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                                                   SIMULADO DE SOCIOLOGIA 

Pergunta 1 (5 pontos) 
  
Embora o Brasil não viva uma situação de guerra civil ou de 
atentados terroristas, a violência tem sido um dos temas mais 
frequentes no noticiário nacional, uma preocupação política e um 
tormento para o brasileiro comum, independentemente de sua 
classe social, de seu nível de instrução, de sua religião ou de sua 
inclinação política. Vive-se atualmente um clima de medo e 
insegurança generalizado. Essa sensação é confirmada pelas 
estatísticas que revelam o aumento crescente da criminalidade e, 
ao lado dela, da mortalidade por violência em nosso país, sendo o 
jovem a vítima preferencial. 

(BRYM, Robert [et al.] Sociologia: sua bússola para um 

novo mundo. São Paulo: Thomson Learning, 2006. Adaptado) 

Assinale a alternativa que apresenta as causas estruturais da 
violência nas áreas urbanas. 

Opções de pergunta 1: 

 A violência urbana é fruto do consumo de drogas que conduz os usuários à formação de guetos e à fuga 

do mercado de trabalho. 

 A ausência de uma política de assistência social que ampare os pobres para que se mantenham distantes 

do crime organizado. 

 A falta de investimento público no sistema prisional, que pela falta de vagas, antecipa a liberdade 

condicional aos condenados. 



 A exclusão social, provocada pelo desemprego estrutural e pela ausência de perspectivas, fornece a base 

social para a criminalidade urbana. 

Pergunta 2 (5 pontos) 
  
Sobre as causas da violência, é correto afirmar, segundo o 
consenso dos estudiosos, que 

•   

  

Opções de pergunta 2: 

 
•  

• as pessoas agem de forma violenta porque tem índole má, a qual pode ser revertida se elas forem 

condenadas a longas penas de prisão. 

•  

 

 
•  

• a principal causa da violência é a pobreza, o que se comprova pelo fato de que a maioria das pessoas que 

estão presas por crime violento são pobres. 

•  

 

 
•  

• não existe uma única causa para a violência e a punição de quem age com violência não é suficiente para 

resolver o problema. 

•  

 

 A exclusão social, provocada pelo desemprego estrutural e pela ausência de perspectivas, fornece a base 

social para a criminalidade urbana. 

Pergunta 3 (5 pontos) 
  
Há no Brasil legislação e órgãos criados especialmente para 
combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, não 
tendo os homens o mesmo tipo de proteção. Essa diferença de 
tratamento 

Opções de pergunta 3: 

 não se justifica do ponto de vista dos direitos humanos e do direito internacional, já que viola a regra de 

que todos são iguais perante a lei. 



 parte da constatação de que, em nossa sociedade, o gênero masculino ainda ocupa um lugar privilegiado 

em relação ao gênero o feminino, tornando as mulheres mais expostas e vulneráveis à violência. 

 é mais um reflexo da grande desigualdade observada no país, especialmente na distribuição da renda e 

das oportunidades para todos os cidadãos. 

 Se explica pelo reconhecimento de que a mulher, sendo responsável por gerar e criar os filhos, merece 

mais proteção da sociedade do que os homens. 

Pergunta 4 (5 pontos) 
  
Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal de 
uma pessoa é considerada violência 

Opções de pergunta 4: 

 física. 

 psicológica. 

 verbal. 

 simbólica. 

Pergunta 5 (5 pontos) 
  
Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal de 
uma pessoa é considerada violência 

Opções de pergunta 5: 

 física. 

 psicológica. 

 verbal. 

 simbólica. 

Pergunta 6 (5 pontos) 
  



Se o conceito de violência estrutural inclui a ideia de que se trata 
de uma “violência gerada por estruturas organizadas e 
institucionalizadas, naturalizada e oculta em estruturas sociais”, 
então é correto concluir que 

•   

Opções de pergunta 6: 

 
•  

• a desorganização social enfraquece as instituições e contribui para que a violência estrutural revele os 

verdadeiros interesses que a geram. 

•  

 
•  

• a origem da violência estrutural encontra-se na natureza humana, onde a violência se oculta em sua 

estrutura mais profunda. 

•  

 
•  

• a violência se torna estrutural na medida em que é praticada de forma escondida pelo crime organizado 

contra as instituições sociais. 

•  

 
•  

•  

o o senso comum nem sempre considera ou compreende a violência estrutural como expressão de violência. 

•  

 


