
 

 

Tarefa 10 professor Gilberto 
 
01. Observe a imagem abaixo 

 
 
A morte de gado em virtude da queda de raio é um fato muito comum nas zonas rurais, causando prejuízos 
consideráveis aos produtores.  
O fato acima apresentado é um fato social? Justifique. 

 
02. De acordo com Émile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos 

indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo: 
a) Exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados. 
b) Generalizados, expressivos e naturais. 
c) Exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados. 
d) Coercitivos, naturais e expressivos. 

 
03. A sociologia, para Durkheim, deveria ocupar-se do estudo das sociedades no intuito de: 

a) conhecer a fundo o ser humano e suas diversas facetas perante a sua interação com o outro, 
priorizando sua individualidade. 

b) Entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do Homem, atentando 
principalmente aos aspectos gerais, e não aos individuais. 

c) Descobrir e tratar todos os males humanos que afligem a sociedade, tendo como objetivo a formação 
de uma raça humana perfeita. 

d) A criação de uma seita científica, com o objetivo de construir o verdadeiro conhecimento em busca da 
perfeição humana. 

 
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) Segundo Durkheim, a primeira regra, e a mais fundamental, é considerar os fatos sociais como coisas 

para serem analisadas. 
b) 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. 
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. 
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05. (UEG/2016) – 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) nietzschiana, pois coloca a “vontade de poder” como fundamento para a pesquisa. 
b) kantiana, pois trata da “coisa em si” e realiza a coisificação da realidade. 
c) dialética, pois reconhece a existência de uma realidade exterior ao pesquisador. 
d) weberiana, pois aborda a ação social racional atribuída por um sujeito. 
e) positivista, pois se fundamenta na busca de objetividade e neutralidade. 


