MESTRADO PROFISSIONAL EM
PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS
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SELEÇÃO – 2016
Prevista nos Editais nº 01/2015 e 02/2015-ESMEC

Prova Dissertativa
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA

INSTRUÇÕES PAR A A PROVA:
A única identificação permitida na prova, tanto nas folhas de instruções/questões quanto nas
folhas de papel almaço destinadas às respostas, será a numeração aleatória do(a) candidato(a).
2.
Os três últimos candidatos de cada sala só poderão sair em conjunto, após o lacre do envelope
das provas e assinatura da Ata de Seleção.
3.
Cada prova será avaliada por três professores doutores e cada professor dará uma nota
específica, sem conhecimento de quem seja o(a) candidato(a). A nota final da prova será a média
das três notas atribuídas e não poderá haver uma diferença maior do que três pontos entre as
avaliações de um mesmo candidato na nota atribuída pelos examinadores.
4.
A prova deverá ser respondida individualmente e sem consulta. É proibida qualquer anotação
indevida encontrada com o(a) candidato(a), sendo expressamente vedada qualquer espécie de
consulta.
5.
Guardar bolsas, sacolas, livros, aparelhos eletrônicos (desligados) e qualquer outro objeto que
não seja autorizado pela Banca Examinadora, representada pelos Fiscais de Sala, que darão
indicação sobre como e onde guardá-los.
6.
A prova terá início às 14h00min e findará às 18h00min, horário local, sem direito a qualquer
prorrogação.
7.
Ninguém poderá se retirar da sala antes de meia hora após distribuídos a folha de
instruções/questões e as folhas de papel almaço destinadas às respostas.
8.
Não haverá caderno de reposição.
9.
Cada candidato(a) receberá 2 (duas) folhas de papel almaço, que podem ser preenchidas na
frente e no verso para exprimir as suas respostas. Não haverá folhas extras, nem reposição das
entregues inicialmente.
10. O poder de síntese será um dos critérios observados pela Banca Examinadora na correção, sem
prejuízo das respostas ao que for solicitado no comando de cada questão.
11. Indique a numeração de cada questão que está sendo respondida e deixe o espaço de uma linha
entre a resposta de uma questão e o início da resposta da outra.
12. Use caneta esferográfica preta ou azul. Não serão consideradas respostas a lápis ou em caneta
de outra cor, que dificulte a leitura das respostas ou possa torná-las rasuradas, borradas ou
ilegíveis.
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Número de linhas em cada questão, em letra legível: mínimo 10 e no máximo 60 linhas. A
inobservância a este requisito levará a total desconsideração da resposta, atribuindo-se a
pontuação 0,0 (zero).
A partir do início da prova até sua entrega por parte do último aluno, não serão permitidas
conversas de qualquer natureza, nem a troca ou cessão de materiais entre os participantes, bem
como atitude temerária ou ofensiva ao decoro.
A prova valerá de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. A nota mínima será 7,0 (sete).
Não será permitido o uso de celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico durante a realização
da prova. Todos os aparelhos eletrônicos e similares devem estar desligados e deixados, logo no
início, junto à mesa dos fiscais, juntamente com a identidade do candidato ou outro documento
com foto.
À exceção de grávidas ou sequelados, o aluno não poderá ausentar-se durante a realização da
prova.
A intelecção das questões é inerente à prova. O enunciado das questões contém todas as
informações necessárias para respondê-las. A interpretação do enunciado faz parte da prova.
Portanto, em nenhum caso poderão ser prestados esclarecimentos adicionais sobre as questões
durante a realização da prova.
A atribuição da pontuação na correção da questão será decidida conforme os critérios da Banca
Examinadora.
Não será recebida prova antes de 30 minutos após o seu início, nem permitida a submissão à
prova por alunos retardatários após esse intervalo de tempo.
Anexe esta folha de questões às folhas de resposta da prova, devolvendo-as todas ao final, ainda
que não respondidas ou apenas rascunhadas.
Leia atentamente e responda com fundamento teórico e, sempre que possível, ilustrando com
exemplos de ordem prática, de modo a demonstrar o domínio da matéria e o poder de
argumentação.
Na pontuação da questão, a linguagem apropriada, o uso escorreito do vernáculo e a observância
às regras gramaticais serão considerados.
A prova deve ser escrita em língua portuguesa.
Responda cada questão no espaço indicado para cada uma delas, disponível nas duas faces da
folha. Não responda em local diverso do definido pela comissão.
Não se esqueça de inserir sua numeração identificadora no campo específico, logo no cabeçalho
da folha pautada de respostas. Não insira qualquer outra identificação na prova, sob pena de
desclassificação automática.
A desobediência a qualquer um dos itens será considerada improbidade na execução da
avaliação, com implicações previstas no Edital e nas normas do ordenamento jurídico,
independentemente de ser atribuída NOTA ZERO À PROVA do candidato e sua eliminação
do certame.

Questões a serem sorteadas no momento da aplicação pela Banca Examinadora:
Assinale (X) apenas naquelas que foram sorteadas para serem respondidas,
respondendo-as na(s) folha(s) de papel almaço:
01 ( X ) Manuel Castells destacou a ocupação dos espaços públicos quando abordou
sobre as "redes de indignação e esperança" que surgiram nos últimos anos estimuladas
pelas novas tecnologias da informação. Como você analisa esses movimentos sociais
ocorridos em diversos países, à luz do pensamento deste sociólogo espanhol? Que
implicações poderiam gerar no processo democrático dos países onde ocorreram? (0 a 3
pts)
02 ( X ) Robert Castel fez uma análise da metamorfose da questão social enfatizando,
entre outros pontos, o trabalho, numa perspectiva histórica. Considerando questões
abordadas por esse autor, descreva como tem evoluído essa política social no Brasil,
fazendo referência ao contexto atual. (0 a 4 pts)
03 ( ) O sociólogo português Boaventura Santos, em seu livro A crítica da razão
indolente: contra o desperdício da experiência, assinala que “a partir de meados do século
XIX, com a consolidação da convergência entre paradigma da modernidade e o
capitalismo, a tensão entre regulação e emancipação entrou num longo processo histórico
de degradação caracterizado pela gradual e crescente transformação de energias
emancipatórias em energias regulatórias”. (Editora Cortez , 2001, p. 15). Santos (2001)
ao desenvolver sua teoria crítica a focaliza a partir de três campos analíticos: a ciência, o
direito e o poder. Disserte sobre a tensão entre regulação e emancipação no campo
jurídico dentro dos destaques conferidos pelo estudioso português. (0 a 4 pts)
04 ( ) A partir da obra de Manuel Castells intitulada Redes de indignação e esperança:
movimentos sociais na era da internet, elabore um cotejo das principais características
das manifestações sociais ocorridas no Brasil em 2013 (antes da Copa das
Confederações) com outros movimentos sociais como a Primavera Árabe, Os Indignados,
da Espanha e Occupy, nos Estados Unidos, entre outros. (0 a 3 pts)
05 ( X ) Em sua obra mais importante, A Condição Humana (1958), Hannah Arendt analisa os
vários componentes da vida ativa (vita activa) e suas origens conceituais, dividindo a atividade
humana em três categorias fundamentais. Identifique estas categorias, distinguindo-as à luz do
pensamento de Arendt, destacando a sua presença nos espaços público e privado e a sua relação
com o conceito de políticas públicas. (0 a 3 pts)
06 ( ) Na obra Em busca da Política (1999), Zygmunt Bauman discute vários aspectos daquilo
que denominaria modernidade líquida ou pós-modernidade. Pergunta-se: a passagem para o
estágio final da modernidade ou para a condição pós-moderna propiciou maior liberdade individual
no sentido de maior influência na composição da agenda de opções, com uma maior capacidade
de negociar o código de escolha? Depois de dar uma resposta objetiva e direta a esta pergunta,
com base nas ideias do autor citado, fundamente-a adequadamente, discutindo também, neste
contexto, a judicialização da política e a democratização do poder judiciário: (0 a 4 pts)

