SOCIOLOGIA – LISTA: ORIGEM DA SOCIOLOGIA
1. Leia o texto a seguir:
Nas três primeiras décadas do século XX, embora a
burguesia já mostrasse sem disfarces a sua faceta
conservadora e belicista, defrontando-se com um
movimento operário organizado, e testemunhasse
também um acontecimento como a instalação do poder
soviético na Rússia, conseguia, não obstante, controlar,
até certo ponto, as ameaças dos movimentos e dos
grupos revolucionários. Além disso, deve-se mencionar
que a existência da monopolização das empresas e dos
capitais daquelas décadas, embora consideráveis,
evidentemente eram menos acentuadas do que são em
nossos dias. Dessa forma, a burocratização do trabalho
intelectual não era ainda uma realidade viva e concreta
que aprisionava e inibia a imaginação dos sociólogos.
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia? São
Paulo: Brasiliense, 2006, pp. 76-77.

O texto faz referência a um período da história da
Sociologia. Sobre esse período, é CORRETO afirmar
que
a) o conhecimento sociológico foi organizado com base
no pensamento iluminista de Descartes.
b) a escola sociológica francesa se tornou uma
referência para os estudos da realidade social com
base no pensamento de Durkheim.
c) a visão sociológica ofereceria um conhecimento útil
para consolidar a desorganização social após a
Revolução Francesa e Industrial.
d) a pesquisa de campo ganhou destaque com o
pensamento positivista, orientando o caminho
metodológico que o sociológico deveria seguir.
e) o pensamento de Augusto Comte representou um
importante papel na elaboração do conhecimento
sociológico, fundamentado na valorização da
economia e dos mitos como instrumento intelectual
para compreender as relações sociais.
2. 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.
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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. 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.
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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.
4. 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.
5. Segundo Michel Foucault, a sociologia
a) surge dentro de um regime saber-poder,
intimamente relacionada ao aparecimento da
estatística e do controle das populações.
b) é originada no interesse positivista de compreender
a sociedade a partir de critérios científicos.
c) serve como uma forma de emancipação da
população.
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d) é fruto da ideologia capitalista e do interesse liberal
de valorização do indivíduo em detrimento da
sociedade.
e) não possui qualquer relação com as ciências da
natureza.
6. O que caracteriza e distingue as ciências sociais é a
noção de que a vida humana em sociedade está sujeita
a urna ordem e que o comportamento dos seres
humanos, individual ou coletivamente, é regulado por
normas, valores e instituições sociais.
Considerando, portanto, que a sociedade tem lógicas e
padrões que podem ser observados e compreendidos,
os cientistas sociais fazem perguntas sobre a
organização e a estrutura da sociedade.
Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que lista
conceitos utilizados pela sociologia para investigar e
explicar a ordem social e como ela se constitui, se
mantém e se transforma.
a) Positivismo, liberalismo, marxismo.
b) Socialização, estratificação social, ideologia.
c) Etnometodologia, estruturalismo, individualismo.
d) Classe social, gênero, dialética.
e) Desigualdade, identidade, historicidade.
7. No século XIX, surgiu uma nova ciência com a
intenção de compreender a sociedade moderna e suas
transformações. Qual dos fatores abaixo NÃO
contribuiu para o surgimento da sociologia enquanto
ciência?
a) O processo de industrialização e urbanização da
Europa.
b) A ascensão do capitalismo como sistema econômico
preponderante.
c) O surgimento da estatística como fonte de dados
confiáveis.
d) A crença na cientificidade.
e) A Revolução Russa, que procurou instaurar o
socialismo na Europa.
8. Assinale qual das alternativas apresenta a melhor
definição de sociologia.
a) Sociologia é o estudo do corpo na sociedade. Ela
tem particular interesse em compreender cada órgão
e sua relação de solidariedade orgânica.
b) Sociologia é a forma como a ciência moderna
interfere na política contemporânea. Através de
estudos rigorosos, ela indica aos governantes como
estes devem conduzir a sociedade.
c) Sociologia é a forma de assistência às pessoas mais
pobres. O profissional de sociologia é a pessoa
responsável por evitar que os indivíduos estejam à
margem da sociedade.
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d) Sociologia é o estudo de qualquer sociedade
organizada. Atualmente, ela está preocupada tanto
com sociedades humanas, quanto com sociedades
animais (como de formigas e abelhas).
e) Sociologia é o estudo rigoroso das sociedades e dos
grupos humanos organizados, em especial das
sociedades industrializadas.
9. Considerando-se as 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.
Sobre o surgimento da Sociologia e as mudanças
ocorridas na modernidade, é correto afirmar:
a) A intensificação da economia agrária em larga escala
nas metrópoles gerou o êxodo para o campo.
b) O aparecimento das fábricas e o seu
desenvolvimento levou ao crescimento das cidades
rurais.
c) O aumento do trabalho humano nas fábricas
ocasionou a diminuição da divisão do trabalho.
d) A agricultura familiar desse período foi o objeto de
estudo que fez surgir as ciências sociais.
e) A antiga forma de ver o mundo não podia mais
solucionar os novos problemas sociais.
10. 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.
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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.
11. Durante o século XIX e início do século XX a
sociedade ocidental sofreu o processo de expansão e
fortalecimento do modelo capitalista de produção. Em
linhas gerais, tal período representou um conjunto de
transformações de um mundo marcado pela ruralidade,
por uma economia de subsistência, por tradições
religiosas mais definidas e por uma baixa densidade
demográfica para uma sociedade urbana, sustentada
pelo comércio e pela indústria, altamente povoada e
com uma cultura cada vez mais heterogênea. Tal
conjuntura foi fundamental para o desenvolvimento das
primeiras teorias sociológicas. Sobre isso é incorreto
afirmar que
a) Émile Durkheim compreende o processo de transição
para a modernidade observando a origem e as
transformações nos diferentes tipos de solidariedade.
b) Augusto Comte procura elementos causais que
fogem da observação dos fenômenos reais,
acreditando na existência de variáveis não sociais
que determinariam o processo histórico de
nascimento do mundo contemporâneo.
c) Max Weber analisa este processo elaborando os tipos
ideais de ação social, apontando e afirmando o
predomínio da ação social racional durante a
modernidade.
d) Karl Marx considera que o fundamento destas
transformações sociais encontra-se na divisão do
trabalho desenvolvida com o intuito de garantir a
ampliação da acumulação de capital.
e) Georg Simmel valorizava a análise qualitativa dos
grupos humanos desenvolvidos no decorrer da
história, considerando as interações e os diversos
sentimentos existentes no processo de organização
social.
12. Podemos conceituar a Sociologia como a ciência
que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida
em sociedade. No entanto, só passou a ser considerada
ciência quando um determinado autor passou a
formular os primeiros conceitos e demonstrou que os
fatos sociais têm características próprias.
Qual foi esse autor?
a) Karl Marx.
b) Max Weber.
c) Émile Durkheim.
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d) Augusto Comte.
e) Jean Jacques Rousseau
13. Dentre os principais autores que articularam a
Sociologia em sua fase inicial de desenvolvimento, está
correto citar os nomes de
a) Karl Marx e Michel Foucault.
b) Augusto Comte e Émile Durkheime.
c) Max Weber e Augusto Comte.
d) Descartes e Aristóteles.
e) Émile Durkheime e Platão.
14. 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
15. Leia o texto a seguir.
A maior parte dos sábios, como Isaac Newton,
era profundamente crente e pensava que descobrir as
leis da natureza graças à física é descobrir a obra de
uma providência absolutamente divina e convencer-se
de que a organização do mundo não é produto do
acaso. Muito antes das Luzes, é no declínio das antigas
hierarquias e no turbilhão suscitado pela chegada ao
Novo Mundo que devemos buscar a fonte da revolução
científica.
É nesse contexto que as novas ciências
abandonam a concepção de natureza como algo
maravilhoso, governado por princípios ocultos, e
passam a imaginá-la como uma máquina gigantesca. A
tal engrenagem seguiria leis reguladoras e necessárias,
passíveis de serem traduzidas em linguagem
matemática. Isso não impediria, contudo, que a visão
mecanicista da natureza continuasse por muito tempo
como um ato de fé, incapaz de explicar fenômenos tão
familiares como a coesão de materiais, a queda dos
corpos ou a maré.
(Adaptado de: JENSEN, P. “O saber não é neutro”. Le
Monde Diplomatique Brasil, Ed. Instituto Polis, jun.
2010, ano 3, n. 35, p. 34.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
revolução científica, é correto afirmar:
a) A revolução científica possibilitou demonstrar, no
terreno da vida social, que o saber é neutro, pois é
baseado em provas empíricas reveladoras de uma
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forma de verdade que não comporta manipulações
pelos homens.
b) A revolução científica comprovou que as mesmas leis
gerais que regem o mundo físico atuam também
sobre a realidade social, de tal modo que,
compreendendo uma, se compreende diretamente a
outra.
c) Para a revolução científica, ciência e religião são
formas de compreensão racional da realidade,
estando ambas regidas pelos princípios de
observação, verificação e experimentação capazes de
demonstrar a hipótese inicial.
d) A grande contribuição da revolução científica para as
ciências humanas foi demonstrar que as relações
sociais possuem regularidades matemáticas, o que
permite prever com exatidão os comportamentos
dos indivíduos e de grupos de indivíduos.
e) Ainda que impossibilitada de explicar a dinâmica da
vida social, a revolução científica trouxe para o
terreno das ciências humanas o princípio da
racionalidade da investigação como caminho para a
apreensão objetiva dos fatos.
16. A história da sociologia começa com Augusto
Comte, mas ele se beneficiou dos conhecimentos
acumulados, previamente, por outros pensadores.
Quais foram os pensadores que colaboraram com
Comte na formulação da sociologia?
a) Bourdieu, Weber, Marx.
b) Durkheim, Mannheim, Montesquieu.
c) Condorcet, Descartes, Bourdieu.
d) Montesquieu, Condorcet, Saint-Simon.
e) Montesquieu, Bourdieu, Jean-Paul Sartre.
17. Uma série de mudanças políticas e econômicas
ocorreu na Europa, a partir do fim da Idade Média.
O quadro “A liberdade guiando o povo” (1830), de
Eugène Delacroix, alude a um dos mais importantes
acontecimentos decorrente desse período na história
europeia, a Revolução Francesa.
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Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e
o surgimento da Sociologia, é correto afirmar:
a) O desenvolvimento da indústria se opunha à
formação do processo de instalação da sociedade
moderna.
b) A credibilidade da vida social, nas cidades, passa a
ser buscada na coerência dos textos sagrados e na
adoração religiosa.
c) A vida religiosa foi adquirindo cada vez mais
importância, o que fez com que a história do
cotidiano fosse concebida por um olhar sagrado.
d) A arte renascentista, ao apresentar a forte ligação
entre Deus e os homens, expressou as
transformações sociais de forma contundente.
e) O desenvolvimento tecnológico e a nova postura do
homem ocidental decorrentes das transformações
desse período histórico propiciaram o interesse pelo
entendimento da vida social.
18. A Sociologia surge em um período em que o fazer
científico encontrava-se influenciado por algumas teses
desenvolvidas durante o século XIX. Herbert Spencer,
Charles Darwin e Auguste Comte, por exemplo, tiveram
grande importância para o pensamento sociológico. O
primeiro, por aplicar às ciências humanas o
evolucionismo, mesmo antes das teses revolucionárias
sobre a seleção das espécies do segundo. Com relação
a Comte, houve a influência de seu “espírito positivo”
na formação dos muitos intelectuais do período.
Sobre as ideias de evolução e progresso e seu impacto
no pensamento sociológico, podemos afirmar que:
a) A ideia de progresso, apesar de ter grande influência
na área das ciências naturais, não teve impacto
decisivo na constituição da sociologia.
b) A ideia de evolução foi uma das palavras de ordem
do período, mas a sociologia rejeitou a sua adoção,
assim como qualquer comparação entre seus efeitos
no reino natural e no mundo social.
c) A explicação sociológica procurou, desde o seu
início, afastar-se de qualquer forma de
determinismos, fossem biológicos ou geográficos,
pois se contrapunha fortemente às explicações de
cunho evolucionista.
d) Em sua busca por constituir-se como disciplina, a
Sociologia passou pela valorização e incorporação
dos métodos das ciências da natureza, utilizando
metáforas organicistas, assim como conferindo
ênfase à noção de função.
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19. A Sociologia é uma das ciências que surge com o
fim da modernidade. São fatores que contribuíram para
o surgimento da Sociologia:
I. a revolução francesa.
II. a revolução industrial.
III. as transformações sofridas na forma de organização
do trabalho.
IV. as novas reivindicações dos movimentos sociais.
Estão(a) correta(s):
a) somente I.
b) apenas I e III.
c) apenas II, III e IV.
d) apenas III e IV.
e) somente IV.
20. “Compreender as características das sociedades
capitalistas tem sido a preocupação da Sociologia
desde o início da sua consolidação como ciência da
sociedade no final do século XIX. Nesse período, o
capitalismo se configurava como uma nova forma de
organização da sociedade caracterizada por novas
relações de trabalho. Essas mudanças levaram os
pensadores da sociedade da época a indagações e à
elaboração de teorias explicativas dessa dinâmica
social, sob diferentes olhares e posicionamentos
políticos.”
(Sociologia / vários autores. – Curitiba: SEED-PR, 2007,
p.10).
Considerando as circunstâncias históricas que em
meados do século XIX explicam o surgimento da
sociologia, assinale a alternativa incorreta.
a) Para Augusto Comte o conhecimento da sociedade,
no século XIX, não mais podia depender das crenças
religiosas e das explicações metafísicas.
b) Entre os acontecimentos que explicam o surgimento
da sociologia estão a Revolução Francesa e a
Revolução Industrial
c) O criador do termo sociologia, para explicar a
transformação do espírito humano, elaborou uma lei
que chamou de lei dos três estados.
d) O avanço do conhecimento científico é um dos
principais fatores que explicam o surgimento da
sociologia.
e) Augusto Comte, para explicar a moderna sociedade
industrial, elaborou e definiu o conceito de mais
valia.
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21. Dentre os principais autores articuladores da
Sociologia na sua fase inicial de desenvolvimento, é
correto citar os nomes de
a) Marx e Foucault.
b) Comte e Durkheim.
c) Aristóteles e Comte.
d) Descartes e Marx.
e) Durkheim e Chartier.
22. Quanto ao contexto de surgimento da sociologia é
correto afirmar que
a) ela surge logo após o fim da 2ª Grande Guerra como
empreendimento científico que buscava
compreender aquele fenômeno e encontrar soluções
para os resultados de tal flagelo.
b) ela é resultado dos estudos de investigadores norteamericanos empenhados em compreender os
processos de industrialização e urbanização iniciado
na década de 1930.
c) ela surge concomitantemente à filosofia na
Antiguidade que teve como pensadores
paradigmáticos Platão e Aristóteles.
d) emerge na modernidade, na virada do século XIX
para o XX, buscando produzir explicações e
compreender o conjunto de transformações sociais
ocorridas no ocidente naquele momento.
e) é simultânea ao período da Reforma Protestante
sendo fruto das reflexões de Lutero e Calvino
podendo ser considerada a ciência fundada por eles
para criticar o catolicismo.
23. Acreditava-se nos primórdios da Sociologia, como
aliás com relação às Ciências Sociais de uma maneira
geral, ser possível atingir a mesma neutralidade e
objetividade que se imaginava poder atingir nas
ciências naturais. Por isso essa nova ciência da
sociedade recebeu inicialmente o nome de Física Social
e só posteriormente passou a ser denominada de
Sociologia. Entre as alternativas abaixo, a única que não
expressa uma perspectiva desse momento inicial da
Sociologia é:
a) Os métodos das Ciências Naturais poderiam e
deveriam ser aplicados aos estudos sobre a
sociedade.
b) Havia a necessidade de desenvolver técnicas
racionais para controlar os conflitos criados pelas
sucessivas crises do século XIX.
c) A única fonte legítima da Ciência seria a experiência
externa. O testemunho da consciência e as
experiências subjetivas, como fonte de observação
científica, não tinham valor.
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d) Acreditava-se que seria necessário compreender e
controlar racionalmente a natureza com o objetivo de
encontrar mecanismos capazes de promover a
preservação do meio ambiente, pois já se previa que
os danos ambientais causados pela aplicação da
tecnologia na esfera da produção podem causar
sérias consequências às gerações futuras.
e) O fundamento inicial da Sociologia era o método
positivo, alicerçado em um conjunto hierarquizado de
ciências. Na larga base dessas ciências encontrava-se
a Matemática e, em seu vértice, a Sociologia.
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Gabarito:

[B]

Resposta da questão 1:
[B]

Questão um pouco confusa. Todas as alternativas
apresentam conceitos e correntes sociológicas, o que
acaba por dificultar bastante a questão para o aluno.
Cremos que a alternativa [B] é considerada correta por
apresentar conceitos trabalhados no ensino médio e
que, de alguma forma, servem para explicar a
constituição e transformação da ordem social.

A chave para responder de forma correta à questão
está na última frase do texto. A burocratização do
trabalho intelectual está relacionada com a
consolidação da sociologia como ciência. Isto só
ocorreu devido aos trabalhos de Émile Durkheim, que
se tornaram referência do que significa fazer sociologia.
Isso aconteceu inclusive no Brasil, quando chegaram
sociólogos franceses a partir da década de 1930.
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:
[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 4:
[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.
Resposta da questão 5:
[A]

Para Michel Foucault, a sociologia não corresponde a
uma forma de emancipação. Pelo contrário, ela se
insere no contexto de disputas de saber-poder que
acabam por criar conhecimentos a respeito da
população de uma forma a controlá-la e valorizar a sua
eficiência.
Resposta da questão 6:
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Resposta da questão 7:
[E]

A Revolução Russa de 1917 ocorreu após a instituição
da sociologia enquanto ciência, ainda no século XIX.
Resposta da questão 8:
[E]

Alternativa [A]. INCORRETA. A sociologia tem como
objeto de estudo a sociedade, e não o corpo.
Alternativa [B]. INCORRETA. Outras ciências, como a
economia, acabam por ser mais influente politicamente
do que a sociologia.
Alternativa [C]. INCORRETA. Ainda que ambos tenham
pressupostos parecidos, o profissional de sociologia
não é um profissional de assistência social ou de serviço
social.
Alternativa [D]. INCORRETA. A sociologia não possui
como principal objeto de estudo as formigas ou as
abelhas.
Alternativa [E]. CORRETA. A sociologia procura fazer
um estudo rigoroso da sociedade, e em especial das
sociedades industrializadas.
Resposta da questão 9:
[E]

O nascimento da Sociologia é contemporâneo às
transformações sociais ocasionadas pela Revolução
Industrial, como a urbanização, o surgimento da
burguesia, o aumento da divisão do trabalho e a
paulatina consolidação do capitalismo. Essa ciência
surge, portanto, como uma forma de compreender esse
mundo moderno nas suas próprias relações e
especificidades.
Resposta da questão 10:
[A]

A sociologia, na sua origem, tinha como objetivo
compreender o surgimento da modernidade e os seus
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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 11:
[B]

A questão é interessante por enfatizar a diferença de
abordagem entre os principais pensadores da
sociologia clássica. Dentre as alternativas, somente a [B]
é incorreta. O positivismo de Augusto Comte tem na
observação um dos princípios de objetividade do
conhecimento científico. Ao mesmo tempo, a sociologia
deve compreender os fenômenos sociais segundo as
suas próprias leis, não podendo ser reduzidos a
variáveis não sociais.
Resposta da questão 12:
[C]

Durkheim é considerado por muitos como o pai da
Sociologia. Isso porque foi quem estabeleceu não só
um método característico de análise, mas também por
ter conseguido instituir a Sociologia como curso
acadêmico na universidade francesa. Somente a partir
daí a Sociologia passou a ser reconhecida como ciência.
Resposta da questão 13:
[B]

Um dos primeiros empregos de Augusto Comte foi o
de secretário do Conde Henri de Saint-Saimon, o
primeiro filósofo a ver claramente a importância
econômica na sociedade moderna e cujas ideias Comte
absorveu sistematizando nelas um estilo pessoal que
logo difundiu na fase inicial do desenvolvimento da
Sociologia como ciência e do Positivismo.
Émile Durkheime é considerado, ao lado de Comte, um
dos pais da sociologia moderna e fez sociologia
combinando teoria empírica com teoria sociológica.
Resposta da questão 14:
[B]

A Revolução Industrial e a Revolução Francesa são
marcos que podem ser relacionados ao nascimento da
sociologia enquanto ciência. A sociologia, a partir da
racionalização iluminista e do movimento de
secularização pós Revolução Francesa, procura
compreender cientificamente a sociedade
contemporânea. Sociedade esta que se constitui como
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capitalista, na qual as relações sociais são modificadas
de forma única na história a partir da Revolução
Industrial.
Resposta da questão 15:
[E]

Os pensadores do século XIX lançaram as bases da
sociologia como ciência, porque estavam interessados
nos problemas que ela lhes oferecia e por se ocuparem
em estudar a realidade social racionalmente no
momento em que a mesma estava se consolidando e
nela depositando problemas teóricos e práticos.
Resposta da questão 16:
[D]

Dentre os precursores da sociologia podemos citar
Montesquieu, Condorcet e Saint-Simon. Ainda que,
esses não sejam considerados sociólogos (como Weber,
Marx e Durkheim), seus modelos interpretativos e seus
objetos de indagação se aproximavam muito àqueles
que a sociologia tomou para si.
Resposta da questão 17:
[E]

A sociologia surge no século XIX intimamente
relacionada com o processo de industrialização, com o
fortalecimento do capitalismo, com o aumento da
população das cidades e com o surgimento da classe
operária e de novas formas de governo. Tudo isso pode
ser considerado como fruto das revoluções burguesas.
É nesse contexto que nasce a sociologia e o interesse
do homem burguês de compreender o mundo social no
qual é inserido.
Resposta da questão 18:
[D]

A alternativa D é a única correta. A ideia de progresso
esteve presente no positivismo de Auguste Comte,
portanto, teve impacto decisivo na constituição da
sociologia, diferentemente do que afirma a alternativa
A. A alternativa B está incorreta porque afirma
exatamente o contrário do que é dito pelo enunciado,
isto é, ignora o fato de Spencer ter aplicado o
evolucionismo nas ciências humanas de modo geral e
no pensamento sociológico em particular. A alternativa
C também ignora a afirmação do enunciado ao negar a
influência do evolucionismo na explicação sociológica
da época e, inclusive, propõe – equivocadamente – que
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Resposta da questão 19:
ANULADA
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modernidade. Seguindo o mesmo modelo positivista,
Émile Durkheim foi quem desenvolveu o método de
análise sociológica capaz de dar status científico à
análise e ao problema da sociologia, desvinculando-a
das análises da psicologia. Foi, portanto, somente com
Durkheim que a sociologia se tornou um campo
científico autônomo.

Gabarito Oficial: [C]
Gabarito SuperPro®: ANULADA

Resposta da questão 22:
[D]

Os fatores [II] e [III] estão, com certeza, relacionados
com o surgimento da Sociologia. No que se refere às
novas reivindicações dos movimentos sociais, deve-se
considerar que no contexto do fim do século XIX e
começo do XX o principal movimento social era o
movimento sindical. Em certa medida, a sociologia
surge como ciência interessada em compreender esse
fenômeno, originado a partir das contradições do
sistema capitalista moderno.

A sociologia surge propriamente no fim do século XIX e
começo do XX, a partir das transformações econômicas
e sociais da sociedade europeia e das novas
possibilidades e necessidades científicas surgidas nesse
mesmo contexto. Sendo assim, somente a alternativa
[D] está correta.

Observação: A sociologia é uma ciência moderna e,
como tal, é influenciada por diversas transformações da
sociedade moderna. Nesse sentido, uma ressalva é
importante de ser feita sobre esta questão: o Gabarito
Oficial considera que o fator [I] (a Revolução Francesa)
não contribuiu para o surgimento da Sociologia. No
entanto, é consenso, sobretudo nos livros didáticos,
considerar que a Revolução Francesa, por ter
transformado a estrutura social europeia, também foi
importante para possibilitar a existência da Sociologia.

A questão trata do modelo positivista que preponderou
na sociologia de Comte e Durkheim. Segundo este
modelo, a sociologia corresponderia à etapa final de
uma análise científica voltada para a resolução dos
problemas do homem. O método para tal ciência seria
o método científico transplantado das ciências naturais,
tendo sempre a matemática como base de sustento.
Dentre as afirmativas, a única incorreta é a [D], isto
porque naquele tempo a ideia de preservação da
natureza não era algo em voga, tornando-se um
problema passível de análise somente no final do
século XX.

o pensamento sociológico, nos seus primórdios, evitava
os determinismos, sendo que de fato era justamente o
contrário, isto é, a crítica que se faz à sociologia
daquele período é seu aspecto determinista.

Resposta da questão 20:
[E]

A sociologia, enquanto campo científico, foi criada na
França, a partir dos trabalhos de Augusto Comte e de
Émile Durkheim. Entretanto, outros autores como Karl
Marx e Max Weber também pensaram teorias do social,
sendo também eles referências clássicas para a
sociologia contemporânea. É de Karl Marx o conceito
de “mais valia”, utilizado para compreender o lucro que
os burgueses adquirem no sistema de produção
capitalista.
Resposta da questão 21:
[B]

No seio de sua teoria positivista, Augusto Comte
cunhou o termo “Física Social” e mais tarde
“Sociologia”, como ciência capaz de analisar os
problemas sociais e restabelecer a ordem social na
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Resposta da questão 23:
[D]
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