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1.	(Uel	2015)		Leia	o	texto	a	seguir.	
	
Até	o	século	XVIII,	a	maioria	dos	campos	de	conhecimento,	
hoje	enquadrados	sob	o	rótulo	de	ciências,	era	ainda,	como	na	
Antiguidade	Clássica,	parte	integral	dos	grandes	sistemas	
filosóficos.	A	constituição	de	saberes	autônomos,	organizados	
em	disciplinas	específicas,	como	a	Biologia	ou	a	própria	
Sociologia,	envolverá,	de	uma	forma	ou	de	outra,	a	
progressiva	reflexão	filosófica,	como	a	liberdade	e	a	razão.	
	
Adaptado	de:	QUINTANEIRO,	T.;	BARBOSA,	M.	L.	O.;	OLIVEIRA,	

M.	G.	M.	Um	Toque	de	Clássicos:	Marx,	Durkheim	e	Weber.	
Belo	Horizonte:	UFMG,	2002.	p.12.	

	
Com	base	nos	conhecimentos	sobre	o	surgimento	da	
Sociologia,	assinale	a	alternativa	que	apresenta,	
corretamente,	a	relação	entre	conhecimento	sociológico	de	
Auguste	Comte	e	as	ideias	iluministas.		
a)	A	ideia	de	desenvolvimento	pela	revolução	social	foi	

defendida	pelo	Iluminismo,	que	influenciou	o	Positivismo.				
b)	A	crença	na	razão	como	promotora	do	progresso	da	

sociedade	foi	compartilhada	pelo	Iluminismo	e	pelo	
Positivismo.				

c)	O	Iluminismo	forneceu	os	princípios	e	as	bases	teóricas	da	
luta	de	classes	para	a	formulação	do	Positivismo.				

d)	O	reconhecimento	da	validade	do	conhecimento	teológico	
para	explicar	a	realidade	social	é	um	ponto	comum	entre	o	
Iluminismo	e	o	Positivismo.				

e)	Os	limites	e	as	contradições	do	progresso	para	a	liberdade	
humana	foram	apontados	pelo	Iluminismo	e	aceitos	pelo	
Positivismo.				

			
2.	(Upe	2015)		Leia	o	texto	a	seguir:	
	
Enquanto	resposta	intelectual	à	“crise	social”	de	seu	tempo,	
os	primeiros	sociólogos	irão	revalorizar	determinadas	
instituições	que,	segundo	eles,	desempenham	papéis	
fundamentais	na	integração	e	na	coesão	da	vida	social.	A	
jovem	ciência	assumia	como	tarefa	intelectual	repensar	o	
problema	da	ordem	social,	enfatizando	a	importância	de	
instituições	como	a	autoridade,	a	família,	a	hierarquia	social	e	
destacando	a	sua	importância	teórica	para	o	estudo	da	
sociedade.	
	

MARTINS,	Carlos	Benedito.	O	que	é	Sociologia.	São	Paulo:	
Brasiliense,	2006,	p.	30.	

	
	
Com	base	nele,	o	surgimento	da	Sociologia	foi	motivado	pelas	
transformações	das	relações	sociais	ocorridas	na	sociedade	
europeia,	nos	séculos	XVIII	e	XIX,	contribuindo	para		
a)	o	aumento	da	desorganização	social	estabelecida	pela	

Revolução	Industrial.				
b)	a	organização	de	vários	movimentos	sociais	controlados	por	

pensadores	como	Saint-Simon	e	Comte.				
c)	a	elaboração	de	um	conceito	de	sociologia	incluindo	os	

fenômenos	mentais	como	tema	de	reflexão	e	investigação.				

d)	a	criação	da	corrente	positivista,	que	propôs	uma	
transformação	da	sociedade	com	base	na	reforma	
intelectual	plena	do	ser	humano.				

e)	o	surgimento	de	uma	“física	social”	preocupada	com	a	
construção	de	uma	teoria	social,	separada	das	ideias	de	
ordem	e	desenvolvimento	como	chave	para	o	
conhecimento	da	realidade.				

			
3.	A	sociologia	é	uma	ciência	da	modernidade.	Assinale	a	
alternativa	que	somente	apresenta	transformações	que	
favoreceram	o	surgimento	da	sociologia.		
a)	A	Revolução	Francesa,	a	Revolução	Industrial,	a	Revolução	

Russa	e	a	queda	do	muro	de	Berlim.				
b)	O	relativismo,	o	cientificismo	e	o	crescimento	das	cidades.				
c)	A	Revolução	Industrial,	a	Contrarreforma,	a	consolidação	do	

capitalismo	e	o	relativismo.				
d)	O	cientificismo,	o	crescimento	das	cidades,	o	

expansionismo	europeu	e	a	Revolução	Russa.				
e)	A	industrialização	da	Europa,	consolidação	do	capitalismo,	

crescimento	das	cidades	e	o	cientificismo.				
			
4.	(Uema	2014)		A	Sociologia	como	ciência	da	modernidade	foi	
influenciada	por	várias	mudanças	decorrentes	das	revoluções	
burguesas,	especialmente	na	Europa	nos	séculos	XVIII	e	XIX.	
Para	Bourdieu,	a	singularidade	dos	estudos	sociológicos	
ocorre	porque		
	
A	sociologia	descobre	o	arbitrário,	a	contingência,	ali	onde	as	
pessoas	gostam	de	ver	a	necessidade	ou	natureza.	Descobre	a	
necessidade,	a	coação	social,	ali	onde	se	gostaria	de	ver	a	
escolha,	o	livre	arbítrio.	Uma	das	características	das	realidades	
históricas	é	que	sempre	é	possível	estabelecer	que	as	coisas	
poderiam	ser	diferentes,	que	são	diferentes	em	outros	lugares,	
em	outras	condições.	O	que	se	quer	dizer	é	que,	ao	historicizar,	
a	Sociologia	desnaturaliza,	desfataliza.		
	

BOURDIEU,	Pierre.	A	distinção:	crítica	ao	julgamento	social.	
São	Paulo:	Edusp,	2007.		

	
A	partir	das	singularidades	dos	estudos	sociológicos	expressos	
na	assertiva	de	Bourdieu,	as	correntes	de	pensamento	que	
determinaram	o	aparecimento	da	Sociologia	como	ciência	da	
modernidade	são	conhecidas	como			
a)	Nazismo,	Criticismo,	Anarquismo	e	Marxismo.					
b)	Socialismo,	Idealismo,	Comunismo	e	Empirismo.					
c)	Cristianismo,	Naturalismo,	Capitalismo	e	Fascismo.					
d)	Iluminismo,	Liberalismo,	Racionalismo	e	Positivismo.					
e)	Materialismo	Histórico,	Democracia,	Feudalismo	e	

Utilitarismo.				
			
5.		
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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.				
			
6.	(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.					
			
7.	(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.				

			
8.	(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.				

			
9.	(Unimontes	2013)		A	confiança	na	razão	e	na	capacidade	de	
o	conhecimento	levar	a	humanidade	a	um	patamar	mais	alto	
de	progresso,	regenerando	o	mundo	através	da	conquista	da	
natureza	e	promovendo	a	felicidade	aqui	na	terra,	tornou-se	
bandeira	e	símbolo	do	movimento	de	crítica	cultural	que	é	
conhecido	como	Iluminismo.	É	esse	movimento	de	ideias	–	
que	alcança	seu	ponto	culminante	com	a	Revolução	Francesa	
e	o	novo	quadro	sociopolítico	por	ela	configurado	–	que	terá	
um	impacto	decisivo	na	formação	da	Sociologia	e	na	definição	
de	seu	principal	foco:	o	conflito	entre	o	legado	da	tradição	e	
as	forças	da	modernidade.	São	aspectos	desse	debate,	
EXCETO		
a)	A	ideia	de	liberdade	passou	a	conotar	emancipação	do	

indivíduo	da	autoridade	social	e	religiosa,	a	conquista	de	
direitos	e	a	autonomia	frente	às	instituições.				

b)	Na	busca	de	explicações	sobre	a	origem,	a	natureza	e	os	
possíveis	rumos	que	tomariam	as	sociedades	em	vias	de	
transformação	emergiram	vários	temas	que	vieram	a	fazer	
parte	também	do	elenco	de	questões	que	a	Sociologia	
passou	a	discutir.				

c)	A	ideia	de	que	o	progresso	era	uma	lei	inevitável	que	
governava	as	sociedades	se	consolida	e	vem	a	manifestar	
toda	a	sua	força	no	pensamento	social	do	século	19,	
atuando	diretamente	sobre	os	primeiros	teóricos	da	
Sociologia.				

d)	A	burguesia	europeia	ilustrada	acreditava	que	a	ação	
tradicional	traria	ordem	ao	mundo,	sendo	a	desordem	um	
mero	resultado	da	ignorância.	Educados,	os	seres	humanos	
seriam	bons	e	iguais,	salvaguardados	pela	tradição.				
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Gabarito:			
	
Resposta	da	questão	1:	
	[B]	
	
Uma	das	características	principais	do	positivismo	e	do	
iluminismo	é	a	crença	na	razão	como	promotora	do	progresso	
social.	Isso	se	vê	nas	obras	de	muitos	autores,	entre	eles	
Auguste	Comte,	considerado	como	um	dos	precursores	da	
sociologia.			
	
Resposta	da	questão	2:	
	[D]	
	
A	alternativa	[D]	é	a	única	correta.	O	surgimento	da	sociologia	
esteve	relacionado	ao	desenvolvimento	de	uma	física	social	de	
ordem	positivista,	calcada	em	ideais	como	o	cientificismo,	a	
ordem	e	o	progresso.				
	
Resposta	da	questão	3:	
	[E]		
	
A	alternativa	[E]	é	a	única	correta.	Tanto	a	Revolução	Russa	
quanto	a	queda	do	muro	de	Berlim	e	o	relativismo	são	
eventos	que	ocorreram	após	o	surgimento	da	sociologia.			
	
Resposta	da	questão	4:	
	[D]	
	
Pode-se	dizer	que	a	sociologia	se	constituiu	como	ciência	a	
partir	de	correntes	de	pensamento	que	se	propunham	a	
conhecer	o	mundo	social	tendo	como	referência	uma	matriz	
científica	de	origem	biológica.	Dentre	essas	correntes,	
podemos	destacar	exatamente	aquelas	elencadas	na	
alternativa	[D].			
	
Resposta	da	questão	5:	
	[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	6:	
	[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	7:	
	[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	8:	
	[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	9:	
	[D]	
	
A	alternativa	[D]	é	a	única	incorreta.	O	iluminismo,	através	de	
seu	apelo	racionalista,	pôs	em	questão	as	bases	da	tradição.	
Em	muitos	casos,	a	ação	tradicional	foi	considerada	oposta	à	
ação	racional.			
	
	

	
 


