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01. (Uel 2011) 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. 

 
02. (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.     
 
03. A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal do Brasil afirma, 

em sua página eletrônica, que “Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela 
iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade, acumuladas ao 
longo de anos. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As ações 
afirmativas podem ser de três tipos: com o objetivo de reverter a representação negativa dos negros; para 
promover igualdade de oportunidades; e para combater o preconceito e o racismo”. (BRASIL, 2017). 

Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O que são Ações 
Afirmativas. Disponível em http://www.seppir.gov.br/assuntos/o-que-sao-acoesafirmativas. Acesso em 15/07/2017. 

 
A partir da análise desta definição de Ações Afirmativas, podemos afirmar que: 
a) As Ações Afirmativas são necessárias numa condição de desigualdade que cerceia os direitos sociais 

dos negros na sociedade; 
b) As Ações Afirmativas são permanentes e representam um benefícios perene para os negros; 
c) As Ações Afirmativas aumentam o preconceito racial; 
d) As Ações Afirmativas são políticas compensatórias e retiram direitos de outras raças; 


