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Querido(a) aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Desejamos-lhe 
um ótimo resultado e pedimos a Deus que o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 
PROGRAMA DA PROVA 

 
CAPÍTULO A1: O QUE É SOCIOLOGIA? 

 
CAPÍTULO A2: DURKHEIM, WEBER E MARX 

 
QUESTÃO 01  
EXPLIQUE o que é o conhecimento do senso comum e conhecimento científico. DÊ um exemplo de 
cada um. 
 
 
QUESTÃO 02 
Todas as instituições sociais são fenômenos históricos. Diante desta afirmativa, é possível dizer que as 
instituições podem sofrer mudança ou mesmo deixar de existir? JUSTIFIQUE. 
 
 
QUESTÃO 03 
(UEL) A Sociologia é uma ciência moderna que surge e se desenvolve juntamente com o avanço do 
capitalismo. Nesse sentido, reflete suas principais transformações e procura desvendar os dilemas 
sociais por ele produzidos. Sobre a emergência da sociologia, considere as afirmativas a seguir: 
I. A Sociologia tem como principal referência a explicação teológica sobre os problemas sociais 
decorrentes da industrialização, tais como a pobreza, a desigualdade social e a concentração 
populacional nos centros urbanos. 
II. A Sociologia é produto da Revolução Industrial, sendo chamada de “ciência da crise”, por refletir 
sobre a transformação de formas tradicionais de existência social e as mudanças decorrentes da 
urbanização e da industrialização. 
III. A emergência da Sociologia só pode ser compreendida se for observada sua correspondência com 
o cientificismo europeu e com a crença no poder da razão e da observação, enquanto recursos de 
produção do conhecimento. 
IV. A Sociologia surge como uma tentativa de romper com as técnicas e métodos das ciências naturais, 
na análise dos problemas sociais decorrentes das reminiscências do modo de produção feudal. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
A) I e III. 



B) II e III. 
C) II e IV. 
D) I, II e IV. 
E) I, III e IV. 
 
QUESTÃO 04 
ESTABELEÇA uma relação entre a coercitividade e as instituições sociais. 
 
QUESTÃO 05 
“Quando desempenho meus deveres de irmão, de esposo ou de cidadão, quando me desincumbo de 
encargos que contraí, pratico deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e no 
costume”. Ainda exemplificando o mesmo conceito, refere-se Durkheim ao “sistema de sinais de que 
me sirvo para exprimir pensamentos, o sistema de moedas que emprego para pagar dívidas, os 
instrumentos de crédito que uso nas relações comerciais, as práticas seguidas nas profissões (...)”. 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico, 4ª ed. Trad. de Maria Isaura Pereira Queiroz, São 
Paulo, Editora Nacional, 1966, p. 96.  
  
Para Durkheim, quais elementos caracterizam um fato social? 
A) Exterioridade, generalidade e organicidade social. 
B) Coercitivade, generalidade e interatividade social. 
C) Exterioridade, coercitividade e generalidade. 
D) Liberdade, coercitividade e solidariedade. 
E) Coercitividade, dignidade humana e organicidade social. 
 
QUESTÃO 06 
A pseudociência difere da ciência errônea. A ciência prospera com seus erros, eliminando-os um a um. 
Conclusões falsas são tiradas todo o tempo, mas elas constituem tentativas. As hipóteses são 
formuladas de modo a poderem ser refutadas. Uma sequência de hipóteses alternativas é confrontada 
com os experimentos e a observação. A ciência tateia e cambaleia em busca de melhor compreensão.    
SAGAN, Carl. O mundo assombrado pelos demônios. São Paulo: Cia das Letras, 1997. p. 37  
 
APONTE uma diferença entre a ciência e o senso comum. DÊ um exemplo de senso comum. 
 
 
QUESTÃO 07 
Para Auguste Comte, o conhecimento humano é dividido em três estágios, ou três estados: teológico, 
metafísico e positivo. ESCOLHA um desses estágios e DISCORRA sobre ele. 
 
QUESTÃO 08 
As assertivas a seguir resumem formulações teóricas da Sociologia sobre coesão social e anomia. Leia-
as e ASSINALE a alternativa que indica as formulações corretas na tradição teórica de Émile Durkheim. 
  
I - A solidariedade mecânica, como base da coesão social, perde terreno para a solidariedade orgânica, 
quando aumenta a divisão social do trabalho, como se observa na transição das sociedades agrárias 
para as sociedades urbanas-industriais. 
II - A solidariedade mecânica funda-se na adesão total do indivíduo ao grupo ao qual pertence, enquanto 
a solidariedade orgânica tem fundamento na cooperação dos indivíduos e grupos, segundo a 
interdependência de suas funções sociais. 
III - A transição da solidariedade mecânica para a orgânica impõe transformações na estrutura social, 
incluindo mudanças em seus fundamentos morais que, quando mal assimiladas, podem levar a estados 
de anomia, como se vê em alguns casos de suicídio. 
IV - A anomia corresponde a situações de desorganização pessoal e social decorrentes da ausência de 
consciência coletiva, da luta de classes e do desencantamento do mundo próprios das sociedades de 
consumo. 
 
A) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
B) Apenas as assertivas I e II são corretas. 



C) As assertivas I, II e IV são corretas. 
D) As assertivas I, II e III são corretas. 
E) As assertivas I, II, III e IV são corretas.  

 
QUESTÃO 09 
Émile Durkheim (1858-1917) é considerado, por muitos estudiosos, o fundador da Sociologia como 
ciência independente das demais Ciências Sociais. Sua contribuição foi fundamental, pois, por meio do 
estabelecimento de regras e de métodos próprios, determinou o objeto da Sociologia e formulou alguns 
conceitos importantes para compreender a sociedade.  
Com relação a esse assunto, MARQUE (V) para Verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) A sociedade prevalece sobre o indivíduo, pois as regras e as normas sociais são construídas 
exteriormente às consciências individuais. 
(   ) A Sociologia tem como principal objeto de estudo a compreensão dos fatos sociais. 
(   ) Fatos sociais podem ser definidos como “coisas”, ou seja, são maneiras de agir, pensar e sentir 
construídas coletivamente e que orientam a vida dos indivíduos em sociedade. 
(   ) Os fatos sociais são dependentes dos indivíduos e dotados de poder coercitivo. 
(   ) As instituições sociais, como a Igreja, o Exército e a família, são importantes para compreender 
como as normas sociais são consolidadas fora dos indivíduos. 
 
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a 
  
A) V – V – V – F – V     
B) V – F – F – F – V     
C) F – V – F – V – F     
D) F – F – V – F – V  
E) F – F – V – F – F 
 
QUESTÃO 10 
O conhecimento científico faz uso de um método para chegar a conclusões sobre a realidade. Esse tipo 
de conhecimento é utilizado 
 
A) Quando precisamos resolver situações cotidianas como atravessar a rua 
B) Em situações que procuram uma resposta lógica para algumas questões    
C) Nas situações que buscam soluções exatas para diversos problemas 
D) Quando necessitamos de um conforto espiritual ou emocional, ou para lidar com questões 
transcendentais 
E) Para resolver problemas metafísicos que necessitam de uma reflexão profunda. 
 
QUESTÃO 11 
Com relação ao positivismo, é CORRETO afirmar 
A) Foi uma corrente filosófica que teve ampla aceitação durante os séculos XVII e XVIII 
B) Dava mais importância ao conhecimento filosófico em detrimento do conhecimento científico 
C) Seu objetivo era descobrir as relações de causa e efeito universais e imutáveis que estaria por trás 
de todos os fenômenos. 
D) Defendia que o método das ciências naturais não poderia ser utilizado para entender a sociedade 
E) Reconhecia o conhecimento do senso comum como sendo superior ao conhecimento científico. 
 
QUESTÃO 12 
(Unimontes 2015, modificada) Socialização é um conceito-chave utilizado na Sociologia para 
reconhecer que identidades sociais, papéis e trajetórias de indivíduos e grupos sociais são construídos 
por meio de um processo contínuo de transmissão cultural. Portanto, é CORRETO afirmar:  
  
A) Os indivíduos são seres antissociais que somente pautam suas vidas influenciados pelo 
individualismo utilitário. 
B) A socialização não expressa a heterogeneidade das populações e seus modos de vida, mas somente 
a condição de nascimento das pessoas. 



C) A socialização desagrega os indivíduos numa comunidade, impossibilitando as relações sociais e a 
participação em decisões públicas. 
D) Socialização é o processo de aprender a tornar-se membro de uma sociedade, por meio do qual nos 
tornamos seres sociais. 
E) A socialização entre os seres humanos ocorre devido ao fato de as pessoas não reconhecerem como 
importantes as instituições sociais. 
 
QUESTÃO 13 
Para Weber, é um tipo de dominação que se baseia na crença de que o líder possui qualidades 
excepcionais, extraordinárias. É um tipo de dominação extremamente personalista.   
Com base na análise weberiana, assinale a alternativa que indica o tipo de dominação a que essa 
descrição está relacionada. 
A) Dominação Legal. 
B) Dominação Carismática. 
C) Dominação Tradicional. 
D) Dominação Altruísta. 
E) Dominação Racional 
 
 
QUESTÃO 14 
O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e 
extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse 
fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe 
como um ser estranho, como uma força independente do produtor. 
 
MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos (Primeiro manuscrito). São Paulo: Boitempo Editorial, 
2004 (adaptado). 
Com base no texto acima, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é 
 
A) baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos 

postos de emprego. 
B) fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de 

bens e serviços. 
C) estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. 
D) instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. 
E) derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. 


