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                                                   SIMULADO DE SOCIOLOGIA 

Pergunta 1 (5 pontos) 

  

As principais instituições sociais responsáveis pela socialização de um indivíduo são 

a família e a escola. A socialização é um processo que diz respeito à 

Opções de pergunta 1: 

 Obtenção do conhecimento científico necessário à vida social. 

 exteriorização das expectativas das crianças quanto às normas de convívio com os grupos sociais. 

 interiorização de normas, regras, valores, crenças e saberes de uma sociedade. 

 seleção das formas eficazes de conduzir as crianças a posições de prestígio social. 

Pergunta 2 (5 pontos) 

  

Em 2019, o Senado aprovou medidas que ampliaram o alcance da Lei Maria da 

Penha. Uma dessas medidas determina que a mulher vítima de violência tenha 

Opções de pergunta 2: 

 asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservando sua saúde física e 

mental. 

 direito a um atendimento policial especializado, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher. 

 prioridade para matricular seus filhos nas instituições de educação básica mais próximas de seu domicílio. 

 atendimento prestado de forma articulada, em conformidade com as diretrizes da Lei Orgânica de 

Assistência Social. 

Pergunta 3 (5 pontos) 



  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a violência como um grave 

problema de saúde pública e uma violação aos direitos humanos. A respeito desse 

tema, julgue os seguintes itens. 

I A denúncia de violência é cabível apenas se concretizada a agressão física, 

evitando-se, assim, eventual calúnia e leviandade do(a) denunciante. 

II Por conta do sigilo, os psicólogos, no exercício da profissão, devem notificar os 

casos de violência contra criança apenas após terem certeza de que o menor é, de 

fato, vítima. 

III A notificação de confirmação ou de suspeita de caso de violência é compulsória 

aos profissionais que atenderem pessoas nessa situação. 

Assinale a opção correta 

Opções de pergunta 3: 

 Apenas o item II está certo. 

 Apenas o item III está certo. 

 Apenas os itens I e II estão certos. 

 Apenas os itens I e III estão certos. 

Pergunta 4 (5 pontos) 

  

A respeito da violência doméstica contra a mulher, julgue os próximos itens.  

I A violência doméstica caracteriza-se por ser cometida estritamente no âmbito do 

convívio de pessoas que possuem vínculo familiar com a vítima, portanto não 

abrange agressores sem vínculo familiar ou que frequentem o lar da vítima apenas 

esporadicamente. 

II O plano de segurança ao atendimento à mulher só pode ser elaborado após a vítima 

ser atendida em delegacia especializada. 

III A legislação estipula como tipologias de violência doméstica a física, a 

psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial. 

Assinale a opção correta. 

Opções de pergunta 4: 

 Apenas o item II está certo. 



 Apenas o item III está certo 

 Apenas os itens I e II estão certos. 

 Todos os itens estão certos 

Pergunta 5 (5 pontos) 

  

A violência contra a criança e o adolescente compromete o desenvolvimento e produz 

efeitos e marcas que se mantêm presentes por toda a vida. No que se refere a esse 

tema, julgue os itens a seguir. 

I Agressores(as) sexuais, em sua maioria, são pessoas próximas às vítimas, como 

pais, padrasto, tios. 

II Assédio verbal, exibicionismo e produção de fotos íntimas de crianças ou 

adolescentes não caracterizam abuso sexual, mas abuso psicológico. 

III Os danos da violência na infância e na adolescência podem produzir níveis de 

estresse que alteram a estrutura e a funcionalidade do cérebro da vítima. 

Assinale a opção correta. 

Opções de pergunta 5: 

 Apenas o item II está certo. 

 Apenas o item III está certo. 

 Apenas os itens I e II estão certos. 

 Apenas os itens I e III estão certos. 

Pergunta 6 (5 pontos) 

  

Analise a opção INCORRETA. 

Opções de pergunta 6: 

 Configura o crime de redução à condição análoga a de escravo, quer o submeter a trabalhos forçados ou a 

jornada exaustiva, quer o sujeitar a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 

meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. 



 Constitui crime de corrupção ativa, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem. 

 Configura o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 

adolescente ou de vulnerável, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração 

sexual, alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. 

 
Constitui também crime de prevaricação, deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de 

cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 

comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 

 


