das palavras e expressões do texto. 

a. Na oração “E cortar só no barbeiro”, o 
advérbio “só”, tem o sentido de solitário. 

b. Pelo sentido textual, a substituição da 
expressão “sem exceção”, por “sem 
exclusão”, mantém a mesma força 
argumentativa. 

c. Na oração “E cortar só no barbeiro” produz 
um efeito de invirilidade. 

d. Na expressão “homem que é homem” 
infere-se que há vários tipos de homens. 

e. Na expressão “homem que é homem”, o 
pronome relativo “que” desfaz a coerência 
sintática. 

 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 11 
Faz algumas décadas que a política externa 
brasileira tenta garantir ao Brasil um assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU. 
Este conselho é: 
a. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 

decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

b. um órgão secundário da ONU, onde se discute 
sobre os conflitos bélicos entre as nações, é 
formado permanentemente pelas cinco nações 
nucleares rotativamente por algumas nações. 

c. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações nucleares rotativamente por algumas 
nações. 

d. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial 
e rotativamente por algumas nações. 

e. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os acordos comerciais entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

 
QUESTÃO 12 
Nos últimos dez anos o cinema brasileiro vem 
recebendo várias indicações para concorrer ao 
Oscar. Nesse período, destaca-se um filme que 
recebeu quatro indicações: melhor diretor, melhor 
roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. 
Esse filme foi:  
 
a. O Quatrilho. 
b. Carandiru. 
c. Cidade de Deus.  
d. Central do Brasil. 
e. Dois filhos de Francisco. 
 
QUESTÃO 13 
A água é o continente mais característico da terra. 
Ingrediente essencial da vida, a água é talvez o 
recurso mais precioso que a terra fornece a 
humanidade. 
Por esse motivo, atualmente, os pesquisadores estão 
preocupados com a previsão futura sobre a água. 
Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA. 
a. Esse recurso natural sempre terá em abundância. 

b. Como petróleo a água não é renovável. 
c. Com a tecnologia que existe hoje o homem é 

capaz de criar outro recurso natural que a 
substitua. 

d. Poderá faltar água no futuro. 
e. A chuva ácida pode substituir a água potável. 
 
QUESTÃO 14 
Durante o processo eleitoral peruano, as ofensas 
entre o presidente da Venezuela, Hugo Chaves, e o 
candidato à presidência do Peru, Alan Garcia, 
colocaram em risco a continuação de uma das mais 
antigas comunidades comerciais do nosso 
continente. Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Pacto Andino. 
b. Mercosul. 
c. OTAN. 
d. NAFTA. 
e. OPEP. 
 
QUESTÃO 15 
Em 2002, o Brasil e várias nações assinaram o 
Protocolo do Kioto. Sobre isso, pode-se dizer que 
por meio desse protocolo: 
 
a. o Brasil e outras nações permitem pesquisas na 

área genética, como a clonagem de amimais, por 
exemplo. 

b. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater a pedofilia e a prostituição infantil na 
internet. 

c. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda forma de discriminação racial, 
sexual ou religiosa. 

d. o Brasil e outras nações se comprometem a 
reduzir as emissões de carbono na atmosfera 
para combater o aquecimento global. 

e. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda e qualquer forma de terrorismo, 
bem como o tráfico de drogas. 

 
QUESTÃO 16 
Ultimamente os jornais estão divulgando que o 
Brasil está preste a fechar um importante acordo 
sobre tecnologia que vai afetar muito as nossas 
vidas. O governo tem que decidir entre o padrão 
japonês ISDB e o sistema europeu DVB. Esse 
acordo trata-se: 
a. da alteração do sistema de telefonia fixa em 

todo território nacional. 
b. da passagem da televisão analógica para a 

televisão digital. 
c. da alteração do sistema de telefonia móvel em 

todo território nacional. 
d. da passagem da transmissão de informações via 

satélite. 



e. da alteração do sistema de informática em todo 
território nacional. 

 
QUESTÃO 17 
Em uma reportagem de uma revista de circulação 
nacional publicou-se: “Lula, defende uma 
constituinte, é acusado de golpismo, mas a idéia em 
si não é má”. Acerca da constituinte assinale a 
alternativa CORRETA.  
a. Constituinte significa que o Brasil será 

governado pela câmara dos deputados durante 4 
anos. 

b. Constituinte significa que o Brasil passa a ter o 
regime de parlamentarismo. 

c. A assembléia constituinte significa que o Brasil 
será governado pelo Congresso Nacional 
durante 4 anos. 

d. A Assembléia Constituinte tem seus membros 
eleitos e tem um mandato para fazer as reformas 
mais urgentes que o País precisa. 

e. A Assembléia Constituinte é formada pelos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Congresso Nacional. 

 
QUESTÃO 18 
Nos últimos dois anos o Brasil passa por uma forte 
crise no setor do agro-negócio, particularmente, 
para os agricultores de Mato Grosso. Essa crise é 
mais severa que nos demais Estados. Isso deve-se à: 
a. desvalorização do dólar. 
b. falta de chuvas. 
c. proibição dos trans-gênicos. 
d. custo do transporte. 
e. aumento dos impostos. 
 
 
QUESTÃO 19 
Durante a grande efervescência cultural da década 
de 1960, surgiu um movimento que pretendia 
mudar radicalmente o cinema brasileiro, seu 
exponte máximo foi o cineasta baiano Glauber 
Rocha. Assinale a alternativa que identifica esse 
movimento. 
a. Jovem Guarda. 
b. Tropicalismo. 
c. Vanguarda do Cinema. 
d. Cinema Realista. 
e. Cinema Novo. 
 
QUESTÃO 20 
Pela primeira vez em um período de quase meio 
século de poder, um líder foi afastado de suas 
funções no governo para tratamento de saúde. Das 
alternativas abaixo, assinale a CORRETA. 
a. George Busch. 
b. Hugo Chaves. 

c. Evo Morales. 
d. Luis Inácio Lula da Silva. 
e. Fidel Castro. 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUESTÕES ESPECÍCIFICAS DE 
SOCIOLOGIA 

 
QUESTÃO 21 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Os modelos probabilísticos são construídos a 

partir de certas hipóteses ou conjeturas sobre o 
problema em questão e constituem-se de duas 
partes: (1) dos possíveis resultados e (2) de uma 
certa lei que nos diz quão provável é cada 
resultado (ou grupo de resultados). 

b. Os modelos probabilísticos são construídos a 
partir de um problema em questão e constituem-
se de duas partes: (1) anterior a pesquisa (2) 
posterior a pesquisa (ou grupo de resultados). 

c. Os modelos probabilísticos são construídos a 
partir de uma teoria que será testada para 
resolução de um problema em questão e 
constituem-se de duas partes: (1) dos possíveis 
resultados e (2) de uma certa lei que nos diz 
quão provável é cada resultado (ou grupo de 
resultados). 

d. Os modelos teóricos fundamentados na análise 
weberiana são construídos a partir de certas 
hipóteses ou conjeturas sobre o problema em 
questão e constituem-se de duas partes: (1) dos 
possíveis resultados e (2) de uma certa lei que 
nos diz quão provável é cada resultado (ou 
grupo de resultados) 

e. Os modelos probabilísticos são construídos a 
partir de certas hipóteses ou conjeturas sobre o 
problema em questão e constituem-se de duas 
partes: (1) de uma teoria que dê suporte as 
explicações que pretendemos e (2) de uma certa 
lei natural que nos diz quão provável é cada 
resultado ( ou grupo de resultados). 

 
QUESTÃO 22 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA. 
a. Dado um experimento aleatório, isto é, alguma 

situação em que deve ocorrer um dentre vários 
resultados possíveis, chamamos de espaço de 
distribuição de probabilidades o conjunto de 
todos os resultados possíveis deste experimento. 

b. Dado um experimento aleatório, isto é, alguma 
situação em que deve ocorrer um dentre vários 
resultados possíveis, chamamos de variável 
aleatória o conjunto de todos os resultados 
possíveis deste experimento. 

c. Dado um experimento aleatório, isto é, alguma 
situação em que deve ocorrer um dentre vários 
resultados possíveis, chamamos de experimento 
binomial o conjunto de todos os resultados 
possíveis deste experimento. 

d. Dado um experimento aleatório, isto é, alguma 
situação em que deve ocorrer um dentre vários 
resultados possíveis, chamamos de distribuições 
contínuas o conjunto de todos os resultados 
possíveis deste experimento. 

e. Dado um experimento aleatório, isto é, alguma 
situação em que deve ocorrer um dentre vários 
resultados possíveis, chamamos de espaço 
amostra o conjunto de todos os resultados 
possíveis deste experimento. 

 
QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa CORRETA quanto as 
seguintes afirmações. 
I – O desenvolvimento social e a complexidade 
crescente dos problemas sociais continuam trazendo 
à baila a importância da comunidade como 
realidade social de coesão e solidariedade entre os 
homens a ser resgatada a partir de seus núcleos de 
vivência e existência. 
 
II – As concepções tradicionais de comunidade, 
levando em conta uma realidade hoje não-existente, 
criam a miragem de um lugar irreal, onde todos se 
entendiam, se completavam e auxiliavam 
mutuamente e sentiam-se felizes uns com os outros. 
 
III – O trabalho comunitário tem sido cada vez mais 
realçado como base para o desenvolvimento de 
várias propostas de ação social. 
 
a. todas são verdadeiras. 
b. somente I e II são verdadeiras. 
c. somente I é verdadeira. 
d. somente II é verdadeira. 
e. somente III é verdadeira. 
 
QUESTÃO 24 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a. As alterações conjunturais levam a redefinições 

da política social e, em determinado momento 
histórico, as ações comunitárias são descobertas 
como elementos possíveis de serem assumidos 
por esta política. 

b. A ação comunitária é visualizada como mais 
uma variável dos serviços sociais prestados a 
população e se identifica com o aumento e 
ampliação dos serviços sociais. 

c. Os serviços sociais tendem a atender à 
problemática social em suas exigências 
imediatas.  

d. A redefinição das diretrizes da política social e a 
sua operacionalização sob forma de reflexão-
ação implicam que se assumam atitudes 
profissionais apropriadas ao nível de 
conhecimento e habilidades, dentre as quais 



podemos citar apreender e interpretar a 
significação social da política social dirigida a 
área comunitária. 

e. Os movimentos sociais são gerados sempre nas 
situações de harmonia e funcionabilidade em 
que se colocam as classes sociais. 

 
QUESTÃO 25 
Em relação ao gráfico abaixo, assinale a afirmação 
INCORRETA: 
Distribuição de renda entre a população 
economicamente ativa no Brasil – em percentagem 
– ( 1960-1980) 

População  
economicamente 
ativa 

1960 1970 1980 

Os 20% mais 
pobres 

3,9 3,4 2,8 

Os 50% mais 
pobres 

17,4 14,9 12,6 

Os 80% mais 
pobres 

44,8 38,2 33,7 

Os 10%  
intermediários 

15,6 15,1 15,4 

Os 10% mais 
ricos 

39,6 46,7 50,9 

Os 5% mais 
ricos 

28,3 34,1 37,9 

Os 1% mais 
ricos 

11,9 14,7 16,9 

Fonte Fundação IBGE – censos apud Brum 1995. 
 
a. os dados dos sensos revelam que, no período de 

1960 a 1980, os 80% mais pobres da população 
economicamente ativa brasileira sofreram 
perdas substanciais na sua participação 
proporcional na renda produzida, diminuindo 
essa participação de 44,8% para apenas 33,7%. 

 
b. Os 10% intermediários permaneceram 

aproximadamente na mesma posição, com uma 
participação relativa um pouco acima de 15%.  

c. Os 10% mais ricos tiveram ganhos expressivos, 
passando sua apropriação de menos de 40% 
para mais de 50% do “bolo” da renda nacional. 

d. A partir da análise do gráfico pode-se observar 
que o Brasil caminha para uma distribuição de 
renda equilibrada que projeta-se a partir de uma 
melhora lenta e gradual. 

e. A fatia dos 1% mais ricos aumentou cinco 
pontos percentuais no decorrer de duas décadas. 

 
QUESTÃO 26 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a. a fase de definição de objetivos de ação 

caracteriza um momento de tomada de decisões 

no processo de planejamento, no qual se define 
o estado de coisas que se pretende atingir com a 
ação planejada. A definição de objetivos tem 
por base: os valores e a ideologia do grupo 
planejador, as características da instituição, o 
reconhecimento do problema e a análise 
diagnóstica realizada.  

b. a fase de definição de objetivos de ação 
caracteriza um momento de tomada de decisões 
no diagnóstico social. Nele se define o grau de 
competência do pesquisador em analisar os 
dados.  

c. a fase de definição de gastos e custos de um 
projeto caracteriza um momento de tomada de 
decisões no processo de planejamento, no qual 
se define o grupo financiador, bem como a 
teoria que dará suporte ao planejamento das 
ações. A definição de objetivos tem por base: os 
valores e a ideologia do grupo planejador, as 
características da instituição, o reconhecimento 
do problema e a análise diagnóstica realizada. 

d. a fase de definição de objetivos de ação 
caracteriza um momento de finalização de um 
projeto, no qual se define o estado de coisas que 
se pretende atingir com a ação planejada. A 
definição de objetivos tem por base: os valores e 
a ideologia do grupo planejador, as 
características da instituição, o reconhecimento 
do problema e a análise diagnóstica realizada. 

e. a fase de definição de objetivos de ação 
caracteriza um momento de tomada de decisões. 
Estas devem ser orientadas pela ideologia do 
grupo planejador, pelos benefícios que serão 
conquistados pela instituição, e pelo 
reconhecimento da população acerca das ações 
políticas do grupo proponente da ação. 

 
QUESTÃO 27 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a. O MEC e o Ministério do Meio Ambiente, em 

consonância com a Política Nacional de 
Educação Ambiental e o Programa Nacional de 
Educação Ambiental, desenvolvem propostas de 
formação de educadores (as) ambientais. Ambos 
atuam junto aos seus públicos específicos dentro 
de uma perspectiva crítica, popular e 
emancipatória e almejam desvelar processos 
continuados articulados com processos 
transformadores a partir de uma visão sistêmica 
e permanente do processo educacional, em 
detrimento de cursos pontuais ou de um 
ativismo vazio. 

b. O meio ambiente como política pública, não 
pontual, no Brasil, surge após a Conferência de 
Estocolmo, em 1972, quando, devido às 
iniciativas das Nações Unidas em inserir o tema  



nas agendas dos governos, foi criada a 
Secretaria Especial do Meio Ambiente. 

c. Segundo Plínio de Arruda Sampaio Júnior e Rui 
Affonso, a Nova República encontrou a 
economia em situação relativamente favorável 
quando comparada com os três anos anteriores. 

d. A inesperada decisão do governo Sarney, de 
implementar um programa de “choque” 
antiinflacionário surpreendeu a nação e a grande 
maioria dos analistas. A iniciativa de precipitar 
a deflagração do Programa de Estabilização 
deve ser interpretada como uma tentativa do 
governo de dar uma resposta contundente à 
rápida deterioração do quadro inflacionário e à 
aguda crise política que ameaçava imobilizá-lo. 

e. Segundo Wilson Cano, quando se tenta 
compreender o processo dinâmico de 
crescimento de uma economia, é totalmente 
desnecessário considerar aspectos como analisar 
que partes principais compõem uma dada 
economia, como atuam cada uma delas nesse 
processo de crescimento, e que graus e tipo de 
inter-relacionamento entre elas possibilita o 
surgimento de um conjunto econômico 
integrado. 

 
QUESTÃO 28 
Analise as seguintes afirmações: 
I. Segundo Anderson, é provável que os 

historiadores do futuro venham a concluir que, 
como época praticamente auto-referente, o 
“verdadeiro” século XX foi bastante curto: 
compreendeu cerca de oitenta anos, delimitados, 
de um lado, pelo colapso do império Ching e, de 
outro, pelo colapso de Stálin. 

II. Margot Light, ao tratar do tema nacionalismo e 
identidade na antiga União Soviética, afirma 
que desde o final da Guerra Fria, em 1990, e a 
desintegração do último império europeu em 
1991, o sistema internacional cresceu em 
proporção sem precedentes. Embora alguns dos 
novos integrantes desse sistema sejam Estados 
Antigos que reconquistaram a soberania e a 
independência, há uma quantidade considerável 
de entidades, criadas recentemente, que nunca 
haviam experimentado a independência. 

III. Segundo Francisco López Segrera, depois de 
meio século da chegada do conquistador 
espanhol às nossas terras e das diversas 
colonizações européias, além de nos 
encontrarmos em um novo milênio, a região, a 
partir da sua especificidade histórica, deverá 
enfrentar muitos desafios planetários. Um destes 
desafios está na conversão do planeta em uma 
aldeia global, propiciado pelas novas 
tecnologias de comunicação e informação. A 

possibilidade de transmissão de informações em 
tempo real está gerando a geocultura planetária 
dominante que pretende homogeneizar a cultura 
por cima, arrasando as identidades e oferecendo 
uma subcultura padronizada com imagens e 
sonhos que os donos do mercado financeiro 
impõem, difundindo padrões de consumo de 
qualidade duvidosa e inalcançáveis para a 
grande maioria dos países da América do Sul. 

Com base nas afirmações assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a. somente a afirmação I é correta. 
b. somente a afirmação II é correta. 
c. todas as afirmações são incorretas. 
d. somente a afirmação III é correta.   
e. todas as informações são corretas. 
 
QUESTÃO 29 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a. A emergência da esfera pública como um objeto 

para representações sociais está relacionada 
tanto com as transformações que ocorreram na 
relação entre o público e o privado em 
sociedades ocidentais, como o nascimento do 
individualismo. 

b. O surgimento do individualismo não pode ser 
entendido fora de uma rede de relações que 
desloca formas tradicionais de considerar o 
sujeito e a sua subjetividade. 

c. É a dinâmica de transformações históricas, 
sociais e psicológicas que dão conta das novas 
tensões entre o domínio público e privado. As 
várias facetas dessa tensão definem o lugar da 
subjetividade  no espaço de “dentro”, e o lugar 
da política, comércio e educação no espaço de 
“fora”.  

d. O conceito de cidadania pressupõe uma total 
autonomia do indivíduo no direcionamento de 
suas ações, principalmente, em relação aos 
ditames das Leis de um país ou ao poder do 
Estado instituído. 

e. A esfera pública em sua forma plenamente 
desenvolvida introduz os princípios de 
transparência, livre acesso, publicidade, e o uso 
da razão na negociação do consenso, que seria, 
de outro modo, impossível, dada a diversidade e 
a pluralidade da esfera pública. 

 
QUESTÃO 30 
Analise as afirmativas abaixo. 
I. É importante desenvolver nos estudos na área de 
saúde a perspectiva de superação de um modelo 
centrado somente no biológico. 
II. As políticas públicas de saúde no Brasil  devem 
ser  entendidas dentro de seu contexto histórico que 



recebeu como herança uma total ausência do Estado 
no que se refere a saúde coletiva desde a época 
colonial. 
III. Diferentes políticas governamentais tem 
sido implementadas através de projetos 
encabeçados pelo governo federal. Um exemplo 
dentre muitos está no projeto “Educação para 
Todos”, de 1985, que foi lançado pelo então 
presidente José Sarney que pretendia “enfrentar os 
desafios de universalizar o acesso a escola, vencer o 
analfabetismo e proporcionar um atendimento 
educativo em crescentes níveis de qualidade”.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a. todas as afirmativas  estão corretas. 
b. somente a I está correta. 
c. somente a II está correta. 
d. somente a III está correta. 
e. todas  as afirmativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 31 
Segundo Roberto Antonio F Carneiro o tema 
avaliação, no que concerne às políticas públicas, 
ganhou força a partir dos anos 1990 pelos seguintes 
fatores: a crise fiscal e econômica que vem 
assolando muitos países; o aprofundamento da 
democracia com conseqüente maior acesso da 
população às informações; a pressão dos 
organismos internacionais de financiamento. 
(BAHIA ANÁLISE E DADOS, Salvador, vol2, n2, 
set 2002). 
 
Marque a única alternativa que NÃO está de acordo 
com o que foi exposto acima. 
a. Com isso a avaliação deixa de ser considerada 

instrumento apenas de acompanhamento da 
execução de ações e passa a ser também 
instrumento de gestão pública.  

b. Nessas condições a avaliação passa a ter como 
objetivos também a mensuração dos impactos 
gerados pela ação governamental. 

c. Essa situação faz com que a avaliação passe a 
ser instrumento fundamental de tomada de 
decisão. 

d. Dada essa conjuntura a avaliação torna-se etapa 
de trabalho a ser realizada por especialistas 
treinados exclusivamente para esta função, 
separando a elaboração do planejamento da 
execução das ações e da realização da avaliação. 

e. Nessa situação a avaliação sistemática, contínua 
e eficaz passa a ser considerada ferramenta 
poderosa de formulação e gestão de políticas 
públicas. 

 
 
 

QUESTÃO 32 
“A evolução das ações sociais do governo Lula é 
significativa e consistente. Somente com o Bolsa 
Família, o governo beneficiou 3,6 milhões de 
domicílios em 2003, 6,5 milhões em 2004 e 8,7 
milhões em 2005. A meta é atingir 11,2 milhões de 
famílias em 2006. Os recursos públicos investidos 
neste programa saltaram de R$ 3,4 bilhões em 2003 
para R$ 6,5 bilhões em 2005 – na mais volumosa 
transferência de recursos da América Latina. 
Vinculado à obrigatoriedade do estudo, o Bolsa 
Família já aponta indicadores positivos de melhoria 
na escolaridade, geração de renda e diminuição da 
criminalidade. Isto é que levou a Fundação Getúlio 
Vargas a afirmar que a redução das desigualdades 
sociais no governo Lula foi ‘espetacular’ ”. (11 DE 
ABRIL DE 2006 - 19h59 Último acesso em 
27.07.2006. 
http://www.vermelho.org.br/base.asp?textoF0). 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a. Com base no exposto acima  pode-se afirmar 

que houve um crescimento maior dos benefícios 
entre 2003 e 2004 do que entre 2004 e 2005. 

b. Segundo o texto apresentado acima o programa 
Bolsa Família não oferece recursos específicos 
para o estudo das crianças de família de baixa 
renda. 

c. No texto acima a evolução da distribuição do 
benefício apresentada em números é suficiente 
para comprovar a possibilidade de se atingir a 
meta proposta para 2006.  

d. Fica explícito no texto que os dados 
apresentados têm por base uma pesquisa da 
Fundação Getúlio Vargas sobre o Bolsa 
Família. 

e. De acordo com o texto, programas sociais não 
conseguem atingir suas metas de redução das 
desigualdades sociais. 

 
QUESTÃO 33 
“O século XXI, em seu alvorecer, apresenta-se 
caracterizado por riscos e incertezas quanto ao 
futuro próximo. Acelera-se o ritmo da vida, 
multiplicam-se as identidades e as formas de pensar 
o mundo; ampliam-se diferenças entre classes, 
etnias, países; blocos regionais, organizações e 
movimentos em geral. Tudo isso em meio à crise 
dos paradigmas e de respostas tradicionais às 
antigas e renovadas questões sociológicas, tais 
como os dilemas do “público e do privado”; as 
contradições Estado/sociedade civil/mercado; o 
sentido das instituições e organizações civis no 
confronto com seus representados; a construção 
mesma de relações pautadas numa cultura cívica 

http://www.vermelho.org.br/base.asp?textoF0


global; o desafio dos temas de nacionalidade em 
tempos de globalização e globalismo; a acentuação 
das distâncias de classes, das desigualdades e da 
exclusão social; a “crise” do trabalho, do 
conhecimento e da Educação em tempos de 
emergência da “sociedade da informação”. 
(http://www.espacoacademico.com.br/008/08congre
sso.htm, último acesso em 27.07.2006).  
 
Com base na argumentação acima pode-se afirmar 
que: 
 
a. O campo de investigação sociológica tem se 

ampliado nestes últimos anos, o que ocorre 
simultaneamente à crise de seus paradigmas. 

b. Os referenciais teóricos para a investigação 
sociológica têm estado em processo de 
desconstrução, reconstrução e construção do 
novo a fim de acompanhar os diferentes dilemas 
que se apresentam às sociedades atuais. 

c. Dilemas tais como: relações entre público e 
privado, estado e sociedade civil, instituições e 
organizações civis, identidade e nacionalidade, 
igualdades e desigualdades já não fazem mais 
parte dos temas abordados pela sociologia 
devido à crise de paradigmas que estamos 
vivendo. 

d. As afirmativas A, B e C estão corretas. 
e. A afirmativa C está incorreta. 
 
QUESTÃO 34 
As ciências sociais se sustentam sobre interesses 
práticos e críticos, isso é, visam responder a 
problemas que a sociedade se coloca dentro dos 
horizontes de compreensão da própria sociedade. O 
conhecimento científico que produzem se constrói 
na abstração distante da representação, contra as 
aparentes evidências constituídas como senso 
comum. 
O texto acima nos permite afirmar que: 
 
a. as ciências sociais precisam fazer uso exclusivo 

apenas de metodologias quantitativas a fim de 
garantir a cientificidade dos resultados obtidos e 
a abstração necessária. 

b. as ciências sociais têm como característica 
básica o uso exclusivo de métodos qualitativos, 
o que inclusive as distingue das ciências exatas.  

c. as ciências sociais produzem um conhecimento 
sistemático do social a partir do conhecimento 
cotidiano. 

d. a função das pesquisas em ciências sociais é 
apenas encontrar soluções para os problemas da 
vida em sociedade e aplicá-las. 

e. nas ciências sociais não pode haver distinção 
entre a linguagem usada nas pesquisas 

acadêmicas e aquela usada para a socialização 
de seus resultados. 

 
QUESTÃO 35 
Projetos de pesquisa podem apresentar 
características diversas, no entanto todos eles 
precisam conter: 1) Uma pergunta clara e precisa à 
qual se quer responder. 2) A problemática em que 
se insere ou a rede de questões que a ela se liga. 3) 
A justificativa ou a importância da pesquisa. 4) Os 
objetivos que se pretende alcançar. 5) A 
metodologia do trabalho a ser realizado. 6) 
Recursos Financeiros 7) Um cronograma. 
Assinale a alternativa cujo aspecto de um projeto de 
pesquisa NÃO está de acordo com o exposto acima. 
a. Os objetivos de um projeto de pesquisa 

correspondem ao cerne do trabalho de 
investigação, indicando o que se pretende 
alcançar ou o que se pretende produzir. 

b. O cronograma é elemento indispensável a um 
projeto de pesquisa não só para 
acompanhamento externo, mas para o 
pesquisador, pois demonstra a viabilidade das 
ações dentro do tempo disponível.  

c. A metodologia, isto é a definição dos caminhos 
que se pretende percorrer para atingir os 
objetivos inclui também pensar nos recursos que 
se vai utilizar. 

d. A temática em que se insere o objeto da 
pesquisa vai definir em grande parte a 
bibliografia a ser estudada e deve ser abordada 
no projeto de pesquisa. 

e. Não há necessidade de se preocupar com  a 
fonte financiadora e os recursos financeiros 
disponíveis para a realização do projeto de 
pesquisa. 

 
QUESTÃO 36 
“A tendência predominante nos anos 90, na análise 
dos movimentos sociais, tem sido unir as 
abordagens elaboradas a partir de teorias 
macrossociais a teorias que priorizam aspectos 
micro da vida cotidiana, por meio de conceitos que 
fazem mediações sem excluir uma ou outra das 
abordagens.” (GOHN, Maria da Glória. São Paulo, 
Loyola, 1997. Teoria dos Movimentos Sociais.)  
Com base nesta afirmativa pode-se inferir que: 
 
a. ambas as teorias, micro e macrossociais, têm 

sido vistas como insatisfatórias porque seus 
conteúdos básicos, ação e estrutura, precisariam 
ser articulados. 

b. a tendência atual é articular diferentes 
disciplinas: economia, política, sociologia, 
antropologia, psicanálise filosofia e 
comunicações a fim de se obter diferentes 

http://www.espacoacademico.com.br/008/08congre


ângulos de apreensão e compreensão dos fatos 
da realidade. 

c. a sociologia tem construído referenciais teóricos 
próprios com o intuito de tornar os movimentos 
sociais o campo o objeto específico de suas 
análises, a fim de definir e distinguir a área de 
atuação de seus profissionais  de outros.  

d. as alternativas A e B estão corretas. 
e. apenas a alternativa C está correta. 
 
QUESTÃO 37 
No cenário do anos 1990 pode-se acompanhar  o 
fortalecimento de redes e estruturas nacionais de 
movimentos sociais coordenadas por ONGs e o 
surgimento e ou desenvolvimento de movimentos 
internacionais no Brasil. 
Além disso, é característica do cenário brasileiro 
nessa década: 
a. o crescimento das ONGs nacionais e o 

surgimento de políticas de parcerias implantadas 
pelo poder público. 

b. o fortalecimento do papel do Estado nas 
relações com a sociedade civil e o mercado. 

c. a diminuição do número de trabalhadores 
participantes do mercado informal de trabalho. 

d. a implementação de políticas públicas 
específicas para organizações determinadas, 
desconsiderando temáticas gerais tais como: a 
fome, a moradia, ou os Sem-Terra. 

e. a pouca utilização da mídia como meio de 
divulgação e controle das ações 
governamentais. 

 
QUESTÃO 38 
O município de Barra do Garças localiza-se no 
centro geodésico do Brasil às margens do Rio 
Araguaia e na fronteira entre os Estados de MT e 
GO. Também é conhecido como Portal da 
Amazônia, onde se inicia o paralelo 16. Sua 
população é formada por pessoas vindas de vários 
estados brasileiros, incentivadas pela “conquista do 
Oeste” em busca do ouro e do diamante. Região foi 
desbravada pelo Marechal Rondon, na metade do 
século passado e cujo povoamento se efetivou após 
o trabalho dos sertanistas irmãos Villas Boas com a 
Fundação Brasil Central, que abrindo picadas fez 
nascer no seu rastro várias cidades. (Informações 
contidas no portal da Prefeitura Municipal de Barra 
do Garças http://www.barradogarcas.com/, último 
acesso em 26.07.2006.) 
Este breve informe permite a um sociólogo pensar 
como possíveis as seguintes questões de pesquisa, 
EXCETO: 
a. questões ambientais relacionadas ao paralelo em 

que se encontra o município e o fato de ser um 
dos caminhos de acesso à “amazônia legal”. 

b. problemas nas relações de gênero entre os 
habitantes ribeirinhos devido ao grande número 
de pescadores que visitam a cidade nos meses 
de junho a agosto. 

c. problemas de terra que vêm se estendendo pelo 
país desde muito tempo mas que foram 
acirrados quando da política de “conquista do 
oeste” trazendo conseqüências específicas à 
região centro oeste e norte. 

d. questões relativas à educação ambiental 
especialmente ligadas ao uso das águas e 
conservação de habitat de fauna e flora do rio 
Araguaia. 

e. questões acerca da multiculturalidade, etnias e 
raças dos diversos povos que constituem a 
população do município e suas relações. 

 
QUESTÃO 39 
 
“Nestes “novos tempos” a Sociologia passou a 
desenrolar temas/questões voltados para dar conta 
dos indivíduos concretos e das ações humanas, 
renunciando assim as grandes abordagens macro-
sociológicas - discutindo-se mais a identidade, as 
diferenças, o quotidiano e menos as noções como as 
de sociedade, história, revolução, imperialismo e 
outras tantas voltadas para a teorização dos 
processos-macros e dos grandes conjuntos e 
sistemas sociais típicos dos cânones herdados dos 
modelos teóricos clássicos.” (Observações sobre os 
fenômenos sociais: mundialização do capital, pós-
modernidade e novas tecnologias In:Walter Clayton de 
Oliveira1. Sexta-feira, 28 de Julho de 2006 , 
www.bocc.ubi.pt) 
 
Assinale a alternativa que NÃO Pode ser 
considerada a causa da situação acima : 
a. mudanças significativas na sociedade e na 

tecnologia, que vêm transformando rapidamente 
os usos e costumes coletivos característicos da 
sociedade humana contemporânea. 

b. a mundialização do capital como um fenômeno 
que aparece de maneira evidente, na segunda 
metade do século XX, inicialmente com a 
internacionalização das empresas que ganham 
maior força, dissolvem fronteiras e pulverizam 
culturas. 

c. a influência da imagem que coloca em 
contratempo o estatuto do real e do virtual 
redefinindo-os na orientação das relações dos 
indivíduos e sociedades. 

d. as teorias clássicas que se tornaram referenciais 
absolutamente obsoletos e suscitam o 
desenvolvimento de outros métodos, 
tema/questões e teorias para melhor conceituar e 
interpretar o momento histórico. 
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e. uma releitura das teorias clássicas que vem 
ocorrendo e que certamente traz uma renovação 
profícua na elucidação teórica da dinâmica da 
mundialização do capital e suas conseqüências 
sociais, incluindo a construção de novos 
conceitos e métodos. 

 
QUESTÃO 40 
“Os códigos de ética têm (...) se constituído não 
apenas em uma defesa de direitos das populações 
pesquisadas, mas também precisam ser 
compreendidos como uma forma de defesa do 
pesquisador e da comunidade científica e, nesse 
sentido, seu interesse e suas características 
requerem avaliações com um cuidado redobrado. 
Essas questões e os debates em torno delas devem, 
no entanto, ser ampliados de modo a dar conta de 
outras situações em que a desigualdade entre 
pesquisador e pesquisado não é tão evidente, como 
no caso dos estudos com elites religiosas ou 
políticas.” (Poder e Ética na Pesquisa Social, DEBERT, 
Guita Grin. Ciência e Cultura, vol.55 no.3 São Paulo Jul/Set. 
2003). 
 
Sobre o tema ética na pesquisa assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
a. estamos vivendo um período em que o tema 

“ética” é parte constante das agendas de 
discussão de pesquisadores de todas as áreas. 

b. as relações entre pesquisador e pesquisados 
podem e devem ser definidas em códigos de 
ética previamente estabelecidos, pois sejam 
quais forem os pesquisados, a situação de 
pesquisa é sempre a mesma. 

c. são temas centrais da discussão sobre ética na 
pesquisa o caráter do consentimento (formal ou 
informal), o tipo de informação que o 
pesquisado      deve obter da pesquisa de que 
participa, a capacidade legal e intelectual dos 
entrevistados de entender o trabalho proposto e 
as formas de coerção que podem estar 
envolvidas nessa relação. 

d. avaliam-se, também, os riscos       envolvidos na 
publicação dos resultados, porque as conclusões 
não podem constranger, humilhar ou trazer 
prejuízos para as populações estudadas. 

e. em nome do desenvolvimento, populações 
indígenas, por exemplo, foram e ainda são 
destruídas, deslocadas de seus territórios e estão 
assistindo ao roubo de suas riquezas em 
biodiversidade e propriedade      intelectual. 
Pesquisas sobre esses povos podem colaborar 
com sua resistência ou com sua dizimação. 

 
 

RASCUNHO 
 
 


