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1. Os principais fatos histórico-sociais que propiciaram o surgimento da sociologia
foram:

A) a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.
B) a Revolução Russa e a Revolução Cubana.
C) a Revolução Comercial e a Revolução Industrial.
D) o Renascimento Comercial e a Formação dos Estados Nacionais.
E) a Crise do Feudalismo e a Revolução Inglesa.
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2. “O nome “positivismo” tem sua origem no adjetivo “positivo”, que significa
certo, seguro, definitivo. Como escola filosófica, derivou do “cientificismo”, isto
é, da crença no poder dominante e absoluto da razão humana em conhecer a
realidade e traduzi-la sob a forma de leis que seriam a base da regulamentação
da vida do homem, da natureza e do próprio universo. Com esse conhecimento
pretendia-se substituir as explicações teológicas, filosóficas e de senso comum
por meio das quais - até então - o homem explicaria a realidade e a sua
participação nela” (COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da
sociedade. São Paulo, 2005, p.72.).
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Sobre o positivismo assinale a alternativa correta.

A) O positivismo, teoria criada por Auguste Comte, pregava a cientifização do
pensamento e do estudo humano, visando à obtenção de resultados claros, objetivos
e completamente correto.
B) O positivismo não derivou de nenhum método de investigação das ciências da
natureza e sim criou o seu próprio método investigativo.
C) O positivismo foi uma teoria criada por Émile Durkheim para explicar os fatos
sociais.
D) O positivismo baseava suas explicações nas explicações teológicas, filosóficas e de
senso comum.
E) O positivismo não busca a certeza de nada e se baseia em explicações abstratas.
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3. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em
vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela
prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem
que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de
intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa.
Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de
nenhum tipo de prova.(DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins
Fontes, 2000).

O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na
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a) vinculação com a filosofia como saber unificado.

b) reunião de percepções intuitivas para demonstração.

c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.

d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais.

e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político.
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4. O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se, entre
seus principais teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. Sobre a concepção de
conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar:

A) A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais,
razão pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico.
B) Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem objeto do conhecimento científico,
haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e
a neutralidade científica.
C) Apreender a sociedade como um grande organismo, a exemplo do que fazia o
materialismo histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para as
investigações empreendidas no âmbito das ciências sociais.
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D) A ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o
que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas
instituições forjadas historicamente.

E) O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à
compreensão da sociedade os valores por ele assimilados durante o processo
de socialização obtido no seio familiar.
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5. (UNICENTRO 2011) Para Augusto Comte, uma das funções da Sociologia ou Física Social
era encontrar leis sociais que conduzissem o progresso da humanidade. Sobre os estágios
do progresso social discutidos pelo autor, é correto afirmar:
A) O estágio teológico nega a existência de apenas uma explicação divina para os
fenômenos naturais e sociais.
B) O positivismo é o estágio superior do progresso social, porque se sustenta nos métodos
científicos.
C) O estágio mais simples é o mítico, seguido pelo teológico e pelo científico, que é o mais
elaborado.
D) O primeiro estágio do conhecimento é o metafísico, em que conceitos abstratos explicam
o mundo.
E) A Europa exemplificava uma sociedade em estado de desenvolvimento teológico. B
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6. (Uncisal 2011) O lema “Prever para Prover” é inspirado no pensamento
social do pensador da sociologia:

A) Auguste Comte.
B) Max Weber.
C) Karl Marx.
D) Rui Barbosa.
E) Joaquim Nabuco.
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7. O lema da bandeira do Brasil, “Ordem e Progresso”, indica a forte influência do
positivismo na formação política do Estado brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta ideias contidas nesse lema.
A) ideais de movimentos juvenis, que visam superar os valores das gerações adultas.
B) denúncia dos laços de funcionalidade que unem as instituições sociais e garantem os
privilégios dos ricos.
C) ideal de superação da sociedade burguesa através da revolução das classes
populares.
D) negação da instituição estatal e da harmonia coletiva baseada na hierarquia social.
E) crença na resolução dos conflitos sociais por meio do estímulo à coesão social e à
evolução natural da nação. E
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8. 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:
a) 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.

b) 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.

c) a emergência da Sociologia só pode ser compreendida se for observada sua
correspondência com o romanticismo europeu e com a crença no poder das emoções e
da reflexão, enquanto recursos de produção do conhecimento.
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d) 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.

e) A Sociologia é resultado do pensamento medieval nos seus aspectos
teológicos.
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9. (UEL 2009) Leia o texto a seguir.
Texto I
“Tribunais do crime” mataram ao menos nove”.
[...]
Os ‘tribunais’ [do crime] são ‘julgamentos’ comandados por um presidiário do PCC que
assume o papel de ‘juiz’ para determinar, por meio de um celular, a morte ou não de uma
pessoa – seja ela ligada ou não ao PCC.
Escutas telefônicas mostram como funcionam os ‘tribunais do crime’:
Pessoa 1: Alô [...]
Pessoa 2: Então, é aquilo que eu falei lá! Se o cara quiser vir, pode arrancar esse moleque aí,
pegar, matar, raspar e sair fora, que é para [ele] ficar esperto [...]. É essa a idéia: se quiser, é
já para esticar o cerol [matar].
(Folha de São Paulo, 21 set. 2008. Caderno cotidiano, p. C-4).
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O texto retrata uma prática que tem se tornado comum em várias cidades brasileiras
devido à existência de organizações criminosas ligadas, principalmente, ao tráfico de
drogas.

De acordo com a perspectiva teórica de Émile Durkheim, o texto expressa
A) a importância de se constituírem, no interior da sociedade, novas formas de
consciência coletiva que se manifestem contrárias àquela dominante, reconhecida
institucionalmente.
B) que a harmonia social tem como um de seus pressupostos a eliminação física e
brutal dos indivíduos com comportamento coletivo desviante, por instituições
paralelas ao poder estatal.
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C) a importância de todos os setores da vida social possuírem estrutura
institucional, pois, sendo a sociedade um grande organismo, inclusive o
crime deve ser organizado.
D) que os indivíduos são anteriores à sociedade, ou seja, podem agir de
forma autônoma e, se assim for necessário, podem agir contrariamente às
normas coletivas.
E) aspectos de um quadro anômico, pois, embora certa taxa de crime seja
normal em todas as sociedades, a prática assinalada indica a perda de
vínculos sociais e morais básicos para a existência da coesão social.

E
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10. (UNIOESTE 2012) Émile Durkheim é considerado um dos fundadores das Ciências Sociais
e entre as suas diversas obras se destacam “As Regras do Método Sociológico”, “O Suicídio”
e “Da Divisão do Trabalho Social”. Sobre este último estudo, infere-se que

A) a divisão do trabalho possui um importante papel social. Muito além do aumento da
produtividade econômica, a divisão garante a coesão social ao possibilitar o surgimento de
um tipo específico de solidariedade.
B) a solidariedade mecânica é o resultado do desenvolvimento da industrialização, que
garantiu uma robotização dos comportamentos humanos.
C) a solidariedade orgânica refere-se às relações sociais estabelecidas nas sociedades mais
tradicionais. O nome remete ao entendimento da harmonia existentes nas comunidades de
menor taxa demográfica.
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D) indiferente dos tipos de solidariedade predominantes, o crime necessita ser
punido por representar uma ofensa às liberdades e à consciência individual existente
em cada ser humano.

E) a consciência coletiva está vinculada exclusivamente às ações sociais filantrópicas
estabelecidas pelos indivíduos na contemporaneidade, não tendo nenhuma relação
com tradições e valores morais comuns.
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