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Questão 1 – De acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método científico sociológico, torna-se 

necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, os quais devem 

ser tratados como “coisas”.  

Considerando a frase acima, assinale a alternativa correta sobre fato social.  

a) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos para orientar a vida 

em sociedade.  

b) Identifica ideias e comportamentos incomuns e não generalizados no meio social. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais.  

d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica.  

e) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das consciências individuais.  

 

Questão 2 – Um jovem que havia ingressado recentemente na universidade foi convidado para uma festa de 

recepção de calouros. No convite distribuído pelos veteranos não havia informação sobre o traje apropriado para a 

festa. O calouro, imaginando que a festa seria formal, compareceu vestido com traje social. Ao entrar na festa, em 

que todos estavam trajando roupas esportivas, causou estranheza, provocando risos, cochichos com comentários 

maldosos, olhares de espanto e de admiração. O calouro não estava vestido de acordo com o grupo e sentiu as 

represálias sobre o seu comportamento. As regras que regem o comportamento e as maneiras de se conduzir em 

sociedade podem ser denominadas, segundo Émile Durkheim (1858-1917), como fato social. 

Considere as afirmativas abaixo sobre as características do fato social para Émile Durkheim. 

I.  O fato social é todo fenômeno que ocorre regularmente na sociedade. 

II. O fato social age independentemente da vontade do indivíduo e apresenta-se generalizado na coletividade. 

III. O fato social caracteriza-se por exercer um poder de coerção sobre as instituições sociais. 

IV. O fato social expressa o predomínio do ser social sobre o ser individual. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II são corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, III e IV são corretas. 

e) Apenas as afirmativas I, II e IV são corretas. 

 

Questão 3 – 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, é correto afirmar que  

a) 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.  

b) a solidariedade mecânica é o resultado do desenvolvimento da industrialização, que garantiu uma robotização dos 

comportamentos humanos.  

c) a divisão do trabalho possui um importante papel social. A divisão garante a coesão social ao possibilitar o 

surgimento de um tipo específico de solidariedade, a solidariedade orgânica.  

d) indiferente dos tipos de solidariedade predominantes, o crime não 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.  

 

Questão 4 – A Sociologia nasce no século XIX após as revoluções burguesas sob o signo do positivismo elaborado 

por Augusto Comte. As características do pensamento comtiano são:  

a) o processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que necessariamente 

levaria a uma sociedade comunista.  

b) a sociedade humana atravessa três estágios sucessivos de evolução: o metafísico, o empírico e o teológico, no 

qual predomina a religião positivista.  

c) a sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra porque tanto o 

sujeito quanto o objeto são sociais e estão envolvidos reciprocamente.  



d) a sociedade é regida por leis sociais tal como a natureza é regida por leis naturais; as ciências humanas devem 

utilizar os mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra.  

e) o desenvolvimento de uma sociedade com base nos preceitos da anarquia social, influenciados pelos métodos do 

liberalismo clássico. 

 

Questão 5 – O modo de vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e comunica o status dos 

indivíduos. Seu caráter institucional assume grande importância à medida que inclui ou exclui indivíduos de 

categorias ou estratos sociais. Ele exemplifica bem aquilo que Durkheim afirmava ser o objeto de estudo dos 

sociólogos: uma representação coletiva que além de ser válida para todos os indivíduos que fazem parte de um 

determinado grupo, expressa a exterioridade e a coercitividade. Assinale nas opções a seguir aquela que apresenta o 

objeto de estudo da Sociologia segundo Durkheim.  

a) Relações sociais.      b) Expressões culturais.    c) Ações sociais.  

d) Estruturas políticas.  e) Fatos sociais.  

 

Questão 6 – Segundo Durkheim, em “Educação e Sociedade” (1975, p.45), “...todo o sistema de representação que 

mantém em nós a ideia e sentimento da lei, da disciplina interna ou externa, é instituído pela sociedade...”. 

Conforme a teoria deste autor assinale a alternativa correta.  

a) Apesar de sua natureza social, o fim da educação é individual. 

b) A educação não possui natureza social, antagonizando indivíduo e sociedade. 

c) A educação tem por objetivo suscitar o individualismo a fim de conservar a ordem. 

d) Cabe à educação constituir no ser humano a capacidade de vida moral e social. 

e) Cabe à educação estabelecer conceitos ideológicos para a revolução social. 

 

Questão 7 – Explique o conceito de “consciência coletiva” na Sociologia desenvolvida por Émile Durkhiem. 

Questão 8 – Na obra “O Suicídio”, Durkheim buscou identificar as causas de suicídio e os seus tipos. Sua 

metodologia consistiu, em parte, em classificar das causas para chegar aos tipos. Para esse sociólogo, conhecida a 

natureza das causas, deduzimos à natureza dos efeitos, nos guiando pelas informações existente para não nos 

perdermos no estudo.  

Para a Sociologia durkheimiana o suicídio é considerado um fato social ou um fato individual? Apresente dois 

argumentos consistentes que justifiquem sua resposta. 

Questão 9 – Um dos principais eventos que eclodiram no século XVIII e que deflagrou uma grande mudança no 

mundo ocidental foi a Revolução Industrial. Em termos sociais, explique duas importantes mudanças ocasionadas 

pela Revolução Industrial. 

Questão 10 – “As expressões “luta pela existência” e “sobrevivência do mais capaz” foram tomadas de Darwin para 

apoiar a defesa que faziam do individualismo econômico”.  

Flávio de Campos e Renan Garcia – Oficina de História. 

O darwinismo social foi utilizado como argumento para justificar o Imperialismo do século XIX.  

Relacione alguns aspectos importantes do darwinismo social ao processo de dominação exercido pelos europeus, 

principalmente no continente africano, na segunda metade do século XIX. 

 

Questão 11 – Como qualquer outra ciência, a Sociologia deveria ter um objeto de estudo que a definisse como um 

campo do saber diferenciado. Defina o objeto de estudo da Sociologia de acordo com Émile Durkheim. Quais são as 

suas principais características? 

Questão 12 – Defina solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Qual a principal diferença entre esses dois 

conceitos. 
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