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1. (Ueg 2013)  A sociologia nasce no séc. XIX após as 
revoluções burguesas sob o signo do positivismo elaborado 
por Augusto Comte. As características do pensamento 
comtiano são:  
a) 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.    

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) o processo de evolução social ocorre por meio da 
unidade entre ordem e progresso, o que 
necessariamente levaria a uma sociedade comunista.    

   
2.   

 
 
A bandeira nacional, símbolo maior da República Federativa 
do Brasil, é bastante simbólica. Além das suas cores, 
existem também os dizeres “Ordem e Progresso”. Esses 
dizeres possuem sua origem em qual teoria filosófica?  
a) No Materialismo histórico, de Karl Marx.    
b) No Positivimo, de Auguste Comte.    
c) No Idealismo, de Friedrich Hegel.    
d) No Funcionalismo, de Émile Durkheim.    
e) No Iluminismo, de René Descartes.    
   
3. (Ufu 2013)  Na parte mais tardia de sua carreira, Comte 
elaborou planos ambiciosos para a reconstrução da 
sociedade francesa em particular, e para as sociedades 
humanas em geral, baseado no seu ponto de vista 
sociológico. Ele propôs o estabelecimento de uma “religião 
da humanidade”, que abandonaria a fé e o dogma em favor 
de um fundamento científico. A Sociologia estaria no centro 
dessa nova religião  
 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2005. p. 28.  

 
Com base nessa assertiva, Comte aponta para o papel da 
Sociologia como ciência fundamental para a compreensão  

a) da ideia da revolução, como solução para sanar as 
questões da desigualdade social.     

b) da crença na ação dos indivíduos, como fator de 
intervenção na realidade.     

c) do consenso moral, como solução para regular e manter 
unida a sociedade.     

d) dos elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a 
pluralidade social.     

   
4. (Upe 2013)  Leia o texto a seguir: 
 
(...) grandes mudanças que ocorreram na história da 
humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII — e 
que se estenderam no século XIX — só foram superadas 
pelas grandes transformações do final do século XX. As 
mudanças provocadas pela revolução científico-
tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, 
marcaram profundamente a organização social, alterando-a 
por completo, criando novas formas de organização e 
causando modificações culturais duradouras, que perduram 
até os dias atuais. 
 
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons 

Prentice Hall, 2004, p. 124. 
 
Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades 
ocidentais permitiram a formação de relações sociais 
complexas. Nesse sentido, a Sociologia surgiu com o 
objetivo de compreender essas relações, explicando suas 
origens e consequências. Sobre o surgimento da Sociologia 
e das mudanças históricas apontadas no texto, assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) A grande mecanização das fábricas nas cidades 

possibilitou o desenvolvimento econômico da população 
rural por meio do aumento de empregos.    

b) A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas 
tecnologias introduzidas pelas revoluções do século 
XVIII.    

c) A Sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas 
sociais, que surgiram com a Revolução Industrial.    

d) O controle teológico da sociedade foi possível com o 
emprego sistemático da razão e do livre exame da 
realidade.    

e) As atividades rurais do período histórico, tratado no 
texto, foram o objeto de estudo que deu origem à 
Sociologia como ciência.    

   
5. (Ufrgs 2012)  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 
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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. (Uema 2012)  Auguste Comte, Karl Marx e Émile 
Durkheim são considerados os grandes pilares da Sociologia 
como ciência burguesa. Nessa época, a Sociologia, para se 
afirmar no campo das ciências, adotou o Positivismo. 
Assinale a assertiva que melhor expressa o sentido do 
Positivismo sociológico.  
a) Busca da complexidade e dualidade – sociedade 

concebida como prenhe de conflitos e contradições; há 
uma circularidade entre todo e parte, ou seja, um 
determina o outro simultaneamente.    

b) Busca da objetividade e neutralidade – sociedade 
concebida como um organismo combinado de partes 
integradas e coesas que funcionam harmoniosamente, 
de acordo com um modelo físico ou mecânico de 
organização.    

c) Busca da singularidade e objetividade – sociedade 
concebida como mutável, visto que não há homem e 
nem sociedade ideal isolados na natureza, mas ambos 
conjugados concretamente a um momento histórico 
definido.    

d) Busca da complexidade e singularidade – sociedade e 
seus sistemas não atemporais. Privilégio da parte sobre 
o todo.    

e) Busca de subjetividade e pluralidade – sociedade é uma 
verdadeira máquina organizada, cujas partes, todas elas, 
contribuem de uma maneira diferente para o avanço do 
conjunto, adequando-se às demandas do mercado.    

   
7. (Uem 2012)  Sobre o positivismo, corrente teórica 
pioneira na sistematização do pensamento sociológico, 
assinale o que for correto.   
01) Apesar de reconhecer as diferenças entre fenômenos 

do mundo físico e do mundo social, o positivismo busca 
no método das ciências da natureza a orientação básica 
para legitimar a sociologia.    

02) O positivismo enfatiza a coesão e a harmonia entre os 
indivíduos como solução de conflitos, para alcançar o 
progresso social.    

04) O positivismo endereça uma contundente crítica à 
sociedade europeia do século XIX, sobretudo em razão 
das desigualdades sociais oriundas da consolidação do 
capitalismo.    

08) O positivismo utiliza recorrentemente a metáfora 
organicista para se referir à sociedade como um todo 
constituído de partes integradas e coesas, funcionando 
harmonicamente, segundo uma lógica física ou 
mecânica.    

16) O positivismo defende uma concepção evolucionista da 
história social, segundo a qual o estágio mais avançado 
seria dominado pela razão técnico-científica.    

   
8. (Ufu 2012)  De um ponto de vista histórico, a Sociologia 
como disciplina científica surgiu ao longo do século XIX, 
como uma resposta acadêmica para os novos desafios da 
modernidade. Além das concepções advindas da Revolução 
Francesa e dos fortes impactos gerados pela Revolução 
Industrial na estrutura da sociedade, muitos outros 
processos também contribuíram para essa nova 
configuração da sociedade. 
Em seu desenvolvimento ao longo do século XIX, a 
Sociologia esperava entender  
a) os grupos sociais e as causas da desintegração social 

vigente.    
b) como a Revolução Industrial encerrou a transição entre 

feudalismo e capitalismo, sem prejuízo da classe 
trabalhadora, pois foi beneficiada por esse processo.    

c) a subjetividade dos indivíduos nas pesquisas sociológicas, 
como uma disciplina científica com metodologia própria.    

d) a Revolução Francesa como um marco revolucionário 
que modificou o pensamento, apesar de manter as 
tradições aristocratas.    

   
9. (Uem 2012)  Sobre a relação entre a revolução industrial 
e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que 
for correto.  
01) 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.    

02) 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.    

04) 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.    

08) 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.    

16) A necessidade de controle da força de trabalho fez com 
que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem 
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sociólogos em seus quadros profissionais, para atuarem 
no desenvolvimento de modelos de gestão mais 
eficientes e produtivos.    

   
10. (Ufpr 2012)  “O século XVIII constitui um marco 
importante para a história do pensamento ocidental e para 
o surgimento da sociologia. As transformações econômicas, 
políticas e culturais que se aceleram a partir dessa época 
colocarão problemas inéditos para os homens que 
experimentavam as mudanças que ocorriam no ocidente 
europeu.” 
 

(FERNANDES, Florestan. A herança intelectual da 
Sociologia. In: FORACHI, M. M.; MARTINS, J. S. Sociologia e 

Sociedade: Leituras de Introdução à Sociologia. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977. p. 11.) 

 
Que realidades daquela época passaram a constituir um 
problema e um objeto da Sociologia?  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A]  
 
A alternativa [A] é a única que condiz totalmente com o 
positivismo. Vale ressaltar que, segundo essa corrente de 
pensamento, os três estágios são o teológico, o metafísico e 
o positivo, a sociologia deve ser neutra e a sociedade não 
caminha para o comunismo.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
“Ordem e Progresso” tem origem no Positivismo de 
Auguste Comte, estando relacionado ao lema da religião 
positivista: “O Amor por princípio e a Ordem por base; o 
Progresso por fim”. Essa relação surgiu a partir da forte 
influência do positivismo nos ideais republicanos, no Brasil.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
Ainda que percebesse as desigualdades sociais, a grande 
preocupação de Comte era com a coesão da sociedade. 
Segundo ele, isso seria conseguido através de um consenso 
moral, tal como está expresso na alternativa [C].   
 
Resposta da questão 4: 
 [C]  
 
A sociologia é uma ciência que surge com o intuito de 
compreender os problemas da sociedade moderna pós-
revolução industrial (caracterizada por um processo de 
racionalização, de complexificação das relações de trabalho 
e de grandes mudanças sociais). A única alternativa correta 
é a [C].   
 
Resposta da questão 5: 
 [A]  
 
Todas as afirmativas apresentam uma confusão da teoria 
de Augusto Comte com a de Karl Marx. Somente não há 
confusão na alternativa [A], que apresenta a visão de 
Comte a respeito daquilo que ele considera como “justiça 
social”, que ocorreria quando cada indivíduo tivesse um 
lugar na sociedade que fosse adequado à sua aptidão 
individual.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
A alternativa [B] é a única correta. O positivismo busca a 
objetividade e a neutralidade na ciência, além de conceber 
a sociedade como um organismo regido por leis próprias, 
segundo um modelo mecanicista.   
 

Resposta da questão 7: 
 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 
 
Todas as afirmativas sintetizam bem o método positivista 
utilizado nas ciências sociais, com exceção da [04] (esta 
trata do marxismo, e não do positivismo). Foi através do 
positivismo que a sociologia ganhou o status de ciência, ao 
analisar a sociedade como um organismo em 
desenvolvimento e constante progresso. O positivismo, 
ainda que metodologicamente tenha sido em grande parte 
deixado de lado, ainda permanece como a forma mais 
comum de se pensar ciência.   
 
Resposta da questão 8: 
 [A]  
 
A sociologia, na sua origem, tinha como objetivo 
compreender o surgimento da modernidade e os seus 
efeitos sobre a sociedade e sobre a vida dos indivíduos. Não 
por acaso, termos como “anomia”, “fetichismo” e 
“desencantamento do mundo” surgiram a partir das 
abordagens sociológicas.   
 
Resposta da questão 9: 
 01 + 02 + 08 = 11. 
 
O surgimento da sociologia está intimamente relacionado 
com a consolidação do capitalismo e com o fenômeno da 
industrialização. A partir dessas mudanças, os primeiros 
sociólogos se interessaram por compreender essas novas 
relações sociais. Entre os primeiros “sociólogos” está Karl 
Marx, que compreendeu esse fenômeno a partir das 
relações econômicas, sendo um grande crítico ao 
capitalismo. Vale ressaltar que a consolidação da sociologia 
como ciência está também relacionada com a existência de 
universidades onde esses pensadores puderam estudar e 
trabalhar nas suas pesquisas, não tendo qualquer relação 
com uma atividade eminentemente produtiva dentro das 
fábricas.   
 
Resposta da questão 10: 
 A sociologia se relaciona ao processo de modernização. 
Esse processo é caracterizado pelo surgimento de uma 
sociedade urbana, industrial, racionalista, capitalista e laica. 
Isso gerou um novo sistema de estratificação social e 
modificou as relações sociais, que passaram a ser objeto de 
estudo da sociologia.   
 
 
 


