
 

 

Professor Gilberto – Lista 01 
 
01. 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. Comte acreditava que os problemas sociais e as sociedades, em geral, deveriam ser estudadas com o 

mesmo rigor científico das demais ciências naturais. A partir dessa premissa, Augusto Comte cunhou o 
nome “Sociologia”, que seria dado à nova área de estudo que se dedicaria às sociedades. Qual era o 
objetivo principal da sociologia de Comte? 
a)  Transformar o meio social fixo e imutável do século XIX, de forma a inserir perspectivas relativistas 

acerca do pensamento humano. 
b)  Demonstrar que o mundo é um lugar violento e degenerado, em que a busca pelo pensamento positivo 

é impossível. 
c)  Entender os efeitos do estranhamento cultural entre diferentes indivíduos em sua convivência com 

suas diferenças culturais. 
d)  Entender as leis que regem nosso mundo social, ajudando-nos a compreender os processos sociais e 

dando-nos controle direto sobre os rumos que nossas sociedades tomariam. 
e) Conscientizar os indivíduos para a necessidade de mudanças sociais estruturais, pois é a partir das 

ações individuais que a ordem social é compreendida. 
   
03. (Uel 2015)  Leia o texto a seguir. 

Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era 
ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A constituição de 
saberes autônomos, organizados em disciplinas específicas, como a Biologia ou a própria Sociologia, 
envolverá, de uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica, como a liberdade e a razão.  

Adaptado de: QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. Um Toque de Clássicos: Marx, Durkheim e 
Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p.12. 

 
Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da Sociologia, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, a relação entre conhecimento sociológico de Auguste Comte e as ideias iluministas. 
a)  A ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo Iluminismo, que influenciou o 

Positivismo.    
b)  A crença na razão como promotora do progresso da sociedade foi compartilhada pelo Iluminismo e 

pelo Positivismo.    
c)  O Iluminismo forneceu os princípios e as bases teóricas da luta de classes para a formulação do 

Positivismo.    
d)  O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para explicar a realidade social é um ponto 

comum entre o Iluminismo e o Positivismo.    
e)  Os limites e as contradições do progresso para a liberdade humana foram apontados pelo Iluminismo e 

aceitos pelo Positivismo.    
 
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. 
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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. (Unioeste 2012) 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. 

 
 


