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01. O Weber entende por ação social? 
 
02. Caracterize brevemente os quatro tipos ideais de ação social estudados por Weber. 
 
03. (Ufu 2018) Para Weber, um tipo de dominação é estabelecido, pois “obedece-se não à pessoa em virtude 

de seu direito próprio, mas à regra estatuída, que estabelece ao mesmo tempo a quem e em que medida 
se deve obedecer.” 

COHN, Gabriel (Org.). Weber: Sociologia. 5.ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 129. Coleção Grandes Cientistas Sociais. 
 

Com base na análise weberiana, assinale a alternativa que indica o tipo de dominação a que essa descrição 
está relacionada. 
a)  Dominação Legal.    
b)  Dominação Carismática.    
c)  Dominação Tradicional.    
d)  Dominação Altruísta.    

 
04. (Ufu 2017) Para Fernando José Martins, no “fenômeno contemporâneo das ocupações das escolas: os 

estudantes de São Paulo lutaram para que sua escola não feche, ou por melhores condições nas escolas do 
Rio de Janeiro, ou contra a gestão privada das escolas em Goiás, o passe livre e aumento da merenda no 
Ceará, ou, no caso paranaense, sobre a reforma do Ensino Médio, que subtrai a obrigatoriedade de 
elementos curriculares fundamentais.” 

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-carater-pedagogico-da-ocupacao-das-escolas-
4qd45ib0p7hy6mli685kqzsxg>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

 
Avaliando o movimento das ocupações a partir do conceito de ação social em Weber, pode-se afirmar que o 
tipo de ação social prevalecente é: 
a)  Ação afetiva     
b)  Ação racional em relação a fins     
c)  Ação tradicional     
d)  Ação altruísta em relação a valores     

 
05. (Unioeste 2012) Para Max Weber a economia capitalista não é marcada pela irracionalidade e pela 

“anarquia da produção”. Ao contrário de Karl Marx, que frisava a irracionalidade do capitalismo, para 
Weber as instituições do capitalismo moderno podem ser consideradas como a própria materialização da 
racionalidade. Segundo Weber, uma das características do capitalismo moderno é a estrutura burocrática 
com instituições administradas racionalmente com funções combinadas e especializadas. Para o sociólogo 
alemão, o controle burocrático é marcado pela eficiência, precisão e racionalidade. Considerando a 
importância do tema da burocracia na obra de Weber, é correto afirmar que 
a)  Marx Weber identifica a burocracia com a irracionalidade, com o processo de despersonalização e com 

a rotina opressiva. A irracionalidade, nesse contexto, é vista como favorável à liberdade pessoal. 
b)  segundo Weber, a ocupação de um cargo na estrutura burocrática é considerada uma atividade com 

finalidade objetiva pessoal. Trata-se de uma ocupação que não exige senso de dever e nenhum 
treinamento profissional. 

c)  na burocracia moderna os funcionários são altamente qualificados, treinados em suas áreas 
específicas, enfim, pessoas que tem ou devem ter qualificações consideradas necessárias para serem 
designadas para tais funções. 

d)  para Weber, o elemento central da estrutura burocrática é a ausência da hierarquia funcional e a 
obediência à ordem pessoal e subjetiva. 

e)  a burocratização do capitalismo moderno impede segundo Weber, a possibilidade de se colocar em 
prática o princípio da especialização das funções administrativas. 

 


