
 

 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA T07 – 1º ANO – SOCIOLOGIA – PROF. GILBERTO 
 
01. No século XIX, surgiu uma nova ciência com a intenção de compreender a sociedade moderna e suas 

transformações. Qual dos fatores abaixo NÃO contribuiu para o surgimento da sociologia enquanto ciência?  
a) O processo de industrialização e urbanização da Europa. 
b) A ascensão do capitalismo como sistema econômico preponderante. c) O surgimento da estatística 

como fonte de dados confiáveis.  
d) A crença na cientificidade.  
e) A Revolução Russa, que procurou instaurar o socialismo na Europa. 

 
02. O autor considerado “pai” da sociologia, Augusto Comte, acreditava que a nova ciência das sociedades 

deveria igualar-se às demais ciências da natureza que se pautavam pelos fenômenos observáveis e 
mensuráveis para que assim fosse possível apreender as regras gerais que regem o mundo social do 
indivíduo. Essa perspectiva ideológica é chamada de: 
a) Iluminismo. 
b) Darwinismo. 
c) Dadaísmo. 
d) Positivismo. 

 
03. Assinale qual das alternativas apresenta a melhor definição de sociologia.  

a) Sociologia é o estudo do corpo na sociedade. Ela tem particular interesse em compreender cada órgão 
e sua relação de solidariedade orgânica.  

b) Sociologia é a forma como a ciência moderna interfere na política contemporânea. Através de estudos 
rigorosos, ela indica aos governantes como estes devem conduzir a sociedade.  

c) Sociologia é a forma de assistência às pessoas mais pobres. O profissional de sociologia é a pessoa 
responsável por evitar que os indivíduos estejam à margem da sociedade.  

d) Sociologia é o estudo de qualquer sociedade organizada. Atualmente, ela está preocupada tanto com 
sociedades humanas, quanto com sociedades animais (como de formigas e abelhas).  

e) Sociologia é o estudo rigoroso das sociedades e dos grupos humanos organizados, em especial das 
sociedades industrializadas. 

 
04. Leia o texto a seguir: Enquanto resposta intelectual à “crise social” de seu tempo, os primeiros sociólogos 

irão revalorizar determinadas instituições que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na 
integração e na coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual repensar o 
problema da ordem social, enfatizando a importância de instituições como a autoridade, a família, a 
hierarquia social e destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade. MARTINS, Carlos 
Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 30.  
Com base no texto, o surgimento da Sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais 
ocorridas na sociedade europeia, nos séculos XVIII e XIX, contribuindo para  
a) o aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial.  
b) a organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte.  
c) a elaboração de um conceito de sociologia incluindo os fenômenos mentais como tema de reflexão e 

investigação.  
d) a criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma 

intelectual plena do ser humano.  
e) o surgimento de uma “física social” preocupada com a construção de uma teoria social, separada das 

ideias de ordem e desenvolvimento. 
 
05. Leia o texto a seguir: (...) grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que 

aconteceram no século XVIII — e que se estenderam no século XIX — só foram superadas pelas grandes 
transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que 
denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por 
completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que 
perduram até os dias atuais. DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 
2004, p. 124.  
Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações 
sociais complexas. Nesse sentido, a Sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, 
explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da Sociologia e das mudanças históricas 
apontadas no texto, assinale a alternativa CORRETA.  
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a) A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da 
população rural por meio do aumento de empregos.  

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

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

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

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

 
Gabarito 
1. E 
2. D 
3. E 
4. D 
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