
 

 

Professor Gilberto – Tarefa 09 
 
01. Explique por que, com base no pensamento de Durkheim, o crime é um fato social. 
 
02. Durkheim identifica duas formas de sanções coercitivas: as legais e as espontâneas. Caracterize cada uma 

delas. 
 
03. Para Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Com base na teoria desse autor, dê um exemplo 

dessa prevalência.  
 
04. (Ufu 2015)  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.     
 
05. (Uel 2011) 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/sd1508201001.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. 
 


