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01. Provavelmente, uma das perguntas mais comuns na vida de um
sociólogo é também a que ele mais repete para si mesmo: a final de
contas, o que é ? Qual seu propósito? Para que vou usar
isso em minha vida?



RESPOSTA: 
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Em termos simples, a sociologia é a ciência que se debruça sobre a própria sociedade

e todas as suas ramificações, componentes e integrantes. Ela se dedica a compreender

as formas de interação que temos uns com os outros, nossas organizações e

os fenômenos sociais observados na realidade dos indivíduos. A sociologia nos

convida a sair da “zona de conforto”, a questionar a sociedade em que vivemos e a

praticar a tolerância.
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A) A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma
grande concentração da população no ambiente urbano, o qual acabou se
constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no
estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava.

B) A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades
gerou uma série de problemas modernos, que passaram a demandar
investigações visando à sua resolução ou minimização.

02. Sobre a relação entre a revolução industrial e o surgimento
da sociologia como ciência, assinale o que for correto.
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C) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados
pela revolução industrial compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os
efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo capitalista.

D) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos
operários nas fábricas, foram tema de pesquisa dos precursores da sociologia e
continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade.

E) A necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e
indústrias do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais, para
atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão mais eficientes e produtivos.
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A ideia de uma ciência voltada para o estudo das sociedades e os

fenômenos sociais surgiu inicialmente com Augusto Comte nas suas

observações dos novos fenômenos sociais que surgiam em meio à

Revolução Industrial, estabelecendo-se mais tarde propriamente

como “Sociologia” com os trabalhos de Émile Durkheim.

GABARITO: LETRA A 
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03. Sobre os fatos que estiveram relacionados com a origem da sociologia, 

assinale a alternativa correta.

a) Revolução Russa e I Guerra Mundial.

b) Revolução Industrial e Revolução Francesa.

c) Revolução Chinesa e Revolução Iraniana.

d) Revolução dos Cravos e Revolução Gloriosa.

e) Revolução Verde e Revolução Federalista .



GABARITO: LETRA B 
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O período histórico do nascimento da sociologia corresponde ao período

subsequente às revoluções burguesas e de consolidação do capitalismo. Nesse

período, de grande euforia a respeito dos métodos científicos, a sociologia

nasce como o modelo científico mais adequado para analisar a constituição e

os problemas da sociedade europeia da época.
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04. O trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos. Foi através dele que
as civilizações conseguiram se desenvolver e alcançar o nível atual. O trabalho é
qualquer atividade física ou intelectual, realizada pelo ser humano, cujo objetivo é
fazer, transformar ou obter algo para realização pessoal e desenvolvimento
econômico.

• O QUE O TRABALHO SIGNIFICA PARA VOCÊ?
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RESPOSTA: 

O trabalho pode possibilitar ao ser humano concretizar seus sonhos,

atingir suas metas e objetivos de vida, além de ser uma forma de

expressão. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações,

iniciativas, desenvolva habilidades.
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05. A Sociologia é uma Ciência?



RESPOSTA: 
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A sociologia é, para todos os fins, uma ciência. Está intimamente ligada ao método

científico, embora se divirja em certos pontos, e se propõe a compreender processos e

fenômenos, direta ou indiretamente, observáveis. Muito embora não seja possível

colocar uma sociedade ou uma interação social sob a lente de um microscópio, é

possível que se aborde partes específicas de nossa realidade para que possamos

observá-la e, a partir dessas observações, tentar traçar explicações, teorias e conclusões

sobre esses “objetos” que também são concretos em sua própria forma.
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06. O fato social, segundo Durkheim, consiste em maneiras de
agir, de pensar e de sentir que exercem poder de coerção sobre o
indivíduo. O fato social deve atender a três características: a
generalidade, a exterioridade e a coercitividade. CARACTERIZE
CADA UMA :

Para Durkheim, o homem naturalmente cria falsas noções do que são as coisas 
que o rodeiam.



RESPOSTA: 
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Generalidade
A generalidade ocorre quando os fatos sociais são coletivos e não individuais. Assim,
atingem toda a sociedade.
Exterioridade
A exterioridade é a característica que denomina os fatos sociais exteriores ao
indivíduo e que já estão organizados antes mesmo dele nascer.
Coercitividade
A coercitividade está relacionada ao poder ou à força que os padrões da cultura de
uma determinada sociedade são impostos aos integrantes.
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07. A educação tem sido objeto de análise de diversos teóricos,
representantes de diferentes áreas do conhecimento, que buscam
compreender esse fenômeno e seu papel na sociedade. Do ponto de vista
sociológico, julgue o item a seguir.

“A educação é, para Émile Durkheim, a ação exercida pelas gerações adultas sobre as

mais jovens e deve promover uma socialização metódica, preparando o indivíduo para a

vida social”.

(    ) VERDADEIRO                 (   ) FALSO 



RESPOSTA: 
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O ITEM ESTÁ VERDADEIRO.

Para Durkheim, a educação pode ser compreendida como o conjunto de
ações exercidas das gerações adultas sobre as que ainda não alcançaram
o estatuto de maturidade para a vida social, ou seja, crianças e jovens.



08. O DETERMINISMO GEOGRÁFICO CONSIDERA QUE AS DIFERENÇAS DO
AMBIENTE FÍSICO CONDICIONAM A DIVERSIDADE CULTURAL.

• POR QUE ESTA TEORIA DEVE SER SUPERADA?
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Determinismo geográfico é a concepção segundo a qual o meio ambiente define ou

influencia fortemente a fisiologia e a psicologia humana, de modo que seria possível

explicar a história dos povos em função das relações de causa e efeito que se

estabeleceriam na interação natureza/homem. Devemos superá-lo, pois este conceito

não explica a diversidade cultural que está presente no Brasil, por exemplo.

RESPOSTA: 
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09. O Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa
quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatores que
contribuem para a construção e permanência da pobreza no Brasil, assinale a
alternativa incorreta:

A) A pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de
uma série de fatores históricos, sociais, conjunturais e políticos.

B) O tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce
influência até os dias atuais na distribuição da riqueza no país.
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C) Fatores históricos possuem influência insignificante na expressiva quantidade de
pessoas que vivem na pobreza no Brasil. O principal fator reside em uma tradição
cultural de desvalorização do trabalho. A maior parte dessas pessoas opta por não
trabalhar, por comodismo ou escolha.

D) O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro
de pobreza brasileiro.

E) A histórica dependência econômica que nosso país tem em relação às nações
desenvolvidas e organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a
desigualdade social e a pobreza existentes no Brasil.



GABARITO: LETRA C 
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Os fatores históricos, como o tipo de colonização que o Brasil sofreu, os

longos anos de escravização de grande parte da população e as

desigualdades sociais existentes desde a chegada dos colonizadores

europeus, são extremamente importantes para a análise da pobreza

brasileira na atualidade.
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10. A aplicação da sociologia no Brasil como matéria obrigatória no currículo

escolar é recente. Em 1971, as disciplinas de filosofia e sociologia deixaram de

ser lecionadas nas escolas por determinação da ditadura militar. Somente em

2001 o Congresso Nacional aprovou o retorno das disciplinas nas escolas de

ensino médio.

PORQUE ESTUDAR SOCIOLOGIA?
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A Sociologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas e os processos que

interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Enquanto que o indivíduo

isolado é estudado pela Psicologia e a Antropologia. A Sociologia estuda os fenômenos que

ocorrem quando vários indivíduos se encontram em grupos de tamanhos diversos, e

interagem no interior desses grupos.

A Sociologia interessa-se pelo comportamento das pessoas enquanto seres sociais; a vida
social dos humanos. Vai estudar desde o contato de indivíduos anônimos em uma rua até
o processo global de socialização ( globalização).

RESPOSTA: 
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BOAS FÉRIAS!!!! Beijos!

CONTATO: 
@keuricampelo


