
 

 

Professor Gilberto – AP 08 
 
01. O que Durkheim entende por solidariedade? Qual é o fator que une o indivíduo em sociedades capitalistas 

industrializadas? 
 
02. O que caracteriza, segundo Durkheim, o suicídio do tipo altruísta? 
 
03. (Ufu 2017) A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba alerta pais e responsáveis por crianças e 

adolescentes e os profissionais da educação e saúde em relação ao ‘jogo’ Baleia Azul, que propõe 50 
desafios aos participantes e sugere o suicídio como última etapa. 
Disponível em: <http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/jogo-baleia-azul-deixa-curitiba-em-alerta-oito-ja-

brincaram-com-morte/>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
   

Esse foi um dos alertas, nos últimos meses, relacionados ao “jogo Baleia Azul” e à possibilidade de suicídios 
de adolescentes (13 a 17 anos) ligadas a ele. 
Pode-se realizar uma relação desses possíveis suicídios com os tipos de suicídios de Durkheim, pois, para 
esse pensador, os indivíduos são determinados pela realidade coletiva. 
 
Assim, os suicídios gerados pelo “jogo” seriam classificados como: 
a)  Suicídio egoísta.     
b)  Suicídio anômico.    
c)  Suicídio etnocêntrico.     
d)  Suicídio cultural.     

 
04. (Ufu 2016)  A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. 
Émile Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era 
fazer da Sociologia uma disciplina científica capaz de criar repostas aos desafios enfrentados pela sociedade 
moderna. 
Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor como um 
exemplo dos efeitos de um estado de anomia, caracterizado 
a) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas.    
b) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações.    
c) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os indivíduos.    
d) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.    
 
05. (Unioeste 2015) “Solidariedade orgânica” e “solidariedade mecânica” são conceitos propostos pelo 

sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a 'coesão social' em diferentes tipos de 
sociedade. De acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, prevalece a 
'solidariedade orgânica', onde os indivíduos se percebem diferentes embora dependentes uns dos outros. A 
lógica do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode 
corromper os vínculos de solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de 
'anomia'. 

 
De acordo com os postulados de Durkheim, é CORRETO dizer que o conceito de “anomia” indica 
a)  a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados.    
b)  uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se colocar 

como líderes dos grupos dos quais fazem parte.    
c)  a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha as 

mesmas regras e normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado e o justo 
do injusto.    

d)  o consumismo exacerbado das novas gerações, representado pelo aumento do número de shopping 
centers nas cidades.    

e)  a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e patrióticos em 
manifestações públicas como os jogos das seleções nacionais de futebol.    

   
 


