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1.   Brasil vive momento de 'anomia', diz FHC 
 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acredita 
que o Brasil vive um "momento de anomia" - estado 
que se caracteriza pela ausência de regras - e que é 
preciso "botar ordem na casa". "Há falta de sentido de 
organização e autoridade. Em toda a parte”. 
Questionado sobre o que faria se estivesse no lugar do 
presidente Michel Temer, FHC disse que "a essa 
altura, estaria considerando o futuro do Brasil e 
pensando bem: será que eu tenho condições de 
governar?". Na sequência, o tucano foi perguntado 
quanto tempo levaria para fazer essa reflexão. "Não 
muito. As coisas vão variar com muita velocidade, vão 
se mover com muita rapidez, eu acho. Sem julgar, mas 
em termos das condições do Brasil, estamos passando 
por um momento de... Vou falar em sociologuês, mas é 
simples... De anomia." 
 

NUCCI, João Paulo. Brasil vive momento de ‘anomia’, 
diz FHC. O Estado de S.Paulo. 22 mai. 2017. Disponível 

em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-

vive-momento-de-anomia-diz-fhc,70001804232> 
Acesso em 25 mai. 2017. 

 
 
Considerando o contexto político apresentado na 
notícia acima, assinale a alternativa que apresenta, de 
forma correta, uma interpretação sociológica do 
contexto brasileiro.   
a) O Brasil vive em uma anomia pela pobreza e 

desnutrição de sua população.     
b) Ao utilizar o conceito de anomia, Fernando Henrique 

Cardoso faz referência a uma corrente de 
pensamento sociológico que tem origem no 
positivismo de Auguste Comte, que valoriza ideais 
como a ordem e o progresso.    

c) Fernando Henrique Cardoso é um ex-presidente do 
Brasil, do PSDB. Sua análise da política tem como 
objetivo evitar que Lula chegue ao poder nas 
próximas eleições.     

d) Há uma clara intenção do ex-presidente de criticar o 
atual presidente, Michel Temer. Assim, Fernando 
Henrique demonstra que seu objeto é assumir o país 
através de eleições indiretas.     

e) Ao criticar a governabilidade de Michel Temer e 
defender o sentido de organização e autoridade, 
FHC demonstra que tem uma visão política baseada 
nas ideias de John Locke, ou seja, de que o homem é 
naturalmente livre.    

   
2.   Leia o texto a seguir: 

 
O saber da comunidade, aquilo que todos conhecem 
de algum modo; o saber próprio dos homens e das 
mulheres, de crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
velhos; o saber de guerreiros e esposas; o saber que faz 
o artesão, o sacerdote, o feiticeiro, o navegador e 
outros tantos especialistas, envolve, portanto, situações 
pedagógicas interpessoais, familiares e comunitárias, 
em que ainda não surgiram técnicas pedagógicas 
escolares, acompanhadas de seus profissionais de 
aplicação exclusiva. 
 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação? São 
Paulo: Brasiliense, 2007, p. 20. 

 
 

 
 
 
O tema discutido no texto é uma preocupação nos 
estudos da Sociologia desde a sua consolidação como 
ciência. Nos trabalhos de Émile Durkheim, esse tema 
ganhou um destaque por considerar uma forma de 
integração dos indivíduos e de perpetuação dos 
hábitos e costumes do grupo, ou seja, dos fatos sociais. 
 
Sobre isso, assinale a alternativa que NÃO indica uma 
característica do tipo de transmissão do conhecimento.  
a) A aprendizagem acontece sem que haja um 

planejamento específico e, muitas vezes, sem que os 
sujeitos se deem conta.    

b) O processo de construção do conhecimento é 
permanente, contínuo e não previamente 
organizado, desenvolvendo-se ao longo da vida.    

c) O conhecimento transmitido permite ao sujeito 
resolver situações referentes aos processos de 
socialização e àqueles relacionados às imposições da 
natureza para sobrevivência do grupo.    

d) A percepção gestual, a moral e a comportamental, 
provenientes de meios familiares de amizade, de 
trabalho e de socialização midiática, fazem parte do 
rol de aprendizagens e conhecimentos.    
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e) O conhecimento e a habilidade são transmitidos por 
meio de um currículo pré-definido em ambientes 
especializados, num processo conhecido como 
escolarização.    

   
3.   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.    
   
4.   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.    
e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo 

engajamento político.    
   
5.   Em 1987, a então Primeira-Ministra da Grã-
Bretanha, Margaret Thatcher, deu uma declaração 

durante uma entrevista que resumia, em parte, o seu 
ideário político liberal: “A sociedade não existe. 
Existem homens, existem mulheres e existem famílias”. 
O governo de Thatcher ficaria conhecido como um dos 
precursores do chamado Estado neoliberal, que 
enfatizava, entre outros ideais, o individualismo. Assim, 
esta concepção de governo contradiz os fundamentos 
da Sociologia de Durkheim, segundo o qual a 
sociedade poderia ser identificada  
a) como a soma de indivíduos que definem seus valores 

em comum, unindo-se por laços de solidariedade 
voluntária.    

b) a partir da existência de um contrato social que dá 
origem ao Estado e à sociedade civil.    

c) como o resultado da ação da classe dominante, 
capaz de reunir e controlar as massas.    

d) pela síntese de ações e sentimentos individuais que 
originam uma vida psíquica sui generis.    

   
6.   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.    
   
7.   Coube a Émile Durkheim (1858-1917) a 
institucionalização da Sociologia como disciplina 
acadêmica. Para o sociólogo clássico francês, a 
sociedade moderna implica uma diferenciação 
substancial de funções e ocupações profissionais. Sobre 
as análises desse autor, é CORRETO afirmar:  
a) O problema social é estritamente econômico e 

depende de vontades individuais.    
b) O desenvolvimento da sociedade moderna deve 

passar por um processo de ruptura social e 
permanente anomia.    

c) A questão social é também um problema de 
moralização e organização consciente da vida 
econômica.    

d) Para Durkheim, na sociedade moderna não há 
possibilidades de desenvolvimento das coletividades, 
por necessitar de novos pactos políticos dos 
governantes.    
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8.   “Solidariedade orgânica” e “solidariedade 
mecânica” são conceitos propostos pelo sociólogo 
francês Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a 
'coesão social' em diferentes tipos de sociedade. De 
acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades 
ocidentais modernas, prevalece a 'solidariedade 
orgânica', onde os indivíduos se percebem diferentes 
embora dependentes uns dos outros. A lógica do 
mercado capitalista, entretanto, baseada na competição 
individualista em busca do lucro, pode corromper os 
vínculos de solidariedade que asseguram a coesão 
social e conduzir a uma situação de 'anomia'. 
 
De acordo com os postulados de Durkheim, é 
CORRETO dizer que o conceito de “anomia” indica  
a) a necessidade de todos demonstrarem solidariedade 

com os mais necessitados.    
b) uma situação na qual aqueles indivíduos portadores 

de um senso moral superior devem se colocar como 
líderes dos grupos dos quais fazem parte.    

c) a condição na qual os indivíduos não se identificam 
como membros de um grupo que compartilha as 
mesmas regras e normas e têm dificuldades para 
distinguir, por exemplo, o certo do errado e o justo 
do injusto.    

d) o consumismo exacerbado das novas gerações, 
representado pelo aumento do número de shopping 
centers nas cidades.    

e) a solidariedade que as pessoas demonstram quando 
entoam cantos nacionalistas e patrióticos em 
manifestações públicas como os jogos das seleções 
nacionais de futebol.    

   
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.   Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim 
(1858-1917), a consciência coletiva corresponde ao 
conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à 
média dos membros de uma mesma sociedade que 
forma um sistema determinado que possui dinâmica 
própria. Ou seja, existem certos padrões morais 
estabelecidos pela sociedade aos quais as pessoas 
devem obedecer, como deveres por ela impostos, cuja 
natureza obrigatória da moral caminha conjuntamente à 
manifestação voluntária da vontade de segui-la. 
Considerando as reflexões do autor sobre esse tema, 
analise as afirmativas a seguir: 
 
I. A consciência coletiva produz um mundo de 

sentimentos, de ideias, de imagens e independe da 
maneira pela qual cada um dos membros dessa 
sociedade venha a manifestá-la, porque tem uma 
realidade própria. 

II. A consciência coletiva recobre todas as áreas de 
distintas dimensões na consciência das pessoas, 
independentemente de que esteja inserido numa 
sociedade simples ou mesmo uma sociedade 
complexa. 

III. Quanto mais simples é a sociedade mais extensa é a 
consciência coletiva, maior é a coesão entre os 
participantes da sociedade, o que faz com que 
todos se assemelhem e, por isso, os membros do 
grupo sintam-se atraídos pelas similitudes uns com 
os outros. 

IV. Na sociedade complexa, o ideal moral é imutável, e 
uma vez que ele surge, impossibilita a sua 
modificação e evolução, por mais que se 
modifiquem as condições de vida social. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas  
a) I, II e IV, apenas.    
b) I, II e III, apenas.    
c) II, III e IV, apenas.    
d) I, III e IV, apenas.    
   
11.   Leia os textos a seguir: 
TEXTO 1 
Toda maneira de agir, fixa ou não; suscetível de exercer 
sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou então, ainda 
que seja geral na extensão de uma sociedade dada, 
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apresentando uma existência própria, 
independentemente das manifestações individuais que 
possa ter. 
 
SILVA, José Otacílio da. Elementos da Sociologia Geral. 

2. ed. Cascavel: Edunioeste, 2006, p. 102. 
 
 
TEXTO 2 
 
A interação entre torcedor e jogador constitui-se em um 
fenômeno social, pois seus agentes têm um ao outro 
como referência para seus atos. Do mesmo modo, 
podem ser tratadas todas as interações existentes no 
âmbito do esporte, que, no geral, tomam o 
comportamento do jogador como referência, 
orientando seus atos a partir desse parâmetro. 
 

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010, p. 15. 

 
 
Os estudos sociológicos se baseiam em vários objetos 
que são temas específicos de investigação. 
 
Os objetos de estudos descritos nos textos 1 e 2 são, 
respectivamente,  
a) dialética e materialismo.    
b) fato social e ação social.    
c) fato social e materialismo.    
d) positivismo e funcionalismo.    
e) funcionalismo e sociologia compreensiva.    
   
12.   A cidade desempenha papel fundamental no 
pensamento de Émile Durkheim, tanto por exprimir o 
desenvolvimento das formas de integração quanto por 
intensificar a divisão do trabalho social a ela ligada. 
Com base nos conhecimentos acerca da divisão de 
trabalho social nesse autor, assinale a alternativa 
correta.  
a) A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio 

livre de funções no espaço urbano torna obsoleta a 
presença de instituições.    

b) A solidariedade orgânica é compatível com a 
sociedade de classes, pois a vida social necessita de 
trabalhos diferenciados.    

c) Ao criar seres indiferenciados socialmente, o “homem 
massa”, as cidades recriam a solidariedade mecânica 
em detrimento da solidariedade orgânica.    

d) O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento 
da desintegração social em razão de trabalhos 
parcelares e independentes.    

e) O equilíbrio e a coesão social produzidos pela 
crescente divisão do trabalho decorrem das vontades 
e das consciências individuais.    

   
13.   Leia o texto a seguir: 
 
Acordei pensando... 
Que não agimos apenas por nosso desejo 
Que sempre fazemos as coisas pensando em outros... 
Que nossas ações só existem em relação a nossa 
família, vizinhança, cidade 
Que essas ações, de espírito coletivo, geram 
solidariedade 
Que quanto mais amor e relações existirem, mais 
coletivas serão nossas ações 
Que os desejos ocultos e egoístas camuflam a 
infelicidade de quem é incapaz de pensar no coletivo.  
 

Disponível em: 
http://manguevirtual.blogspot.com.br/search/label/POE

SIA 
 
 
Acerca dos aspectos que definem o objeto de estudo 
sociológico contido no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA.   
a) A coerção é uma característica importante para 

adaptar os indivíduos às regras da sociedade em que 
vivem.     

b) A educação dos indivíduos é uma forma utilizada 
pela sociedade para internalizar, nas pessoas, hábitos 
e costumes do grupo social.     

c) A ação individual é importante para a formação da 
coletividade, mas a vontade individual é fundamental 
para a constituição da solidariedade. Sem esta não 
existe sociedade.     

d) A generalidade é um aspecto importante nas ações 
coletivas, pois as regras e normas sociais são comuns 
a todos os membros de uma sociedade.     

e) As instituições sociais são responsáveis pela 
socialização e pelo controle das ações individuais. 
Elas ensinam os indivíduos a seguirem as regras 
sociais que lhes são exteriores.     

   
14.   Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim 
(1858-1917), a explicação sociológica relaciona-se de 
perto com a conceituação do fato social e com a análise 
das suas principais características. Isso requer que o 
pesquisador trate com objetividade e tenha um 
distanciamento do fato social ou da realidade social 
estudada. Sobre esse tema, o autor diz que devemos 
tratar o fato social como  
a) natural.    
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b) normal.    
c) coisa.    
d) sistema.    
   
15.   Segundo Émile Durkheim, em sua obra As formas 
elementares da vida religiosa (1996, p. 19), “os 
fenômenos religiosos classificam-se naturalmente em 
duas categorias fundamentais: as crenças e os ritos. As 
primeiras são estados da opinião, consistem em 
representações; os segundos são modos de ação 
determinados. Entre esses dois tipos de fatos, há 
exatamente a diferença que separa o pensamento do 
movimento. Os ritos só podem ser definidos e 
distinguidos das outras práticas humanas, notadamente 
das práticas morais, apenas pela natureza especial do 
seu objeto. Com efeito, uma regra moral, assim como 
um rito, nos prescreve maneiras de agir, mas que se 
dirigem a objetos de um gênero diferente. Portanto, é 
o objeto do rito que precisaríamos caracterizar para 
podermos caracterizar o próprio rito. Ora, é na crença 
que a natureza especial desse objeto se exprime. 
Assim, só se pode definir o rito após se ter definido a 
crença. Todas as crenças religiosas conhecidas, sejam 
elas simples ou complexas, apresentam um mesmo 
caráter comum: pressupõem uma classificação das 
coisas, reais ou ideais, que os homens concebem, em 
duas classes, em dois gêneros opostos, designados 
geralmente por dois termos distintos que as palavras 
“profano” e “sagrado” traduzem bastante bem. A 
divisão do mundo em dois domínios que 
compreendem, um, tudo o que é sagrado, outro, tudo 
o que é profano, tal é o traço distintivo do pensamento 
religioso: as crenças, os ritos, os gnomos, as lendas, são 
representações ou sistemas de representações que 
exprimem a natureza das coisas sagradas, as virtudes e 
os poderes que lhes são atribuídos, sua história, suas 
relações mútuas e com as coisas profanas. Mas por 
coisas sagradas, convém não entender simplesmente 
esses seres pessoais que chamamos deuses ou 
espíritos: um rochedo, uma árvore, uma fonte, um 
seixo, um pedaço de madeira, uma casa, em uma 
palavra, uma coisa qualquer pode ser sagrada”. 
 
Partindo da análise do texto transcrito acima, assinale a 
alternativa correta.  
a) Os ritos são estados da opinião e consistem em 

representações.    
b) Para Durkheim, a religião é definida pela crença em 

divindades ou seres sobrenaturais.    
c) As coisas sagradas são, por exemplo, os objetos do 

culto, as pessoas do culto e os próprios seres 
cultuados.    

d) A classificação das coisas em sagradas e profanas no 
fenômeno religioso é uma característica das religiões 
tidas como primitivas.    

e) A divisão do mundo em dois domínios que 
compreendem, um, tudo o que é sagrado, outro, 
tudo o que é profano, não é o traço distintivo do 
pensamento religioso.    

   
16.   A Sociologia nasce no século XIX com o objetivo 
de combater a visão de mundo predominante nesse 
período, defendendo o estudo da ação coletiva e 
social. Assim, o objeto de estudo da Sociologia é 
definido como um conjunto de relacionamentos, que os 
homens estabelecem entre si, na vida em sociedade, 
num determinado contexto histórico. Na tirinha a 
seguir, percebe-se um objeto de estudo da Sociologia, 
que representa o modo de pensar, sentir e agir de um 
grupo social. 
 

 
 
Assinale a alternativa que contém a principal 
característica desse objeto de estudo.  
a) Igualdade    
b) Individualismo    
c) Liberdade    
d) Coerção    
e) Solidariedade    
   
17.   Os crescentes casos de violência que, 
recorrentemente, têm ocorrido em nível nacional e 
internacional, diuturna e diariamente noticiados pela 
imprensa, convidam a pensar em uma situação de 
patologia social. No entanto, para Durkheim, o crime, 
ainda que fato lastimável, é normal, desde que não 
atinja taxas exageradas. É normal, porque existe em 
todas as sociedades; para o sociólogo, o crime seria, 
inclusive, necessário, útil. Sem pretender fazer apologia 
do crime, compara-o à dor, que não é desejável, mas 
pertence à fisiologia natural e pode sinalizar a presença 
de moléstias a serem tratadas.  
 
O crime seria, pois, para Durkheim, socialmente 
funcional, porque   
a) exerce um papel regulador, contribuindo para a 

evolução do ordenamento jurídico e possível advento 
de uma nova moral.     
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b) é fator de edificação e fortalecimento da 
solidariedade orgânica, que se estabelece nas 
sociedades complexas.     

c) legitima a ampliação do aparelho repressivo e 
classista do Estado burocrático nas sociedades 
baseadas no sistema capitalista.     

d) contribui para o crescimento de seitas e de religiões, 
nas quais as pessoas em situação de risco buscam 
proteção.     

   
18.   Para que o caso Paulo Coelho revele o modo 
como cultura erudita e indústria cultural se relacionam 
no Brasil, é preciso articular dois movimentos. Em 
primeiro lugar, tentar uma explicação para o sucesso do 
escritor, centrando a análise no pacto ficcional que seus 
livros propõem aos leitores.  
Em seguida, tentar entender seu fracasso em encontrar 
assento no domínio culto da literatura brasileira, 
expresso sobretudo na reação da crítica. Parto de uma 
dupla recusa: a da atribuição mecânica do sucesso 
comercial ao propósito de autoajuda (gênero editorial, 
não literário) num contexto de ultraindividualismo 
egoísta; e a do juízo de valor estético como critério 
absoluto do literário. 
 

PINHEIRO, F. A recusa acadêmica em entender Paulo 
Coelho. In: Folha de São Paulo, 20 jan. 2013. Adaptado. 

Disponível em: <http://folha.com/no1217251> Acesso 
em 22 jan. 2013. 

 
A recusa evocada pelo autor do texto corresponde a 
uma importante consideração metodológica. Tomando 
como referência a metodologia proposta por Émile 
Durkheim, esse tipo de recusa está inserido na ideia de 
“tratar os fatos sociais como coisas” e corresponde a:  
a) Descartar sistematicamente todas as prenoções.    
b) Distinguir os fatos sociais normais dos patológicos.    
c) Dividir o fenômeno em quantas partes forem 

necessárias.    
d) Cuidar para que os fenômenos se apresentem 

isolados de suas manifestações individuais.    
e) Jamais tomar por objeto os fenômenos que não 

foram previamente definidos.    
   
19.   Para o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-
1917), a definição objetiva de suicídio diz respeito a 
"todo caso de morte que resulte direta ou 
indiretamente de um ato positivo ou negativo praticado 
pela própria vítima, sabedora de que deveria produzir 
esse resultado”. Analisando o suicídio como um 
fenômeno coletivo, esse autor recorre a dados relativos 
ao número de suicídios de várias sociedades para 
encontrar regularidades e construir uma taxa específica 

para cada uma delas. Analisou variáveis que podem 
estar relacionadas ao suicídio, tais como sexo, crises 
políticas, crises econômicas, família, religião, 
escolaridade, entre outras. Com base no texto e nas 
proposições desse autor, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Esse autor estabeleceu a tipologia de suicídios como 

egoísta, altruísta e anômico. O suicídio egoísta é 
característico nas sociedades tradicionais, enquanto o 
altruísta e o anômico são frequentes apenas nas 
sociedades modernas. 

II. Cada grupo social tem uma disposição coletiva para 
o suicídio, e desta derivam as inclinações individuais. 
O grau de coesão ou vitalidade das instituições às 
quais a pessoa está ligada pode preservá-la ou 
estimulá-la a cometer um ato dessa natureza. 

III. As sociedades religiosa, doméstica e política podem 
exercer sobre o suicídio uma influência moderadora. 
Ao se constituírem em sociedades integradas, elas 
protegem seus membros. A ultrapassagem, por parte 
de qualquer delas, de seu grau normal de 
intensidade pode expor alguns membros a formas de 
suicídio. 

IV. Certas condições de vida social revelam o estado 
moral da sociedade, podendo gerar correntes de 
egoísmo, de altruísmo ou de anomia que afligem a 
todos e consequentemente aumentam as taxas de 
suicídio. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas  
a) II, III e IV, apenas.    
b) I, II e IV, apenas.    
c) I, II e III, apenas.    
d) I, III e IV, apenas.    
   
20.   O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), 
em sua obra As Regras do Método Sociológico, 
ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da 
sociologia. Entre as constatações de Durkheim, está a 
de que o fato social não pode ser definido pela sua 
generalidade no interior de uma sociedade. Nessa 
obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos 
fatos sociais e cria uma base para a sociologia no 
interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, 
visando fornecer uma base racional e sistemática da 
sociedade civil.  
 
Sobre o significado do fato social para Durkheim, é 
correto afirmar que  
a) os fenômenos sociais, embora obviamente 

inexistentes sem os seres humanos, residem nos 
seres humanos como indivíduos, ou seja, os fatos 
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sociais são os estados mentais ou emoções dos 
indivíduos.    

b) os fatos sociais, parecem, aos indivíduos, uma 
realidade que pode ser evitada, de maneira que se 
apresenta dependente de sua vontade. Nesse 
sentido, desobedecer a uma norma social não 
conduz o indivíduo a sanções punitivas.    

c) a proposição fundamental do método de Durkheim é 
a de que os fatos sociais devem ser tratados como 
coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a 
inteligência não penetra de forma natural, mas 
através da observação e da experimentação.    

d) Durkheim considera os fatos sociais como coisas 
materiais. Pode-se afirmar, portanto, que todo objeto 
de ciência é uma coisa material e deve ser abordado 
a partir do princípio de que o seu estudo deve ser 
abordado sem ignorar completamente o que são.    

e) os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, 
pois apresentam um substrato semelhante e evoluem 
no mesmo meio, de maneira que dependem das 
mesmas condições.    

   
21.   Leia o texto a seguir. 
 
Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu 
celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por mais de 
um dia é a origem da chamada “nomofobia”, contração 
de no mobile phobia, doença que afeta principalmente 
os viciados em redes sociais que não suportam ficar 
desconectados. Uma parte da população acha que, se 
não estiver conectada, perde alguma coisa. E se 
perdemos alguma coisa, ou se não podemos responder 
imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade 
ou nervosismo. 
 

(Adaptado de: O medo de não ter o celular à 
disposição cria nova fobia. Disponível em: 

<exame.abril.com.br/estilo-de-
vida/comportamento/noticias/o-medo-de-nao-ter-o-

celular-a-disposicao-cria-nova-fobia>. Acesso em: 9 abr. 
2012.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
socialização e instituições sociais, na perspectiva 
funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta.  
a) A nomofobia reduz a possibilidade de anomia social 

na medida em que aproxima o contato em tempo 
real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a 
vida social.    

b) As interações sociais via tecnologias digitais são uma 
forma de solidariedade mecânica, pois os indivíduos 
uniformizam seus comportamentos.    

c) O que faz de uma rede social virtual uma instituição é 
o fato de exercer um poder coercitivo e ao mesmo 
tempo desejável sobre os indivíduos.    

d) O uso de interações sociais por recursos tecnológicos 
constitui um elemento moral a ser compreendido 
como fato social.    

e) Para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-
se necessário que esteja presente em uma 
diversidade de grupos sociais.    

   
22.   Durkheim caracteriza o suicídio – até então 
considerado objeto de estudo da epidemiologia, da 
psicologia e da psiquiatria – como fato social e, por 
isso, dotado das características da coercitividade, da 
exterioridade, da generalidade. É tomado, pois, como 
objeto de estudo sociológico, em virtude do fato de   
a) variar na razão inversa ao grau de integração dos 

grupos sociais de que faz parte o indivíduo, ou seja, 
quanto maior o grau de integração ao grupo social, 
mais elevada é a taxa de mortalidade-suicídio da 
sociedade.     

b) ser possível observar uma certa predisposição social 
para fornecer determinado número de suicidas, ou 
seja, uma tendência constante, marcada pela 
permanência, a despeito de variações circunstanciais.     

c) configurar-se como uma morte que resulta direta ou 
indiretamente, consciente ou inconscientemente de 
um ato executado pela própria vítima.     

d) depender, exclusivamente, do temperamento do 
suicida, de seu caráter, de seu histórico familiar, de 
sua biografia, uma vez que não deixa de ser um ato 
do próprio indivíduo.     

   
23.    
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Na tirinha acima, quase todas as pessoas possuem um 
comportamento similar. Nesse caso específico, pode-se 
dizer que o consumo se tornou, segundo a abordagem 
durkheimiana:  
a) Um fato social.    
b) Uma anomia social.    
c) Um erro social.    
d) Uma morte social.    
e) Uma modalidade social.    
   
24.   Eis portanto uma ordem de fatos que apresentam 
características muito especiais: consistem em maneiras 
de agir, pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e 
que são dotadas de um poder de coerção em virtude 
do qual esses fatos se impõem a eles.  
 

DURKHEIM, Émile. As regras do Método Sociológico. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 3. 

 
O texto acima, de Émile Durkheim, diz respeito a um 
conceito fundamental para a sua sociologia. Que 
conceito é esse?  
a) Conceito de consciência coletiva.    
b) Conceito de sociedade orgânica.    
c) Conceito de sociedade mecânica.    
d) Conceito de fato social.    
e) Conceito de suicídio.    
   
25.    

 
 
A tirinha de Quino acima ilustra a concepção de fato 
social, segundo Durkheim. Para o autor, é característica 
do fato social  
a) ser geral e igual em todas as sociedades.    
b) dar liberdade ao indivíduo, em uma dada sociedade, 

de praticar ações e atitudes ligadas ao seu senso 
crítico.    

c) ser particular de cada indivíduo, sem interferência do 
grupo social no qual está inserido.    

d) exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior.    
   
26.   O que vem a ser uma coisa? A coisa se opõe à 
ideia assim como o que se conhece a partir de fora se 
opõe ao que se conhece a partir de dentro. [...] Tratar 
os fatos de uma certa ordem como coisas não é, 

portanto, classificá-los nesta ou naquela categoria do 
real; é observar diante deles uma certa atitude mental.  
 

DURKHEIM, Émile. As regras do Método Sociológico. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. XVII-XVIII. 

 
No texto acima, Émile Durkheim explica no que 
consiste considerar os fatos sociais como coisas. A partir 
dessa explicação e dos seus conhecimentos de 
sociologia, assinale a alternativa correta a respeito da 
sociologia durkheimiana.  
a) Os fatos sociais são definidos a partir de sua 

exterioridade; dado que são exteriores aos 
indivíduos, podem, somente por isso, ser analisados 
de um ponto de vista sociológico.    

b) Considerar os fatos sociais como coisas pressupõe 
abandonar as próprias pré-noções a respeito desses 
mesmos fatos. Foi isso que ele procurou fazer em seu 
livro O Suicídio.    

c) Os fatos sociais não existem independentemente dos 
indivíduos. Pelo contrário, eles surgem através das 
ações intencionais de cada indivíduo.    

d) Considerar os fatos sociais como coisas é um dos 
princípios da sociologia durkheimiana. Isso porque, 
diferentemente de Marx, Durkheim estava 
preocupado em analisar a produção da vida material 
dos indivíduos, e não as representações coletivas 
provenientes das relações em sociedade.    

e) A metodologia desenvolvida por Durkheim foi 
também absorvida pela sociologia compreensiva 
weberiana. Isso se percebe pela forma como Weber 
constitui os tipos ideais, que nada mais são do que 
uma forma de considerar os fatos sociais como 
coisas.     

   
27.   Escrevendo num contexto de vigência do Estado 
liberal-democrático, Émile Durkheim (1858-1917) foi o 
autor, entre os clássicos da Sociologia, que mais refletiu 
sobre a estreita relação entre educação e cidadania. Ao 
mesmo tempo em que sintetiza sua análise, desenvolve 
um conjunto de ideias que influenciarão o 
desenvolvimento da teoria sociológica aplicada no 
contexto educacional. Considerando as reflexões do 
autor sobre esse tema, é incorreta a afirmativa  
a) O caráter classista da estrutura educacional 

demonstra que ocorre uma seleção natural dos 
indivíduos que alcançarão níveis mais elevados no 
sistema educacional e no processo produtivo, graças 
aos currículos, aos exames e às formas de acesso 
socialmente desiguais.    

b) O Estado não pode negligenciar-se ou desinteressar-
se do processo educativo, pois cabe a ele manter e 
tornar os indivíduos conscientes de uma série de 
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ideias e sentimentos necessários à organização 
social.    

c) A sociedade deve lembrar aos professores quais são 
as ideias e sentimentos que deverão estar presentes 
na ação educativa, sendo materializados nos 
currículos, programas e estruturas escolares.    

d) A ação educativa deve ser exercida em sentido 
social, essencial na formação do cidadão, moldado 
nos padrões e valores preconizados no interesse 
coletivo em detrimento dos interesses e egoísmos 
estritamente particulares.    

   
28.    

 
 
Observando as duas imagens e considerando seus 
conhecimentos em sociologia, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
a) As variações na forma em que as pessoas se vestem 

podem ser compreendidas a partir do conceito 
sociológico de mudança social.    

b) A moda pode ser considerada como um fato social, 
dado que é exterior aos indivíduos, exerce coerção 
sobre eles e se impõe a todas as pessoas.    

c) A moda varia não somente em função do tempo, mas 
também de acordo com a classe social dos 
indivíduos.    

d) A sociologia tende a considerar a moda como fruto 
do consumismo.    

e) A moda é também uma forma de distinção e varia 
conforme o estilo de vida e o ambiente em que se 
está.    

   
29.   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) Fatos sociais.    
b) Expressões culturais.    
c) Ações sociais.    
d) Estruturas políticas.    
e) Relações sociais.    
   
30.   Um dos aspectos do fato social é a coerção que 
ele exerce sobre todos os indivíduos. Em diversas ações 
que tomamos na nossa sociedade, podemos identificar 
fatos sociais que aparecem sem que nos demos conta. 
Qual das ações abaixo pode ser considerada como um 
fato social?  
a) O ato de ir ao estádio de futebol. Todas as mulheres 

devem, ao menos uma vez, assistir a um jogo de 
futebol no estádio.    

b) O ato de presentear a criança que faz aniversário. Os 
adultos sabem que se forem convidados para uma 
festa de criança, é bom levarem um presente para 
ela.    

c) O ato de andar. Toda pessoa deve, 
obrigatoriamente, saber andar.    

d) O ato de ler livros de literatura. Uma pessoa que não 
lê literatura fica excluída do convívio social.    

e) O ato de brincar de peão. Toda criança é socializada 
mediante o jogo de peão.     

   
31.   Leia o texto a seguir. 
 
A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, 
sobre as gerações que não se encontram ainda 
preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e 
desenvolver, na criança, certo número de estados 
físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade 
política, no seu conjunto, e pelo meio espacial a que a 
criança, particularmente, se destine. 
 

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. São Paulo: 
Melhoramentos, 1972, p.41. 

 
Tomando em consideração a definição acima, é correto 
afirmar que, para Durkheim:  
a) a educação está relacionada ao processo de 

socialização. Através dela, as gerações mais novas 
internalizam as normas, valores e a moral da 
sociedade em que estão inseridas. Nesse sentido, é 
pela educação que a sociedade reproduz-se e se 
sustenta intergeracionalmente.     
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b) a educação é essencialmente transformadora. A obra 
de Paulo Freire demonstra justamente como, através 
da educação, as gerações mais novas podem se 
emancipar e pensar autonomamente.    

c) a educação não ocorre somente nas escolas, dado 
que as escolas são uma invenção moderna. Antes 
dela, a educação ocorria, sobretudo, no ambiente do 
trabalho.     

d) toda forma de educação é contrária aos interesses da 
criança. A criança naturalmente quer brincar e se 
divertir. A escola acaba por tolher das crianças a sua 
pureza, obrigando-as a estudarem e assumirem 
responsabilidades que não são condizentes à sua 
faixa etária.    

e) a educação tende a fazer com que a sociedade se 
modifique, uma vez que os valores transmitidos às 
gerações mais novas são diferentes daqueles que as 
gerações mais antigas receberam.    

   
32.   A guerra sempre se baseia nos recursos 
disponíveis, na organização social e no nível de 
desenvolvimento tecnológico das sociedades. Desse 
modo, fica claro que os métodos de guerrear nunca são 
fixos, mas mudam ao longo do tempo juntamente com 
o desenvolvimento econômico, social e político das 
sociedades.  
 

(GIDDENS, A. Sociologia. 6ª edição. Porto Alegre: 
Penso, 2012, p. 740.) 

 
A partir do texto acima, assinale a alternativa correta.  
a) Toda guerra é sangrenta e deve ser evitada.    
b) As guerras podem ser consideradas como um fato 

social.    
c) Não há mais guerras no século XXI.    
d) As guerras são manifestações irracionais do egoísmo 

humano.    
e) A guerra é uma expressão da natureza destrutiva do 

homem.    
   
33.   Para compreender a maneira como a sociedade 
representa a si mesma e o mundo que a cerca, é a 
natureza da sociedade, e não a dos particulares, que se 
deve considerar. Os símbolos com os quais ela se pensa 
mudam conforme o que ela é. 
 

DURKHEIM, Émile. As regras do Método Sociológico. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.XXIII. 

 
Dentre os conceitos abaixo, qual é aquele que 
Durkheim utiliza para compreender a forma como a 
sociedade representa a si mesma?  
a) Sociedade mecânica.    

b) Sociedade orgânica.    
c) Suicídio.    
d) Representação coletiva.    
e) Anomia social.    
   
34.   Segundo Émile Durkheim (1858-1917), os 
costumes e as ideias existentes na sociedade não fomos 
nós, individualmente, que fizemos. São produtos da 
vida em comum e exprimem as necessidades sociais. 
São mesmo, na sua maior parte, obras de gerações 
passadas. Segundo as reflexões do autor sobre esse 
tema, marque a alternativa incorreta.  
a) Cada sociedade dispõe de certas regras, normas e 

leis que existem independentemente dos indivíduos 
e fazem com que a sociedade se perpetue.    

b) As leis e regras sociais existem fora da consciência 
individual, pairam como que acima de todos, 
formando uma consciência coletiva que a todos 
permeia.    

c) Os costumes e normas solidificam-se em instituições 
sociais e essas, por sua vez, são todas as crenças e 
comportamentos instituídos e essenciais para a 
coletividade.    

d) As transformações das regras e normas sociais 
ocorrem de forma dialética, em que o processo de 
mudanças é condicionado principalmente pela 
interação dos indivíduos na ação-reflexão-ação.    

   
35.   No dia 12/07/2012, no Programa “Na Moral”, 
Pedro Cardoso foi entrevistado por Pedro Bial a 
respeito do trabalho dos paparazzi. Leia abaixo um 
trecho da entrevista: 
 
Pedro Bial – Mas seguindo o seu raciocínio: o 
empresário busca o ganho – pra evitar a palavra lucro, 
que vamos dizer... ou lucro, o que for –, o empresário 
quer vender revista. As pessoas compram essas revistas. 
Esses sites são os mais acessados – os acessos de 
celebridades. 
Pedro Cardoso – É, os alemães também compraram o 
Nazismo, por esse raciocínio. A sociedade tem 
demandas. Nem todas as demandas da sociedade são 
a saúde dela. [...] Nós temos uma doença cultural. Uma 
doença social que mata pessoas, que constrange a 
liberdade, que principalmente vende uma mentira.  
 

Programa Na Moral apresentado em 12/07/2012. 
[transcrição]. Disponível em: 

<http://tvg.globo.com/programas/na-
moral...i/2038750/>. Acesso em 15/07/2012. 

 
No trecho acima, Pedro Cardoso considera que a 
sociedade possui uma saúde que deve ser preservada. 
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Dentre os autores abaixo, qual aquele que apresenta 
uma concepção semelhante?  
a) Max Weber.    
b) Karl Marx.    
c) Émile Durkheim.    
d) Marcel Mauss.    
e) Pierre Bourdieu.    
   
36.   Um das importantes preocupações sociológicas é 
a questão a respeito dos fatores que tornam possível a 
existência e a evolução das sociedades. A ideia de 
“conflito” assume uma posição contraditória, por este 
ser considerado ora como “motor das transformações”, 
ora como fator que “deixa a sociedade estagnada” e 
impede a evolução. Em relação às consequências do 
conflito para sociedade, é CORRETO afirmar:  
a) Para Karl Marx, o regime capitalista é capaz de 

produzir cada vez mais. A despeito desse aumento 
das riquezas, a miséria continua sendo a sorte da 
maioria. Essa contradição irá gerar conflitos que, mais 
cedo ou mais tarde, desencadearão um processo de 
reforma da sociedade que a reorganizará com 
critérios científicos.    

b) Para Karl Marx, a supressão das contradições de 
classe deve levar logicamente ao desaparecimento 
do Estado, pois este é um dos subprodutos ou a 
expressão dos conflitos sociais.    

c) O marxismo exclui a possibilidade de haver um 
paralelismo entre o desenvolvimento das forças 
produtivas, a transformação das relações de 
produção, a intensificação da luta de classes e dos 
conflitos que marcam a marcha para a revolução.    

d) Durkheim diz que os conflitos entre trabalhadores e 
empresários demonstram a falta de organização ou a 
anomia parcial da sociedade moderna, que deve ser 
corrigida com uma revolução do proletariado, que 
restaure o consenso social.    

e) Durkheim acredita que a forma como os indivíduos se 
organizam socialmente para produzir determina a sua 
visão de mundo. Ou seja, ele acredita que não é a 
consciência dos homens que determina a realidade, 
mas, ao contrário, é a realidade social e 
principalmente seus conflitos que determina a 
consciência coletiva.    

   
37.   Émile Durkheim, em seus estudos de sociologia, 
confere importância central à religião em uma 
sociedade. Segundo ele, a religião:  
a) Fortalece os laços de coesão social e contribui para a 

solidariedade entre os membros da sociedade.    
b) Favorece a solidariedade do tipo mecânica, 

fundamental para evitar a anomia em uma sociedade 
moderna.    

c) Aumenta a alienação dos indivíduos na sociedade 
capitalista.    

d) Está intimamente relacionada ao surgimento do 
capitalismo na Europa.    

e) Contribui para que o individualismo moderno seja 
relegado a somente alguns estratos sociais 
minoritários.    

   
38.   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 divisão do trabalho possui um importante papel 

social. Muito além do aumento da produtividade 
econômica, a divisão garante a coesão social ao 
possibilitar o surgimento de um tipo específico de 
solidariedade.    

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

c) 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.    

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

   
39.   Leia. 
 
– Escreveu O suicídio. 
– Nasceu em 1858 e morreu em 1917. 
– Pode ser considerado o fundador da Sociologia como 
disciplina acadêmica. 
– Desenvolveu a noção de fato social. 
 
As informações acima dizem respeito a qual cientista 
social?  
a) Max Weber    
b) Émile Durkheim    
c) Karl Marx    
d) Friedrich Hegel    
e) Friedrich Nietzsche    
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40.   “A Educação é a ação exercida pelas gerações 
adultas sobre as gerações que não se encontram ainda 
preparadas para a vida social, que tem como objetivo 
suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 
sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial 
a que a criança, particularmente, se destine”.  
 

(Émile Durkheim, Educação e Sociedade) 
 
Sobre a definição do autor para educação, podemos 
afirmar, exceto  
a) Um tipo de educação absolutamente homogêneo e 

igualitário pode ser encontrado em sociedades 
simples onde não existe diferenciação social.    

b) Uma sociedade repousa em certo número de ideias, 
de sentimentos e práticas que a educação deve 
inculcar a todas as crianças, promovendo a 
homogeneidade necessária à vida coletiva.    

c) A educação desenvolve a espontaneidade das 
personalidades individuais, sendo o ser individual 
determinante para a escolha do sistema de ideias, 
sentimentos e hábitos sociais.    

d) Cada sociedade constrói, para seu uso, certo ideal de 
homem, tanto do ponto de vista intelectual quanto 
do ponto de vista físico e moral, e, por ser coletivo, 
esse ideal vale para todos os cidadãos.    

   
41.   O sistema de sinais de que me sirvo para exprimir 
meu pensamento, o sistema de moedas que emprego 
para pagar as minhas dívidas, os instrumentos de 
crédito que utilizo nas minhas relações comerciais, as 
práticas seguidas na minha profissão, etc., etc., 
funcionam independentemente do uso que faço delas. 
Tais afirmações podem ser estendidas a cada um dos 
membros de que é composta a sociedade, tomados uns 
após outros. Estamos, pois, diante de maneiras de agir, 
de pensar e de sentir que apresentam a propriedade 
marcante de existir fora das consciências individuais. 
 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 
José Albertino Rodrigues (Org.). Tradução Laura Natal 

Rodrigues. Rio de Janeiro: Companhia Editora 
Nacional, 1984. 

 
Nesse trecho, Durkheim trata, sobretudo,  
a) do fato social.    
b) da classe social.    
c) da anomia social.    
d) da solidariedade social.    
e) da consciência coletiva.     
   
42.   Leia o texto a seguir. 

 
 De acordo com Susie Orbach, “Muitas coisas 
feitas em nome da saúde geram dificuldades pessoais e 
psicológicas. Olhar fotos de corpos que passaram por 
tratamento de imagem e achar que correspondem à 
realidade cria problema de autoimagem, o que leva 
muitas mulheres às mesas de cirurgia. Na geração das 
minhas filhas, há garotas que gostam e outras que não 
gostam de seus corpos. Elas têm medo de comida e do 
que a comida pode fazer aos seus corpos. Essa é a nova 
norma, mas isso não é normal. Elas têm pânico de ter 
apetite e de atender aos seus desejos”. 
 

(Adaptado: “As mulheres estão famintas, mas têm 
medo da comida”, Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 

ago. 2010, Saúde. 
 

Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/sd150820100

1.htm>. Acesso em: 15 out. 2010). 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
pensamento de Émile Durkheim, é correto afirmar:  
a) O conflito geracional produz anomia social, dada a 

incapacidade de os mais velhos compreenderem as 
aspirações dos mais novos.    

b) Os padrões do que se considera saudável e belo são 
exemplos de fato social e, portanto, são suscetíveis 
de exercer coerção sobre o indivíduo.    

c) Normas são prejudiciais ao desenvolvimento social 
por criarem parâmetros e regras que institucionalizam 
o agir dos indivíduos.    

d) A consciência coletiva é mais forte entre os jovens, 
voltados que estão a princípios menos individualistas 
e egoístas.    

e) A base para a formação de princípios morais e de 
solidez das instituições são os desejos individuais, 
visto estes traduzirem o que é melhor para a 
sociedade.    

   
43.   Émile Durkheim (1858-1917) foi considerado o pai 
da Sociologia, enquanto ciência. Segundo ele, seu 
objeto de estudo são os Fatos Sociais — Toda maneira 
de atuar, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 
indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, que é geral 
na extensão de uma dada sociedade, conservando uma 
existência própria, independente das suas 
manifestações individuais  
(DURKHEIM, 1937, p. 129). 
 
Para ele, esses fatos são tratados como “coisas”. 
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Analise os itens abaixo e assinale a alternativa que 
corresponde às três características referentes aos fatos 
sociais de que trata Durkheim. 
 
1. Coercitividade: os fatos sociais exercem força sobre 

os indivíduos, levando-os a agirem de acordo com as 
regras sociais dominantes, independentemente da 
vontade dos indivíduos; 

2. Exterioridade: os fatos sociais são exteriores e 
anteriores aos indivíduos, ou seja, as regras sociais, 
os costumes, as leis, existem anteriormente aos 
indivíduos; 

3. Generalidade: os fatos sociais são gerais, repetem-se 
em todos os indivíduos ou, pelo menos, na maioria 
deles; 

4. Historicidade: os fatos sociais são estudados pela 
ciência que estuda o homem e sua ação no tempo e 
no espaço; 

5. Objetividade: o fato social é caracterizado pela 
qualidade daquilo que é objetivo, externo à 
consciência, resultado de observação imparcial, 
independente das preferências individuais. 

 
As características são:  
a) 1, 3 e 5    
b) 2, 3 e 4    
c) 3, 4 e 5    
d) 1, 2 e 3    
e) 1, 3 e 4    
   
44.   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.    
   
45.   Na madrugada de 1º de novembro de 2009, morre 
na França o etnólogo e antropologo Claude Lévi-
Strauss aos 101 anos de idade. Sua morte teve grande 
repercussão no Brasil, sobretudo porque foi um dos 
primeiros professores de sociologia da Universidade de 
São Paulo, logo na sua fundação, tendo feito várias 
expedições ao Brasil Central. Seu pensamento 
influenciou gerações de filósofos, antropologos e 
sociólogos. É correto afirmar:  

a) A corrente estruturalista, da qual Lévi-Strauss é o 
principal teórico, surgiu na década de 40 com uma 
proposta diferente do funcionalismo, predominante 
até então. O funcionalismo se preocupava com o 
funcionamento de cada sociedade e em saber como 
as coisas existiam na sua função social. O 
estruturalismo queria saber do trabalho intelectual. 
Olhar para os povos indígenas e buscar uma 
racionalidade e uma reflexão propriamente nativa.    

b) Lévi-Strauss não encontrou evidências de que os 
povos nativos desenvolvessem um pensamento 
selvagem, nem que ocorresse a passagem de 
homem natural para o homem cultural entre os povos 
indígenas.    

c) Lévi-Strauss acreditava que o homem não é uma 
espécie transitória, e sugeriu uma visão essencialista 
do ser humano, já que o mundo existe quando o 
homem o interpreta, chegando a afirmar, em várias 
passagens, que o mundo começou com o homem e 
vai terminar com ele.    

d) Lévi-Strauss concorda com Sartre que não existe 
oposição entre sociedades com história e sociedades 
sem história, sendo que isso é demonstrando pela 
sociologia e pela etnografia contemporâneas ao 
constatarem que toda sociedade se desenvolve no 
curso de uma história específica.    

e) Não pode ser atribuído ao legado de Lévi-Strauss o 
respeito ao pensamento dos chamados povos 
primitivos, em especial dos povos indígenas da 
América, pelas diferenças culturais e pela 
diversidade, sem as quais a criatividade humana 
cessa e, por tudo que há no mundo, antes e depois 
da passagem do humano pela Terra.    

   
46.   Segundo Durkheim, o crime é um fato social 
presente em toda sociedade. Para o autor, nem todo 
crime é anômico, mas apenas aquele que corresponde 
a uma crise de coesão social. 
 
A partir do exposto acima, assinale a alternativa correta 
sobre o significado de anomia social em Durkheim.  
a) Ocorre quando há, nas sociedades modernas, com 

seus intensos processos de mudança, uma situação 
em que o conjunto de regras, valores e 
procedimentos são reconhecidos por todos os 
indivíduos, levando ao desenvolvimento da 
sociedade.    

b) Conceito que descreve os sentimentos de falta de 
objetivos e de desespero provocados pelo processo 
de mudanças do mundo moderno, os quais resultam 
na perda da influência das normas sociais sobre o 
comportamento individual.    
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c) Conceito que descreve a ocorrência, nas sociedades 
modernas, com seus intensos processos de mudança, 
de um estado de complementaridade e 
interdependência entre os indivíduos, o que leva a 
uma menor divisão do trabalho social e ao 
fortalecimento das instituições sociais.    

d) Ocorre quando os sentimentos de falta de objetivos 
e de desespero provocados pelo processo de 
mudanças do mundo moderno resultam no 
fortalecimento da coesão social e da influência das 
normas sociais sobre o comportamento individual.    

   
47.   Na perspectiva clássica da sociologia encontramos 
em Durkheim a análise do que chamou de:  
a) Fato Social.    
b) Método Social.    
c) Método Analítico.    
d) Materialismo Dialético.    
e) Materialismo Histórico Dialético.    
   
48.   Considerando as obras dos clássicos da Sociologia 
e seus respectivos autores, associe a 2ª coluna com a 1ª. 
 

1) As regras do método 
sociológico 

(     ) Karl Marx (1818-
1883) 

2) A ética protestante e o 
espírito do capitalismo 

(     ) Émile Durkheim 
(1858-1917) 

3) O Capital (     ) Max Weber 
(1864-1920) 

 
A sequência correta é  
a) 3, 1, 2.    
b) 1, 2, 3.    
c) 2, 1, 3.    
d) 3, 2, 1.    
   
49.   Um dos livros muito conhecidos do sociólogo 
Emile Durkheim é o “Da divisão do trabalho social”, 
obra publicada em 1893. Nesse livro, o autor identifica 
o surgimento de um novo método de trabalho que 
conduzia a uma nova fonte de interação social. Sobre a 
função da divisão do trabalho em Durkheim, assinale V 
para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas. 
 
(     ) A especialização das profissões e a divisão do 

trabalho baseiam-se em uma ética asceta que 
leva os indivíduos a buscarem acumulação e 
eficiência e a evitarem o desperdício e a 
preguiça. 

(     ) Os resultados econômicos da divisão do trabalho 
são de menos importância, pois o efeito moral, o 
sentimento de solidariedade que essa produz é a 
sua verdadeira função. 

(     ) Um arranjo social com classes dominantes e classes 
dominadas em constante conflito entre si é uma 
das principais implicações da divisão social do 
trabalho. 

(     ) A divisão do trabalho possibilita a coesão social, 
garantindo o funcionamento harmônico do 
organismo social. 

 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima 
para baixo, é a  
a) V V V F    
b) F V V V    
c) F V F F    
d) F V F V    
e) V F F F    
   
50.   O positivismo foi uma das grandes correntes de 
pensamento social, destacando-se, entre seus principais 
teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. 
Sobre a concepção de conhecimento científico, 
presente no positivismo do século XIX, é correto 
afirmar:  
a) A busca de leis universais só pode ser empreendida 

no interior das ciências naturais, razão pela qual o 
conhecimento sobre o mundo dos homens não é 
científico.    

b) Os fatos sociais fogem à possibilidade de 
constituírem objeto do conhecimento científico, haja 
vista sua incompatibilidade com os princípios gerais 
de objetividade do conhecimento e a neutralidade 
científica.    

c) Apreender a sociedade como um grande organismo, 
a exemplo do que fazia o materialismo histórico, é 
rejeitado como fonte de influência e orientação para 
as investigações empreendidas no âmbito das 
ciências sociais.    

d) A ciência social tem como função organizar e 
racionalizar a vida coletiva, o que demanda a 
necessidade de entender suas regras de 
funcionamento e suas instituições forjadas 
historicamente.    

e) O papel do cientista social é intervir na construção do 
objeto, aportando à compreensão da sociedade os 
valores por ele assimilados durante o processo de 
socialização obtido no seio familiar.    

   
51.   Émile Durkheim (1858-1917) é um dos fundadores 
da sociologia. A tarefa a que se propõe pode ser 
resumida da seguinte forma: “em lugar de tratar a 
sociologia in genere, nós nos fechamos metodicamente 
numa ordem de fatos nitidamente delimitados salvo as 
excursões necessárias nos domínios limítrofes daquilo 
que exploramos, ocupamo-nos apenas das regras 
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jurídicas e morais, seja no seu devir e sua gênese, seja 
no seu funcionamento por meio da estatística. 
Nesse mesmo círculo circunscrito nos apegamos aos 
problemas mais e mais restritos. Em uma palavra, 
esforçamo-nos em abrir no que se refere à Sociologia 
na França, aquilo que Comte havia chamado de era da 
especialidade” (As regras do método sociológico). 
 
Assinale a alternativa incorreta.  
a) Para Durkheim, quando a sociologia cuida das regras 

jurídicas e morais de um fenômeno, ela estabelece 
um modelo estrutural de como funcionam 
determinadas relações sociais, é isso que ele 
desenvolve, por exemplo, em A divisão do trabalho 
social.    

b) É possível ainda, segundo Durkheim, que a 
sociologia explore o funcionamento de determinados 
fenômenos por meio da estatística. O autor 
comentado faz aplicação desse modo de fazer 
sociológico ao estudo do suicídio.    

c) Para Durkheim, a vida social não é outra coisa que o 
conjunto dos diversos meios morais que cercam o 
homem.    

d) Durkheim chama atenção para o fato de que os 
sociólogos, de um modo geral, se mostram pouco 
preocupados em explicar (demonstrar ou definir) os 
métodos que aplicam em suas pesquisas.    

e) De acordo com Durkheim, a sociologia deve se 
apropriar dos métodos desenvolvidos pelas ciências 
naturais, como já havia sido proposto por Comte, 
tendo em vista o grau de certeza e regularidade dos 
resultados obtidos por esse campo do saber.    

   
52.   Comte e Marx formaram suas ideias no século XIX. 
A sociedade moderna era definida por eles de maneira 
diversa. Aos olhos de Comte, a sociedade moderna era  
a) industrial; para Marx, era capitalista.    
b) pré-industrial; para Marx, era industrial.    
c) pré-capitalista; para Marx, era capitalista.    
d) democrática; para Marx, era despótica.    
e) liberal; para Marx, era da exclusão industrial.    
   
53.   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) Corresponde a um conjunto de normas e valores 
criados exteriormente, isto é, fora das consciências 
individuais.    

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.    

   
54.   Analise as proposições a seguir, que se referem ao 
pensamento de Durkheim.  
 
I. A divisão social do trabalho induz a substituição da 

solidariedade mecânica, que tem por fundamento a 
coesão social, pela solidariedade orgânica. 

II. A solidariedade mecânica é caracterizada pela 
cooperação entre indivíduos e grupos, segundo a 
correlação de suas funções sociais, enquanto a 
solidariedade orgânica tem por fundamento a adesão 
total do indivíduo ao grupo a que pertence. 

III. A mudança nos modelos de solidariedade que 
fundamentam as sociedades implica transformações 
nas estruturas sociais, inclusive nos seus 
fundamentos morais.  

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) proposição(ões):  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II.    
d) II e III.    
e) III.    
   
55.   “Durkheim presenciou algumas das mais 
importantes criações da sociedade moderna, como a 
invenção da eletricidade, do cinema, dos carros de 
passeio, entre outros. No seu tempo, havia um certo 
otimismo causado por essas invenções, mas Durkheim 
também percebia entraves nessa sociedade moderna: 
eram os problemas de ordem social.”  
 

(Sociologia / vários autores. – Curitiba: SEED-PR, 2006, 
p. 33). 

 
Considerando a teoria sociológica elaborada por esse 
autor e seu estudo sobre a divisão do trabalho social, 
assinale qual alternativa está correta.  
a) Para Durkheim a divisão do trabalho é antes de tudo 

um conceito que explica as desigualdades na 
moderna sociedade capitalista.    

b) A divisão do trabalho social para Durkheim expressa 
a contradição existente entre as diferentes funções 
da sociedade como um todo.    
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c) Para Durkheim a divisão do trabalho social resulta das 
relações de cooperação entre as diferentes 
atividades sociais que integram a sociedade.    

d) Para Durkheim a divisão do trabalho permite 
perceber como cada função social só se realiza na 
sua relação de conflito com uma outra função social.    

e) Para Durkheim só podemos entender a divisão do 
trabalho social se buscamos entender como são 
regulamentadas as classes produtivas.    

   
56.   Por meio de seus estudos a respeito da Religião, 
Émile Durkheim aponta, para além dos aspectos 
básicos de qualquer instituição social: coesão social, 
fortalecimento social, solidariedade etc., que  
a) toda religião ao expressar os mais altos valores de 

uma determinada sociedade, faz com que não haja 
nenhuma que seja falsa.    

b) para ele a religião ao servir-se dos homens e 
apaziguar a sociedade, é apenas um aspecto da 
construção ideológica da sociedade contemporânea.    

c) a religião nada mais é que um fóssil cultural, daí a 
perpetuação da religião primitiva, o que pode ser 
facilmente visto pela sua pouca ou nenhuma 
relevância social no mundo contemporâneo.    

d) seus estudos sobre religião são mínimos e pouco 
relevantes, pois seu foco foi os fenômenos sociais, 
aos quais denominava fatos sociais.    

e) a religião como prática social está subordinada aos 
aspectos econômicos, estes sim determinantes das 
ações sociais dos indivíduos e explicativos das visões 
de mundo adotadas pelas sociedades.    

   
57.   Leia o texto a seguir: 

 

A aluna Geisy Villa Nova Arruda, 20, não poderá 
mais frequentar o prédio em que estudava antes do dia 
22 de outubro, quando foi perseguida, encurralada, 
xingada e ameaçada por cerca de 700 alunos, no 
campus de São Bernardo (de uma Universidade 
particular), alegadamente por causa do microvestido 
que trajava. 

 

(Adaptado de: Folha de São Paulo. (Universidade 
particular) decide “exilar” Geisy em outro prédio. 

Caderno cotidiano, C1, 11 nov. 2009.) 

 

A matéria refere-se ao recente episódio, de repercussão 
nacional na mídia e que teve como desfecho a 
readmissão da aluna à referida instituição, após o 
posicionamento da opinião pública. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
pensamento de Durkheim, é correto afirmar que o 
acontecimento citado revelou  

a) a consolidação de uma nova consciência coletiva, de 
bases amplas, representada pelos alunos da referida 
instituição.    

b) o desprezo da consciência coletiva dominante na 
sociedade em relação aos destinos individuais, no 
caso, à aluna que foi alvo dos ataques dos 
estudantes.    

c) a força da consciência coletiva da sociedade que se 
impôs aos comportamentos morais desviantes com a 
finalidade de resgatar a harmonia social, preservando 
as instituições.    

d) a presença de um quadro de profunda anomia social 
e o quanto os valores sociais de decência foram 
perdidos pela consciência coletiva que se posicionou 
favoravelmente à estudante.    

e) o perigo representado pela presença de uma 
consciência coletiva forte e majoritária atuando como 
obstáculo para o desenvolvimento da vida social 
sadia ao impedir que alguns indivíduos defendessem 
os melhores valores morais.    

   
58.   Tivemos muitas vezes ocasião de afirmar que as 
regras da moral são normas elaboradas pela sociedade; 
o caráter obrigatório que as caracteriza não é mais do 
que a própria autoridade da sociedade comunicando-se 
a tudo que dela sai. 

 

DURKHEIM, E. O Dualismo da Natureza Humana e as 
Suas Condições Sociais, p. 289. 

 

A respeito das noções de sociedade e moralidade tais 
como concebidas por Émile Durkheim, assinale a 
alternativa correta.  

a) Assim como os instintos e sensações humanas, a 
atividade moral resulta dos significados subjetivos 
que os indivíduos atribuem às relações sociais.    

b) As regras morais não proporcionam coesão social nas 
sociedades complexas.    

c) A sociedade consiste na soma das ações dos 
indivíduos tomadas coletivamente.    

d) O caráter externo e coercitivo da moralidade decorre 
precisamente do fato de que ela é essencialmente 
coletiva e impessoal.    

   
59.   Émile Durkheim diz que os costumes e as normas 
sociais solidificam-se em instituições sociais que são a 
base da sociedade, pois exprimem maneiras de agir, de 
pensar e de sentir instituídos coletivamente, dando, 
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assim, um sentido de integração entre os indivíduos 
que pertencem àquela sociedade. Exemplos são a 
família, a escola, o sistema judiciário e o Estado, pois 
são instituições que congregam dentro de si os 
elementos essenciais da sociedade, dando-lhe 
sustentação e permanência. 
Considerando essa reflexão, é incorreto afirmar:  
a) Para Durkheim, os indivíduos prevalecem sobre a 

sociedade, pois são responsáveis pela criação das 
regras, normas, costumes e leis que devem ser 
seguidas por todos na vivência social.    

b) A maior coesão e vitalidade das instituições, às quais 
a pessoa está ligada, podem ser encontradas na 
intensidade da solidariedade manifesta em seu grupo 
religioso, na solidez dos laços que a unem a sua 
família, ou na força dos valores e sentimentos que a 
vinculam à sociedade política.    

c) Quando a sociedade é perturbada por uma crise, as 
instituições tornam-se momentaneamente incapazes 
de exercer sobre seus membros o papel de freio 
moral. No entanto, por meio de reuniões, de 
assembleias e de congregações ocorre o 
restabelecimento da coesão necessária à vida social.    

d) Os grupos religiosos minoritários, que precisam lutar 
contra a hostilidade e intolerância de outros cultos ou 
grupos sociais, acabam por exercer controle e 
disciplina moral mais severa sobre os seus membros, 
pois estão estreitamente próximos uns dos outros.    

   
60.   É a partir de Durkheim “que a Sociologia ganha 
um formato mais ‘técnico’, sabendo o que e como ela 
iria buscar na sociedade. Com métodos próprios, a 
Sociologia deixou de ser apenas uma ideia e ganhou 
‘status’ de ciência”.  
 

(Sociologia / vários autores. – Curitiba: SEED-PR, 2006, 
p. 33).  

 
Estabelecendo que a sociologia tem como seu principal 
objeto de estudo os fatos sociais, Durkheim atribuiu aos 
mesmos três características. Quais são elas?  
a) Exterioridade, organização e extensão.    
b) Exterioridade, coerção e generalidade.    
c) Organização, recorrência e generalidade.    
d) Normatividade, coerção e extensão.    
e) Interdependência, organização e generalidade.    
   
61.   Sobre o pensamento de Emile Durkheim, é 
INCORRETO afirmar que ele  

a) não compartilha com Auguste Comte a preocupação 
com a ordem social.    

b) caracterizava a sociedade industrial como um estado 
de anomia.    

c) era otimista em relação ao industrialismo.    
d) teve como uma de suas temáticas o suicídio.    
e) considerava os fatos sociais como coercitivos e 

exteriores às consciências individuais.    
   
62.   Considerado o “Pai” da Sociologia Moderna, 
Émile Durkheim definiu que os Fatos Sociais constituem 
o objeto de estudo da Sociologia, pois decorrem da 
vida em sociedade. Segundo ele, fatos sociais são 
"coisas". São maneiras de agir, pensar e sentir 
exteriores ao indivíduo, e dotadas de um poder 
coercitivo. Dessa forma, não podem ser confundidos 
com os fenômenos orgânicos nem com os psíquicos, 
constituem uma espécie nova de fatos. O sociólogo 
francês defende que os fatos sociais possuem três 
características básicas.  
a) Coercitividade, generalidade, coletividade.    
b) Exterioridade, coletividade, coercitividade.    
c) Generalidade, coletividade, exterioridade.    
d) Coercitividade, exterioridade, generalidade.    
e) Organicidade, exterioridade, generalidade    
   
63.   O sociólogo francês Emile Durkheim, considerado 
o fundador da Sociologia, cunhou o termo consciência 
coletiva. 
 
Sobre esse conceito, é correto afirmar que:  
a) a família, o trabalho, os sindicatos, a educação, a 

religião, o controle social e até a punição do crime 
são alguns mecanismos que criam e mantêm viva a 
integração e a partilha da consciência coletiva.    

b) essa consciência implica uma solidariedade de tipo 
orgânica, caracterizada pela pouca divisão social do 
trabalho.    

c) os processos de socialização e internalização 
individual não são responsáveis pela aquisição, por 
parte dos indivíduos, de valores, crenças e normas 
sociais que mantêm os grupos e as sociedades 
integrados.    

d) implica uma solidariedade comum que molda as 
consciências individuais, sem exercer qualquer tipo 
de coerção social sobre elas.    

   
64.   A violência é uma das principais questões da 
sociedade moderna, [....] Elas estão na discriminação 
racial, nas diferenças entre as classes sociais, na 
fragmentação do trabalhador, nos preconceitos 
políticos, na separação dos sexos, e assim por diante 
[...] 
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MARQUES, Edmilson. A base da violência. In: 
Sociologia Especial. São Paulo: Escala, 2009. p. 21. 

 
Com base na citação acima, identifique em qual das 
opções estão presentes as características de fato social 
como objeto de estudo da Sociologia, segundo Émile 
Durkheim.  
a) Exterioridade, coercitividade, objetividade e 

generalidade.    
b) Coercitividade, solidariedade, conflito e objetividade.    
c) Objetividade, individualidade, generalidade e 

exterioridade.    
d) Generalidade, conflito, individualidade e 

coercitividade.    
e) Exterioridade, solidariedade, objetividade e 

generalidade.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Ao separar completamente o patrão e o 
empregado, a grande indústria modificou as relações 
de trabalho e apartou os membros das famílias, antes 
que os interesses em conflito conseguissem estabelecer 
um novo equilíbrio. Se a função da divisão do trabalho 
falha, a anomia e o perigo da desintegração ameaça 
todo o corpo social e quando o indivíduo, absorvido 
por sua tarefa se isola em sua atividade especial, já não 
percebe os colaboradores que trabalham ao seu lado e 
na mesma obra, nem sequer tem ideia dessa obra 
comum. 

 

(DURKHEIM, E. A Divisão Social do Trabalho. Apud 
QUINTEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. 

M. Toque de Clássicos. Vol 1. Durkheim, Marx e Weber. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. p. 91.)  

 

 
65.   Assinale a alternativa que corretamente define a 
função moral da divisão do trabalho social segundo E. 
Durkheim.  

a) Ampliar a anomia social.    
b) Estimular o conflito de classes.    
c) Promover a consciência de classe.    
d) Estreitar os laços de solidariedade social.    
e) Reproduzir formas de alienação social.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Anomia é um conceito durkheimiano, e significa 
“ausência de normas, desordem”. Sabendo que 
Durkheim se inspirou no positivismo, podemos inferir 
que a alternativa [B] é a correta. Vale ressaltar que 
outras alternativas também possuem conteúdo 
plausível, mas nenhuma outra apresenta conteúdo 
sociológico.   
 
Resposta da questão 2: 
 [E] 
 
A educação é, segundo Durkheim, a transmissão de 
formas de pensar, agir e sentir que as gerações mais 
velhas fazem em relação às mais novas. Ela não ocorre 
somente em ambientes formais, mas em diversas 
situações de socialização, exatamente como apresenta 
o texto da questão.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
A alternativa [C] é a única possível. A anomia 
corresponde a um estado de desajuste social, em que 
os indivíduos perdem os laços de coesão social. Em 
outras palavras, pode-se dizer muito bem que nessa 
situação não há instituições que exerçam um poder 
moral efetivo sobre eles.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
A sociologia durkheimiana pega emprestado das 
ciências naturais seu modelo de análise científica. Assim 
é que Durkheim procura tornar a sociologia uma ciência 
objetiva, com um objeto de análise (fato social) e um 
método (método sociológico).   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Segundo Durkheim, os indivíduos constituem seus laços 
de solidariedade a partir da consciência coletiva que 
possuem em comum uns com os outros. Longe de ser 
uma mera soma de formas de pensamento, essa 
consciência coletiva possui características próprias, 
sendo, por isso, compreensível somente pela esfera 
social.   

 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
Durkheim extraiu a sua sociologia das ideias positivistas 
de Auguste Comte. Entre essas ideias, está a noção de 
objetividade e neutralidade, que, no método 
sociológico, se materializa na indicação de tratar os 
fatos sociais como coisas.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
A alternativa [C] é única possível. O bom funcionamento 
da sociedade depende de sua coesão, que 
corresponde à adesão social a certos comportamentos 
morais e formas de pensar, agir e sentir. Sendo assim, 
tudo o que produz desordem é considerado algo 
prejudicial à sociedade, inclusive o capitalismo 
selvagem.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A alternativa [C] é a correta. A anomia corresponde a 
um desajuste dos indivíduos em relação à sociedade, 
não mais compartilhando formas de pensar, agir e sentir 
que lhe seriam próprias. Ainda que o consumismo 
exacerbado pudesse ser considerado anômico, a 
alternativa [D] não faz uma definição de anomia e, por 
isso, está incorreta.   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
[A] INCORRETA. O fato social corresponde a formas de 

pensar, agir e sentir, sendo assim, não está 
desconectado dos padrões de comportamento dos 
indivíduos. 

[B] CORRETA. O primeiro passo para se analisar os 
fatos sociais é considerá-los como coisas.  

[C] INCORRETA. O estado de anomia é o estado 
anormal da sociedade.  

[D] INCORRETA. A solidariedade orgânica é aquela 
própria de sociedades com grande divisão do trabalho 
social.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
A afirmativa IV é a única incorreta. O ideal moral não é 
imutável. Se assim fosse, as sociedades não passariam 
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por qualquer mudança ao longo da história. Por fim, 
vale reiterar que a consciência coletiva não corresponde 
à mera soma de consciências individuais, mas sim a 
algo com realidade própria.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
O primeiro texto, ao fazer referência à coerção da 
sociedade sobre o indivíduo, retoma, de forma clara, a 
noção durkheimiana de fato social. Em contrapartida, o 
segundo texto, por pensar a interação de um indivíduo 
tomando em consideração a ação dos demais, faz 
referência clara à noção weberiana de ação social.    
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
Para Durkheim, a coesão da sociedade complexa é 
garantida pelo tipo de solidariedade nela existente: a 
solidariedade orgânica. Nela, há uma complexa divisão 
do trabalho, que garante que cada indivíduo ocupe um 
local importante na vida social. Assim, segundo o autor, 
as classes sociais não se tornam um problema a priori.   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está em desacordo com as demais. A 
sociologia inspirada nos estudos de Émile Durkheim, 
procura compreender a influência da sociedade no 
indivíduo, e não o inverso. Ou seja, por essa 
perspectiva (que não necessariamente é a mesma de 
todos os autores da sociologia), é a coletividade que 
influencia a ação individual, e não o inverso.   
 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
Uma das principais regras do método sociológico 
durkheimiano é tratar os fatos sociais como coisas. A 
isso está relacionada à intenção do pesquisador de dar 
objetividade ao estudo sociológico.   
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
A alternativa [C] é a única correta. Segundo aquilo que 
afirma o texto, qualquer coisa cultuada pode ser 
considerada sagrada. Vale ressaltar que a alternativa [D] 
está incorreta porque, segundo Durkheim, não são 

somente as religiões primitivas que fazem a distinção 
entre sagrado e profano, mas todas as religiões.    
 
Resposta da questão 16: 
 [D]  
 
O objeto de estudo da Sociologia, segundo Émile 
Durkheim, é o fato social. Ele é possui três 
características: é geral, exterior aos indivíduos e exerce 
coerção sobre eles. Na tirinha está expresso o caráter 
coercitivo dos fatos sociais (no caso, a coerção da 
sociedade para que todos os indivíduos gostem de 
Beatles).   
 
Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
A alternativa [A] é a única correta. Para Durkheim, o 
crime pode ser compreendido de forma sociológica 
como um fato social. Além de trazer mudanças sociais, 
a sua existência ajuda a remodelar o ordenamento 
jurídico da sociedade, bem como esclarecer normas 
sociais.   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
O sociólogo, quando rejeita certas explicações 
tradicionais para analisar um fenômeno, está justamente 
descartando as prenoções que podem interferir na sua 
abordagem sociológica. Sendo assim, somente a 
alternativa [A] está correta.   
 
Resposta da questão 19: 
 [A] 
 
Somente a afirmativa [I] está incorreta. Qualquer um dos 
tipos de suicídios pode existir em uma sociedade 
moderna, dependendo das características sociais e do 
grau de coesão dessa mesma sociedade.   
 
Resposta da questão 20: 
 [C] 
 
É famosa a frase de Durkheim de que “os fatos sociais 
devem ser tratados como coisas”. Nessa perspectiva, 
Durkheim pretende garantir a objetividade da análise 
sociológica, considerando os fenômenos sociais como 
exteriores aos indivíduos e exercendo coerção sobre 
eles.    
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Resposta da questão 21: 
 [D]  
 
O texto evidencia o caráter coercitivo do uso de 
recursos tecnológicos para comunicação. Além disso, 
esses tipos de interações sociais mostram-se como 
sendo gerais e exteriores aos indivíduos, podendo, 
portanto, ser compreendidos como fato social.   
 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
 
A alternativa [B] é a única que está de acordo com o 
método durkheimiano de definição dos fatos sociais. O 
suicídio é um fato social porque se apresenta como tal, 
existindo em diversas sociedades de forma mais ou 
menos constante. Assim, ele existe tendo em si três 
características: coercitividade, exterioridade em relação 
aos indivíduos e generalidade.   
 
Resposta da questão 23: 
 [A] 
 
O consumo universalizado pode ser considerado como 
um fato social, segundo a terminologia criada por Émile 
Durkheim.   
 
Resposta da questão 24: 
 [D] 
 
O texto da questão faz referência ao conceito de fato 
social. O fato social, na perspectiva durkheimiana, se 
constitui no objeto da análise sociológica, devendo ser 
exterior aos indivíduos, coercitivo e geral.    
 
Resposta da questão 25: 
 [D]  
 
Essa tirinha é um ótimo exemplo da coerção de um fato 
social sobre os indivíduos. Os fatos sociais são maneira 
de pensar, agir e sentir. É por isso que até mesmo o 
gosto é influenciado socialmente, fazendo com que 
pessoas que não se adaptam a tal normalidade sintam-
se coagidas, assim como ocorreu com o menino da 
tirinha.   
 
Resposta da questão 26: 
 [B] 
 
[A] INCORRETA. Os fatos sociais não são definidos 
somente por sua exterioridade, mas, também, por sua 
generalidade e coerção em relação aos indivíduos. 

[B] CORRETA. A noção de fato social permite a 
Durkheim diferenciar a abordagem sociológica das 
abordagens psicológicas e de senso comum.  
[C] INCORRETA. Uma vez que os fatos sociais são 
exteriores aos indivíduos, não se pode dizer que eles 
sejam fruto da ação intencional individual. 
[D] INCORRETA. Era Marx, e não Durkheim, que estava 
preocupado em analisar a sociedade a partir das 
relações materiais de produção. 
[E] INCORRETA. Não se pode dizer que os tipos ideais 
sejam uma espécie de cópia ou desenvolvimento da 
noção de fatos sociais.   
 
Resposta da questão 27: 
 [A] 
 
Interessante questão. Dentre as alternativas, somente a 
[A] é incorreta. Na sociologia durkheimiana não existe 
referência a uma estrutura educacional classista. Ainda 
que dê grande peso à divisão social do trabalho e às 
diferentes formas de educação, Durkheim enxergava na 
educação uma forma de reprodução da sociedade 
comprometida com a solidariedade social e na 
formação moral do cidadão. De fato, segundo ele, era 
dever do Estado zelar por esse processo educativo.   
 
Resposta da questão 28: 
 [D] 
 
Questão interessante. Somente a alternativa [D] é 
incorreta. A moda, do ponto de vista sociológico, 
adquire um significado mais amplo ao se tornar um fato 
social que exerce coerção sobre todos os indivíduos. 
Além disso, considerar a moda como mero fruto do 
consumismo é reduzi-la e deixar de considerar a sua 
importância social.   
 
Resposta da questão 29: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. O objeto da 
sociologia, segundo Durkheim, é o fato social, que é 
caracterizado pela sua coercitividade, exterioridade em 
relação aos indivíduos e pela sua generalidade.   
 
Resposta da questão 30: 
 [B] 
 
O ato de presentear é muito comum nas sociedades. 
No caso brasileiro, as pessoas costumam presentear a 
criança que faz aniversário como uma maneira de 
demonstrar carinho. Se uma criança não recebe 
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presente de aniversário, ela acaba por ficar entristecida. 
Desta maneira, podemos dizer que presentear crianças 
que fazem aniversário é um ato geral, coercitivo e 
independentemente de vontade dos indivíduos.   
 
Resposta da questão 31: 
 [A] 
 
Ainda que todas as alternativas apresentem concepções 
que podem ser consideras como verdadeiras, somente 
a alternativa [A] está de acordo com a concepção de 
Durkheim apresentada no texto. Segundo o autor 
francês, a educação está relacionada ao processo de 
reprodução da sociedade, que ocorre pelo 
desenvolvimento, nas gerações mais novas, de estados 
físicos, intelectuais e morais.   
 
Resposta da questão 32: 
 [B] 
 
Todas as afirmativas são incorretas, com exceção da 
alternativa [B]. As guerras, por existirem em diversos 
contextos históricos e segundo os arranjos de 
organização social, de tecnologia e de recursos 
disponíveis, apresentam-se como um fato social exterior 
aos indivíduos (independe da sua vontade), coercitivo 
(obrigando-os a estarem em guerra) e geral (se o país 
está guerra, todos os membros do mesmo país também 
estão).   
 
Resposta da questão 33: 
 [D] 
 
O enunciado da questão faz referência à noção de 
representação coletiva, que é algo de diverso da 
simples soma das consciências particulares. Segundo 
Durkheim, essa mentalidade dos grupos possui suas 
próprias leis, o que justifica a existência da sociologia 
(em oposição à psicologia) para analisá-la.   
 
Resposta da questão 34: 
 [D] 
 
Na teoria de Émile Durkheim não existe referência à 
ideia de dialética. Esta está presente, na sociologia, 
através do marxismo, como uma forma explicativa da 
história de luta de classes e sem que haja esse modelo 
de ação-reflexão-ação.   
 
Resposta da questão 35: 
 [C] 
 

Somente a alternativa [C] está correta. É Émile 
Durkheim quem possui uma noção de sociedade que 
faz diferenciação entre o fato social normal e o fato 
social patológico. Segundo ele, a função da sociologia 
não é somente identificar as leis do social, mas, 
também, de evitar que a sociedade entre em estados 
de anomia.   
 
Resposta da questão 36: 
 [B]  
 
Somente a alternativa [B] é correta. Os conflitos 
existentes na sociedade são chamados, por Karl Marx, 
de luta de classes. Esses conflitos, existentes por causa 
do modo de produção da vida material, fazem com que 
o Estado seja necessário. Em uma sociedade sem 
classes, não haverá mais tais conflitos e, por 
conseguinte, o Estado não será mais necessário.   
 
Resposta da questão 37: 
 [A] 
 
A alternativa [A] é claramente a única correta. A religião 
tem função primordial, pois é ela que contribui para a 
coesão social, evitando estados de anomia. Isso não é 
algo próprio somente das sociedades de solidariedade 
mecânica, mas também para as de tipo orgânico.   
 
Resposta da questão 38: 
 [A] 
 
A divisão do trabalho é importante por favorecer a 
coesão social e a solidariedade. Em sociedades 
tradicionais, a solidariedade é do tipo mecânico, 
enquanto que em sociedades modernas o que existe é 
a solidariedade de tipo orgânico. Vale ressaltar que as 
alternativas [D] e [E] explicam, de forma incorreta, a 
função do crime e o conceito de consciência coletiva.   
 
Resposta da questão 39: 
 [B] 
 
As frases dizem respeito a Émile Durkheim. Foi ele 
quem elaborou a noção de fato social e lutou para que 
se instituísse o curso de Sociologia nas universidades. 
Em seu livro O Suicídio, ele faz uma análise sociológica 
do suicídio enquanto fato social.   
 
Resposta da questão 40: 
 [C] 
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A educação é um esforço contínuo para preparar as 
crianças para a vida em comum. Assim, segundo 
Durkheim, deve haver a necessidade de impor às 
crianças maneiras adequadas de ver, agir e sentir, as 
quais, sozinhas, não conseguiriam.   
 
Resposta da questão 41: 
 [A] 
 
O enunciado da questão é retirado do livro em que 
Émile Durkheim apresenta de maneira mais clara as 
bases metodológicas da sociologia. Ela é baseada na 
teoria do fato social, sendo este todos os modos de 
fazer que exercem uma coerção externa sobre o 
indivíduo.   
 
Resposta da questão 42: 
 [B] 
 
Os padrões existem e são coercitivos, porque essas 
ideias, segundo Durkheim, que são normas e regras, 
devem ser seguidas pelos membros da sociedade. Se 
isso não acontece, se alguém desobedece a elas, é 
punido, de certa maneira, pelo restante do grupo.   
 
Resposta da questão 43: 
 [D] 
 
Os fatos sociais possuem três características principais: 
a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. 
Todas essas estão adequadamente explicadas nas 
afirmações 1, 2 e 3. Essas características que Durkheim 
identifica no fato social servem para dar um caráter 
objetivo à ciência do social, tal como acontecia com as 
ciências da natureza.   
 
Resposta da questão 44: 
 [B] 
 
A única alternativa possível é a B, pois no livro “As 
regras do método sociológico” Durkheim explicita que 
o objeto próprio da sociologia é o fato social e, na 
tentativa de fixar as bases desta nova ciência, propõe 
que se trate os fatos sociais como coisas, as quais 
devem ser pesquisadas empiricamente, denunciando 
assim a influência positivista do seu tempo. A busca 
pelos fatos sociais é, portanto, a busca por tudo aquilo 
que restringe o comportamento humano e que ao 
mesmo tempo proporciona coesão social, tudo aquilo 
que já é dado quando o indivíduo surge na sociedade 
e, provavelmente, continuará existindo quando ele 
desaparecer.   

 
Resposta da questão 45: 
 [A] 
 
A teoria desenvolvida por Lévi-Strauss, chamada de 
estruturalismo, corresponde a uma tentativa de 
superação do funcionalismo. Para tanto, o antropologo 
francês procurou identificar as formas lógicas que 
seriam comuns em todas as formas de pensamento 
humano. Lévi-Strauss identificou que é comum às 
culturas humanas criar formas de classificação que 
operam em formas binárias, como quente-frio, cru-
cozido, positivo-negativo. Essa forma de classificação e 
pensamento é inerente a todos os povos e, por isso, foi 
chamada de pensamento selvagem, não domesticado. 
Isso pode ser encontrado inclusive nas sociedades 
modernas. Ora, a única alternativa que está de acordo 
com essa visão é a alternativa [A].   
 
Resposta da questão 46: 
 [B] 
 
Somente a alternativa B está correta, pois apenas ela 
aponta acertadamente o significado durkheimiano de 
anomia. Segundo Durkheim, o crime, em geral, é 
evento normal, dado que é recorrente e generalizado, 
estando presente, num certo nível, em todas as 
sociedades. Não é, portanto, patológico, anômico e sim 
útil para a sociedade, pois renova o sentimento de 
solidariedade e de coesão social. A anomia, ao 
contrário, é o enfraquecimento ou mesmo ausência 
dessa coesão.   
 
Resposta da questão 47: 
 [A] 
 
Émile Durkheim é também considerado como o 
sociólogo do Fato Social por dar ênfase metodológica 
no estudo desse objeto, assim definido pela sua 
especificidade eminentemente social.   
 
Resposta da questão 48: 
 [A] 
 
Questão sem complexidade, que visa somente a 
associação do autor com a sua obra. Em As regras do 
método sociológico, Durkheim estabelece os 
pressupostos metodológicos para a sua disciplina de 
sociologia. Em A ética protestante e o espírito do 
capitalismo, Weber procura demonstrar como o 
puritanismo europeu ofereceu uma base consistente 
para o surgimento do capitalismo na Europa. Já em O 
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Capital, Marx faz uma análise crítica da economia 
política capitalista.   
 
Resposta da questão 49: 
 [D] 
 
A alternativa [D] é a única correta. A primeira afirmação 
é falsa porque se refere à visão de Max Weber em seu 
livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Já 
a terceira afirmação corresponde ao pensamento 
marxista a respeito da divisão do trabalho na sociedade 
moderna.   
 
Resposta da questão 50: 
 [D] 
 
As ideias de Comte e Durkheim levaram-nos a propor 
um certo método para a sociologia. Assim, podemos 
entender que a neutralidade e objetividade do 
pesquisador não devem ter, em relação à compreensão 
da sociedade, uma relação com suas ideias e opiniões 
que interferiram na observação dos fatos sociais que a 
ele é exterior e coercitivo.   
 
Resposta da questão 51: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está incorreta. Ainda que 
Durkheim se utilize de muitas sugestões advindas das 
ciências naturais, o método que ele propõe para a 
sociologia está de acordo com a especificidade do 
objeto dessa ciência: o fato social. Essa é a 
argumentação que ele defende em seu livro As Regras 
do Método Sociológico.   
 
Resposta da questão 52: 
 [A] 
 
Comte define a sociedade moderna a partir do seu tipo 
de produção, ou seja, enquanto sociedade industrial. Já 
para Marx, a sociedade deve ser definida segundo sua 
estrutura econômica e, por isso, a sociedade moderna é 
definida como uma sociedade capitalista.   
 
Resposta da questão 53: 
 [B] 
 
A única alternativa correta é a B. O fato social é externo 
aos indivíduos, não depende deles, mas age 
coercitivamente sobre eles. Desse modo, são refutadas 
as afirmativas das alternativas A e C. Ademais, o fato 
social, para Durkheim, está presente em todos os 

grupos sociais, portanto, não está correta a afirmação 
da alternativa D. O fato social, apesar de seu caráter 
coercitivo, é responsável por manter a coesão social, 
pois se baseia em normas e valores compartilhados 
entre todos os indivíduos de uma mesma sociedade. 
Quando algum indivíduo, por qualquer motivo, não 
consegue compartilhar dessas normas e valores, fica 
caracterizado o que Durkheim denominou de estado de 
anomia.   
 
Resposta da questão 54: 
 [B] 
 
Pode-se dizer que as proposições I e III estão corretas a 
respeito do pensamento de Émile Durkheim. Apesar de 
não ter função moral, a divisão do trabalho acaba por 
incidir sobre esta e, por isso, a proposição III é correta. 
A proposição I também pode ser considerada como 
correta, embora não esteja livre de ambiguidades. Esta 
estaria mais clara se fosse assim formulada: “O 
progresso da divisão social do trabalho induz a 
substituição da solidariedade mecânica, que tem por 
fundamento a similitude, pela solidariedade orgânica”.   
 
Resposta da questão 55: 
 [C] 
 
Da divisão do trabalho social é uma das importantes 
obras de Émile Durkheim. A divisão do trabalho está 
relacionada com o tipo de solidariedade sobre a qual a 
sociedade se constitui. Nas sociedades de 
solidariedade orgânica, há uma grande divisão do 
trabalho, enquanto que nas sociedades de 
solidariedade mecânica, a divisão do trabalho é baixa.   
 
Resposta da questão 56: 
 [A] 
 
A religião é um fenômeno social de grande relevância 
para Durkheim, talvez o mais importante. No seu livro 
Formas elementares de vida religiosa, Durkheim analisa 
o totemismo australiano com o intuito de compreender 
o significado sociológico do sistema religioso. Para 
além da divisão de sagrado e profano, a religião 
estabelece uma forma de conhecer o mundo que 
corresponde ao reflexo da sociedade. É nesse sentido 
que não se pode dizer que uma religião é falsa. Ela tem 
um papel social de garantir a coesão social, fortalecer a 
solidariedade e de dar ordem ao mundo. São esses 
aspectos que interessam a Durkheim no seu estudo 
sobre o fenômeno religioso.   
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Resposta da questão 57: 
 [C] 
 
A associação do episódio de Geisy Arruda com a 
sociologia durkheimiana ocorre por meio do conceito 
de Consciência Coletiva. Como o próprio Durkheim 
definiu, consciência coletiva corresponde ao “conjunto 
das crenças e dos sentimentos comuns à média dos 
membros de uma mesma sociedade” e que constrange 
os indivíduos a agirem de uma determinada forma. No 
episódio citado acima, a consciência coletiva se 
manifesta em dois momentos: (1) quando o grupo de 
700 alunos agride moralmente a estudante, e (2) 
quando a sociedade repreende a universidade por ter 
sido expulsa da universidade. Assim, os dois 
comportamentos desviantes são punidos pela 
sociedade: o da aluna que utiliza o microvestido (e, por 
isso, ofende a moral social); e o da universidade que 
expulsa arbitrariamente uma aluna vítima de violência (e 
ofende, assim, os ideais de liberdade). Este 
corresponde, portanto, a um dilema típico das 
sociedades de solidariedade orgânica.   
 
Resposta da questão 58: 
 [D] 
 
A alternativa D é a única correta e - ao expressar a 
impessoalidade, a externalidade, além do caráter 
coletivo e coercitivo da moralidade - nega a afirmação 
da alternativa A, pois a atividade moral, deste modo, 
não pode depender de significados subjetivos dos 
indivíduos. A alternativa B diz exatamente o oposto 
daquilo que Durkheim pensa a respeito da moralidade, 
bem como a alternativa C também interpreta 
erroneamente o pensamento durkheimiano, pois na sua 
afirmação não leva em conta a coesão social nem a 
solidariedade, conceitos chaves ao sociólogo francês.   
 
Resposta da questão 59: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] apresenta uma afirmação falsa 
a respeito do pensamento de Émile Durkheim. Em todo 
o seu pensamento é a sociedade que prevalece sobre 
os indivíduos e não o inverso. É isso que permite a ele 
estudar o suicídio, por exemplo, como um fenômeno 
eminentemente social.   
 
Resposta da questão 60: 
 [B] 
 

Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, exercem 
coerção sobre eles, além de serem gerais. Por meio 
dessas três características, Durkheim indica como se 
pode reconhecer esses, que são o objeto de estudo da 
sua sociologia.   
 
Resposta da questão 61: 
 [A] 
 
Não se pode desvincular a sociologia de Emile 
Durkheim do otimismo positivista de Augusto Comte. 
Ambos os pensadores considerariam que o grande 
problema para a sociedade moderna seria a perda de 
sua ordem social. Nesse sentido, tanto Comte como 
Durkheim buscavam na sociologia a ciência capaz de 
não somente analisar o social a partir de um modelo 
adequado, mas também de dar à sociedade os 
remédios adequados para os seus problemas, assim 
como faria um médico ao seu paciente.   
 
Resposta da questão 62: 
 [D] 
 
Os fatos sociais são caracterizados, segundo Durkheim, 
pela sua coercitividade (exercem coerção sobre os 
indivíduos), exterioridade (são independente da 
vontade individual) e generalidade (são comuns a todos 
os membros do grupo social).   
 
Resposta da questão 63: 
 [A] 
 
Apenas a alternativa A está correta. A alternativa B 
afirma incorretamente que uma sociedade na qual 
ocorre a solidariedade orgânica é caracterizada pela 
pouca divisão do trabalho, pois é justamente a 
existência da divisão de trabalho em grande escala a 
principal característica da solidariedade do tipo 
orgânica. Já alternativa C contraria a base do 
pensamento durkheimiano, que tem no processo de 
socialização o principal mecanismo de internalização, no 
indivíduo, dos valores, crenças e normas de uma 
sociedade. Tampouco está correta a afirmação da 
alternativa D, haja vista ser a coerção social o principal 
efeito da consciência coletiva.   
 
Resposta da questão 64: 
 [A] 
 
Sendo a sociologia durkheimiana o estudo objetivo do 
social, isso se dá através do estudo do fato social, que é 
coletivo ou geral, exterior ao indivíduo e coercitivo. 
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Assim, a questão exige do aluno somente o 
conhecimento dos nomes das características do 
conceito de fato social, que não pode ser confundido 
com outros conceitos da teoria durkheimiana.   
 
Resposta da questão 65: 
 [D] 
 
A visão de Émile Durkheim a respeito da divisão do 
trabalho social está relacionada com a ideia de 
solidariedade. Assim, para o bom funcionamento de 
uma sociedade, é necessário que a divisão do trabalho 
esteja de acordo, seja à solidariedade orgânica, seja à 
solidariedade mecânica. A solidariedade orgânica 
corresponde a sociedades com grande divisão do 
trabalho, já a solidariedade mecânica a sociedades com 
baixa divisão do trabalho.   
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