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1 -  A ordem e o progresso constituem partes fundamentais da Sociologia de Auguste Comte. 

Com base nas ideias comteanas, assinale a alternativa correta. 

a) A ordem social total se estabelece de acordo com as leis da natureza, e as possíveis deficiências existentes podem 
ser retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos.    

b) A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da solidariedade na formação da 
estática social; essa diversidade produz vantagens para a evolução, em comparação com a homogeneidade.    

c) O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma linha reta, sem oscilações e, 
portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua direção ou velocidade.    

d) O progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, 
com base no princípio de justiça de que os mais aptos recebem as maiores recompensas.  e) O progresso da 
sociedade é a lei natural da dinâmica social e, considerado em sua fase intelectual, é expresso pela evolução de três 
estados básicos e sucessivos: o doméstico, o coletivo e o universal.  

2 - Seu esquema sociológico era tipicamente positivista, ele acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as 
mesmas fases históricas distintas e que, se a pessoa pudesse compreender esse progresso, poderia prescrever os 
remédios para os problemas de ordem social. Era um grande defensor da moderna sociedade capitalista. Essa 
descrição está relacionada com o perfil de  

a) Karl Marx.  

b) Max Weber.  

c) Auguste Comte.  

d) Émile Durkheim.  

e) Herbert Spencer.  

3 -  Segundo a Lei dos Três Estados, conceito fundamental na obra de Auguste Comte, a evolução das concepções 
intelectuais da humanidade percorreu três estados teóricos di 

stintos e consecutivos, a saber:  

a) Mitológico, teológico e filosófico.  

b) Teológico, metafísico e científico.  

c) Metafísico, abstrato e positivo.  

d) Fetichista, teológico e positivo.  

e) Mitológico, filosófico e científico.  

4 - 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.  

5 -  Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, embora 
cheguem a conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre trabalhadores e empresários 
são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente fácil, enquanto, para Karl Marx, os conflitos 
entre proletários e burgueses são o fato mais importante das sociedades modernas. A respeito das concepções 
teóricas desses autores, é CORRETO afirmar:  

a) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar 
proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social.  

b) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das 
coletividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de todos os conflitos.  

c) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo entre opressores 
e oprimidos; por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses e proletários.  

d) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento dos meios de 
produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores embora não elimine as desigualdades 
sociais.  

e) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa a 
predominância de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas características se refletirão 
diretamente em suas instituições.  

6 - A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile Durkheim não 
deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era fazer da Sociologia uma 
disciplina científica capaz de criar repostas aos desafios enfrentados pela sociedade moderna. 

Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor como um 
exemplo dos efeitos de um estado de anomia, caracterizado 

a) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas.    

b) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações.    

c) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os indivíduos.    

d) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.    

7 - Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da Sociologia, segundo Emile Durkheim. 

a) A cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho. 

b) O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos. 

c) O conflito de classes, base da divisão social e transformação do modo de produção. 

d) A sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem independentes uns dos outros. 

e) A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os indivíduos. 



8 - 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 

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. 

incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político.   

9 -  A concepção da Sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato social. Seu objetivo é demonstrar que 
pode e deve existir uma Sociologia objetiva e científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o 
fato social. 

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 336. 

Em vista do exposto, assinale a alternativa correta. 

a) Durkheim demonstrou que o fato social está desconectado dos padrões de comportamento culturais do indivíduo 
em sociedade e, portanto, deve ser usado para explicar apenas alguns tipos de sociedade.    

b) Segundo Durkheim, a primeira regra, e a mais fundamental, é considerar os fatos sociais como coisas para serem 
analisadas.    

c) O estado normal da sociedade para Durkheim é o estado de anomia, quando todos os indivíduos exercem bem os 
fatos sociais.    

d) A solidariedade orgânica, para Durkheim, possui pequena divisão do trabalho social, como pode ser demonstrada 
pela análise dos fatos sociais da sociedade.     

10 - O objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, é o fato social, que deve ser tratado como “coisa” e o 
sociólogo deve afastar suas prenoções e preconceitos. A construção durkheimiana do objeto de estudo da sociologia 
pode ser considerada 

a) positivista, pois se fundamenta na busca de objetividade e neutralidade.    

b) dialética, pois reconhece a existência de uma realidade exterior ao pesquisador.    

c) kantiana, pois trata da “coisa em si” e realiza a coisificação da realidade.    

d) nietzschiana, pois coloca a “vontade de poder” como fundamento para a pesquisa.    

e) weberiana, pois aborda a ação social racional atribuída por um sujeito.    
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