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QUESTÕES ENEM 
Q.01- Para proteger o seu patrimônio, o museu do Louvre, em Paris, 
transferiu para locais secretos grande parte de seu acervo mais valioso e 
representativo durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou 

dessa Guerra, como documentado no museu da Força Expedicionária 
Brasileira, no Rio de Janeiro. Os documentos registram o envio de mais de 
25 mil integrantes, dos quais cerca de 12 mil foram feridos e, 
aproximadamente, 470 mortos. Sobre essa guerra, é correto afirmar que os 

brasileiros combateram os 
 
A) anarquistas. 
B) comunistas. 

C) fascistas. 
D) monarquistas. 
E) socialistas. 
 
Justificativa 

A) Incorreta. Os anarquistas lutaram contra os fascistas italianos. 
B) Incorreta. Os comunistas da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas lutaram contra os fascistas e nazistas. 
C) Correta. Os brasileiros da Força Expedicionária foram para a Europa, 

mais precisamente para a Itália, para lutar contra 
D) os fascistas italianos liderados por Mussolini. 
E) Incorreta. Os monarquistas não ocupavam o poder na Itália fascista. 
F) Incorreta. Os socialistas lutaram contra os fascistas italianos. 

 
Q.02- Analise a imagem a seguir. 

 
Exposta no Museu do Louvre, a obra “Liberdade Guiando o Povo”, remete à 

existência de questão social ainda hoje debatida. Com base na imagem e 
nos conhecimentos sobre modernidade e vida social, é correto afirmar que 
a obra representa 
 

A) a luta de estratos sociais em defesa da igualdade jurídica e pela 
conquista dos direitos de cidadania. 

B) a primeira tentativa de revolução social do proletariado moderno 
contra a burguesia. 

C) a participação popular na luta pelo direito de voto pelas mulheres e 

contra o trabalho infantil. 
D) o repúdio ao caráter sangrento das revoluções populares, produtoras 

de regimes ditatoriais. 
E) a democracia, que atinge a plenitude quando homens, mulheres e 

jovens pegam em armas. 
 
Justificativa 
A) Correta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, dos quais 

resultou a Revolução Francesa, possuíram uma força ideológica capaz 
de mobilizar os estratos sociais populares, as “classes subalternas”, no 
sentido de lutarem por direitos e igualdade jurídica. 

B) Incorreta. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. A 

primeira tentativa de revolução proletária ocorrerá no século XIX, 
momento no qual a burguesia já havia consolidado seu poder 
econômico e político. 

C) Incorreta. A luta pelo direito de voto das mulheres e o combate ao 
trabalho infantil foram essencialmente travados com o 

desenvolvimento da sociedade industrial capitalista. 

D) Incorreta. A Revolução Francesa não foi uma revolução popular, 
proletária, e sim burguesa. Neste sentido, o espírito da tela não é o de 
apontar para a discussão de regimes ditatoriais, mas o momento 
violento dentro de um determinado processo para a construção da 

liberdade jurídica entre os indivíduos, discussão essa travada no 
século XX por Barrington Moore Jr. em seu livro "As origens sociais da 
ditadura e da democracia". 

E) Incorreta. O espírito da tela não é a exaltação das armas e da 

violência, mas sim da necessidade de se lutar conjuntamente 
(homens, mulheres e jovens) para ampliarem seus espaços de 
liberdade.  

 

Q.03- Analise a imagem a seguir. 

 
Em “O banqueiro e sua esposa”, é possível verificar a emergência da 
sociedade capitalista. Com base na imagem e nos conhecimentos 

sociológicos sobre o capitalismo, temos: 
 
A) Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 

demonstrou que o capitalismo depende da religião para existir, pois, 

sem ela, não haveria acúmulo de capital. 
B) Para Durkheim, a divisão do trabalho social na sociedade capitalista 

isolou cada vez mais os indivíduos, restringindo, assim, a possibilidade 
de existência de harmonia social. 

C) Weber, contrariamente a Marx, negou a existência das classes sociais, 

as quais foram suplantadas pelos grupos de status. 
D) Marx e Durkheim compreenderam que o fim da sociedade capitalista 

se tornou possível porque o homem alienado se desencantou com o 
mundo existente. 

E) Para Marx, o dinheiro recebido sob a forma de salário é diferente 
daquele existente sob a forma de capital, pois consiste em trabalho 
social não pago. 

 

Justificativa 
A) Incorreta. Weber não condicionou a existência do capitalismo a uma 

determinada religião e sim demonstrou a influência que determinada 
religião teve no processo de constituição da sociedade capitalista. 

B) Incorreta. Durkheim considera que a divisão do trabalho social reforça 
os laços entre os indivíduos, fortalecendo, assim, as relações de 
solidariedade entre eles. 

C) Incorreta. Weber não descarta a existência das classes sociais, apenas 
as localiza em uma outra esfera, isto é, no mercado. 

D) Incorreta. Durkheim não está discutindo o fim do capitalismo e sim 
como os laços de solidariedade podem se fortalecer dentro dele. A 
possibilidade de superação da sociedade capitalista por uma 
sociedade onde não existiriam mais classes sociais integra, por outro 

lado, o conjunto da obra de maturidade de Marx e Engels. Portanto, 
os dois autores possuem leituras distintas sobre o futuro da sociedade 
capitalista. 

E) Correta. Capital e salário são distintos para Marx. O que transforma 

dinheiro em capital é a sua utilização social, ou seja, estar voltado a 
produzir mais dinheiro no processo básico D - M - D’. Ao contrário, o 
salário é apenas o montante monetário recebido pelo trabalhador 
para garantir, em geral, o mínimo de sua sobrevivência e reprodução 
da força de trabalho 
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Q.04- Texto I: Assim como [...] [Mário de Andrade] reconhece e afirma que 
há uma gota de sangue em cada poema, assim também, parafraseando o 
poeta, queremos reconhecer e sustentar que há uma gota de sangue em 
cada museu. [...] Admitir a presença de sangue no museu significa também 

aceitá-lo como arena, como espaço de conflito, como campo de tradição e 
contradição. Toda a instituição museal apresenta um determinado discurso 
sobre a realidade. Este discurso, como é natural, não é natural e compõe-se 
de som e de silêncio, de cheio e de vazio, de presença e de ausência, de 

lembrança e de esquecimento. 
CHAGAS, Mario Souza. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica 

museol
ógica 

de 
Mario 

de 
Andrad

e. 2. 

ed. 
Chapec

ó: 
Argos, 

2015. 
v. 1. 

p.19. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Com base na charge (figura 4), no texto I e na teoria de Pierre Bourdieu, é 

correto afirmar que museus expressam, também, 
 
A) o poder da ideologia dos que se impõem economicamente pela posse 

dos meios de produção. 
B) a consciência coletiva do conjunto da sociedade e suas formas de 

solidariedade. 
C) o arbitrário cultural ou leitura de mundo proposta pelos dominantes 

em uma estrutura específica. 
D) a ação racional com relação a valores visando combater a anomia 

social e preservar as instituições. 
E) o esforço da burguesia em demonstrar a existência de vencidos e, 

sobretudo, vencedores na história. 
 

Justificativa 
A) Incorreta. Bourdieu não centra sua discussão na questão da ideologia 

nem especificamente do poder da ideologia, uma vez que, para ele, os 
referenciais para se entender as relações dominante e dominado 
passam pela utilização de conceitos como "violência simbólica", 

"arbitrário cultural", "racismo da inteligência", entre outros. 
B) Incorreta. O conceito de consciência coletiva foi elaborado por E. 

Durkheim e não encontra espaço no interior do pensamento de 
Bourdieu, sobretudo porque o conceito de consciência coletiva serve 

para pensar, em Durkheim, a unidade dos indivíduos em torno das 
instituições. 

C) Correta. Para Bourdieu, nos museus é possível observar a 
consolidação de leituras sobre o que seria a "cultura legítima", ou seja, 

aquela interiorizada por mecanismos de "violência simbólica", e que 
são tão somente uma forma de cultura possível, entre outras 
possíveis, isto é, arbitrários culturais. 

D) Incorreta. Essa é uma problemática weberiana estranha ao 
pensamento de Bourdieu, autor que opera não com a ideia de ação 
racional com relação a valores, e sim com a de construção de habitus. 

E) Incorreta. Embora fale de dominação, para Bourdieu esta não se 

exercita apenas entre as classes nem é exercida somente por uma 
classe. Ocorre dentro dos microespaços, entre indivíduos e grupos de 
indivíduos, estruturando relações dominantes e dominados, em 
estruturas específicas. 

 
 
 
 

 
 
Q.05- Leia a charge a seguir. 

A charge remete a questões relacionadas à sociedade contemporânea. Com 
base na charge e nos conhecimentos sobre trabalho e sociedade, tem se 
que 

 
A) a carteira “verde e amarela”, legalizada pelo atual governo federal, 

alinha-se aos esforços no âmbito do poder de Estado para ampliar a 
segurança jurídica dos trabalhadores, reduzindo a flexibilização e a 

terceirização. 
B) a atual reforma trabalhista, pretendida desde o governo Lula, busca 

alinhar o capitalismo brasileiro à dinâmica do capitalismo globalizado. 
C) diante do desemprego mundial, a atual tendência do capitalismo tem 

sido fortalecer direitos sociais em detrimento damatriz neoliberal 

formulada por Keynes. 
D) instrumentos normativos, como as constituições federais, perderam 

sua importância econômica na medida em que osnovos governantes 
mundiais são as empresas e não mais o poder dos Estados Nacionais. 

E) as reformulações no campo dos direitos trabalhistas no Brasil têm sido 
realizadas para se adequarem a acordos assinados pelo atual governo 
federal com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Justificativa 
A) Incorreta. As iniciativas que têm sido tomadas pelos últimos governos 

federais no Brasil, Bolsonaro inclusive, caminham no sentido de 
fortalecer a flexibilização e não a ampliação dos direitos sociais dos 
trabalhadores, sendo um exemplo a reforma trabalhista e a ideia da 

carteira "verde e amarela". 
B) Correta. Na medida em que o país estabelece relações mais estreitas 

com o mercado mundial e precisa competir com produtos de outros 
países, a reforma trabalhista tem procurado seguir o receituário 

neoliberal no campo do trabalho adotado por outros países. 
C) Incorreta. As políticas neoliberais têm priorizado a liberdade de 

negociação entre os agentes por considerarem que isto é fundamental 
para a ativação da economia. Com isso, um dos pontos centrais das 

propostas neoliberais tem como resultado o apoio à 
desregulamentação das relações de trabalho enfraquecendo, assim, a 
proteção social dos trabalhadores. 

D) Incorreta. Embora as grandes empresas desempenhem um papel 

fundamental na construção das relações econômicas mundiais, o 
Estado continua a ser o mediador para a legalização de acordos 
comerciais entre as nações. 
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E) Incorreta. A OIT trabalha com a perspectiva de reforçar relações de 
trabalho saudáveis, sendo um exemplo a discussão sobre "trabalho 
decente". Em sentido contrário, caminham as atuais políticas federais, 
que buscam enfraquecer orientações e direcionamentos propostos 

pela OIT. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Q.06- Leia o texto a seguir. 
O programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo. Sua 

meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber. [..] O mito 
converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O 
preço que os homens pagam pelo aumento de poder é a alienação daquilo 
sobre o que exercem o poder. [...] Quanto mais a maquinaria do 

pensamento subjuga o que existe, tanto mais cegamente ela se contenta 
com essa reprodução. Desse modo, o esclarecimento regride à mitologia da 
qual jamais soube escapar. 
 

ADORNO & HORKHEIMER. Dialética do esclarecimento. Fragmentos 
filosóficos. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1985. p.17; 21; 34. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a crítica à racionalidade 
instrumental e a relação entre mito e esclarecimento em Adorno e 

Horkheimer, temos 
 
A) que o mito revela uma constituição irracional, na medida em que lhe é 

impossível apresentar uma explicação convincente sobre o seu modo 

próprio de ser. 
B) que a regressão do esclarecimento à mitologia revela um processo 

estratégico da razão, com o objetivo de ampliar e intensificar seus 
poderes explicativos. 

C) que a explicação da natureza, instaurada pela racionalidade 
instrumental, pressupõe uma compreensão holística, em que as 
partes são incorporadas, na sua especificidade, ao todo. 

D) que o esclarecimento implica a libertação humana da submissão à 

natureza, atestada pelo poder racional de diagnosticar, prever e 
corrigir as limitações naturais. 

E) que o esclarecimento se caracteriza por uma explicação baseada no 
cálculo, do que resulta uma compreensão da natureza como algo a ser 
conhecido e dominado. 

 
Justificativa 
A) Incorreta. O mito não é caracterizado pela irracionalidade, e sim por 

um regime explicativo e constitutivo do sentido dependente da 

imaginação e do símbolo, da alegoria e da metáfora. A atribuição de 
irracionalidade ao mito resulta de uma compreensão restritiva e 
objetivista do conhecimento e da linguagem. 

B) Incorreta. A regressão do esclarecimento à mitologia mostra uma 

limitação interna da razão, uma contradição entre o pressuposto de 
esclarecer e a promessa de emancipar. Regredir à mitologia significa 
reconhecer que a promessa de superação da submissão à natureza 
não pode ser cumprida, jamais o será, pois a dimensão calculadora da 
razão não apenas não suspende a submissão à natureza, mas a 

intensifica. 
C) Incorreta. Uma das características distintivas da explicação da 

natureza pautada na racionalidade instrumental é justamente a 
recusa de uma explicação holística, em que as partes são 

incorporadas, na sua especificidade, ao todo. Um dos seus 
procedimentos fundamentais consiste no desmembramento e na 
separação, tal qual pode ser visto na famosa passagem do Discurso do 
Método, de Descartes. Desmembrar e dividir, tanto quanto possível, 

para posteriomente voltar a reunir. Contudo, mesmo quando ocorre a 
reunião dos membros metodicamente separados, tal procedimento 
não supõe uma compreensão holística, pois o pensamento não se 
junta à matéria, por ser de natureza distinta. Portanto, não há 

integração da parte ao todo. 

D) Incorreta. Embora esta seja a promessa do esclarecimento, o uso da 
razão, compreendida enquanto cálculo e instrumento, implica 
alienação humana, logo não livra o humano da sua submissão à 
natureza. Ao aliená-lo, desvincula-o daquilo que ele produz, na exata 

medida em que concebe o próprio mundo, e o humano aí incluído, 
enquanto objeto. Além disso, no início do texto, Adorno e Horkheimer 
afirmam: “Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo 
de uma calamidade triunfal” (p. 17). 

E) Correta. A racionalidade instrumental, característica do 
esclarecimento, consiste em compreender a natureza como objeto, 
passível de um conhecimento objetivo, e justamente por esse motivo, 
passível também de domínio. A alienação humana, o incremento de 

poder, a mútua afecção entre mito e esclarecimento em que um se 
converte no outro, são expressões de uma compreensão em que 
razão consiste em cálculo e domínio. 

  
Q.07- Escândalos recentes sobre a exposição de dados dos usuários do 

Facebook alimentaram os debates sobre a privacidade nas redes sociais, 
um tema que se conecta com a questão do poder e suscita preocupações 
sobre o quanto as pessoas e suas relações tornam-se expostas ou 
protegidas com o uso das novas tecnologias de informação. 

 
Com base nos conhecimentos sociológicos sobre redes sociais e sociedade 
contemporânea, é plausível que  
 

A) a revolução tecnológica atual originou-se da resistência social à 
reestruturação global do capitalismo e moldou- -se pela lógica da 
liberdade em oposição aos interesses mercantis. 

B) o novo das redes sociais é que, diferentemente das mídias 
tradicionais, são empreendimentos anticapitalistas por não cobrarem 

dos usuários o acesso aos serviços de informação. 
C) as interações via redes sociais tornam mais fluidas as fronteiras entre 

as esferas pública e privada no mundo contemporâneo. 
D) a força política das fake news, nas recentes eleições presidenciais nos 

EUA, teve como motor a ausência de medidas estatais e privadas para 
regular os termos de uso das redes sociais. 

E) os sistemas de comunicações digitais, ao criarem novos espaços de 
diálogo sobre os problemas sociais, retiram do Estado sua principal 

função: o uso do monopólio legítimo da violência. 
 
Justificativa 
A) Incorreta. Como se pode acompanhar, por exemplo, na obra A 

sociedade em rede, de Manuel Castells, entre outras, o papel do 
financiamento militar e dos mercados foi decisivo para a formação da 
indústria eletrônica. (CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: 
Paz e Terra, 1999) 

B) Incorreta. O desenvolvimento dessa indústria eletrônica, base das 

tecnologias de informação e condição para a formação e expansão das 
redes sociais, vincula-se diretamente aos interesses do mercado desde 
a formação, ainda que de forma paradoxal, no percurso de seu 
desenvolvimento. A gratuidade para o acesso a algum serviço das 

redes sociais, quando disponível, envolve, frequentemente, o 
interesse do provedor na captura e uso dos dados dos perfis de seus 
usuários, ligando-se, assim, também a objetivos mercantis. 

C) Correta. A separação entre as esferas pública e privada é, em termos 

clássicos, uma das características definidoras da sociedade moderna 
ocidental. Com o advento e expansão das tecnologias de informação e 
das redes sociais, estudos têm revelado que tal separação adquire 
novas complexidades e, com isso, os entendimentos sociais sobre os 
limites entre o que se considera uma experiência pública ou privada 

tornam-se também mais cambiantes e polissêmicos. Essas mudanças, 
incluindo as divergências sobre a caracterização do que é público e 
privado, colocam em evidência o fato de que as fronteiras entre essas 
esferas foram estreitadas, permitindo, com mais facilidade, os 

trânsitos entre os dois lados da divisão. 
D) Incorreta. A força política das fake news é um fenômeno que se 

amplia, a despeito da existência de normas e regulamentações sobre 
o uso dos serviços, o que tem acompanhado o desenvolvimento das 

redes sociais. A circulação de fake news em processos eleitorais, a 
exemplo da recente eleição presidencial dos Estados Unidos da 
América, tem levado à ampliação das medidas de prevenção e 
combate dessa prática, porém não se tratou de uma nova invenção. 

Anteriormente a este período, redes sociais como Facebook ja 
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dispunham de canais para denúncias de conteúdos e de perfis. A 
eficácia dessas medidas, contudo, é um desafio constante diante das 
novas dinâmicas comunicacionais com o uso de mídias digitais. 

E) Incorreta. Em termos de teoria política, o Estado segue sendo a 

instituição que detém legitimamente o monopólio do uso da violência, 
ou da força. Os espaços sociais criados no mundo digital podem 
influenciar o campo da política institucional, mas não a substituem. As 
decisões políticas, na sociedade contemporânea, seguem sendo 

tomadas no âmbito do Estado. 
 
 
 

 
 
 
Q.08- Leia o texto a seguir. 
A menos que seja um físico, quem anda num bonde não tem ideia de como 

o carro se movimenta. E não 
precisa saber. Basta-lhe poder contar com o comportamento do bonde a 
orientar sua conduta de acordo com sua expectativa; mas nada sabe sobre 
o que é necessário para produzir o bonde ou movimentá-lo. O selvagem 

tem um conhecimento incomparavelmente maior sobre suas ferramentas. 
WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH, H.; MILLS, W. Max Weber. 

Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 165. 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a sociedade moderna, 
conforme Max Weber 
 

A) a secularização da vida moderna e o consequente desencantamento 

do mundo são expressões da racionalização ocidental. 
B) o homem moderno detém menor controle sobre as forças da 

natureza, em comparação com o domínio que possuía o “selvagem”.  
C) o avanço da racionalidade produz, também, uma maior revitalização 

da cultura clássica, dado que amplia o alcance das escolhas efetivas 

disponíveis. 
D) o desencantamento do mundo é um fato social que atua como força 

coercitiva sobre as vontades individuais, visando à construção da 
consciência coletiva. 

E) o desencantamento do mundo destitui o Ocidente de um elemento 
diferenciador em relação ao Oriente: as ações sociais dotadas de 
sentido. 

 

Justificativa 
A) Correta. Nos estudos de Max Weber a respeito da sociedade 

moderna, a exemplo da obra A ética protestante e o espírito do 
capitalismo, o autor busca identificar e compreender a especificidade 
da sociedade moderna ocidental. Tal especificidade diz respeito ao 

modo como um tipo particular de racionalização se desenvolveu nessa 
região, envolvendo a secularização e, com seu aprofundamento, o 
desencantamento do mundo. 

B) Incorreta. De acordo com a compreensão de Weber, o 

desenvolvimento da racionalidade amplia o controle, ou domínio, que 
o homem moderno exerce sobre as forças da natureza. O 
desenvolvimento científico e tecnológico possibilita e potencializa tal 
domínio, ainda que nem sempre o usuário tenha conhecimento sobre 

os mecanismos de funcionamento do recurso técnico ou tecnológico 
utilizado. 

C) Incorreta. Max Weber interpreta que a racionalização da vida 
moderna atinge os mais variados âmbitos da existência, alcançando, 

inclusive, a produção da arte. Uma consequência da racionalização 
nesse espaço é a redução da criatividade, ou da liberdade para criar e 
inovar, com efeitos negativos para a cultura clássica. Tal interpretação 
está na base da resignação de Weber frente à tendência crescente de 
racionalização moderna. 

D) Incorreta. Do ponto de vista da adequação teórico-metodológica, é 
incorreto fazer uso do conceito de fato social para explicar a 
compreensão weberiana. A concepção weberiana de indivíduo, o 
único capaz de empreender uma ação social, é incompatível com o 

conceito de fato social. O conceito weberiano de ação social rivaliza 
diretamente com o conceito durkheimiano de fato social e o rejeita 
explicitamente. 

E) Incorreta. Conforme as definições de Weber sobre a sociologia 

compreensiva e seu conceito de ação social, toda ação social é dotada 

de sentido. Com o desencantamento do mundo, os agentes atribuem 
novos sentidos às suas ações, ou condutas. No entanto, algum sentido 
é sempre necessário para que haja a ação. A tarefa do sociológico é 
compreender tal(is) sentido(s). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Q.09- Leia o texto a seguir. 
Hoje em dia [...] as máquinas, dotadas da propriedade maravilhosa de 

encurtar e tornar mais frutífero o trabalho humano, provocam a fome e o 
esgotamento do trabalhador. [...] O domínio do homem sobre a natureza é 
cada vez maior; porém, [...] todos os nossos inventos e progressos parecem 
dotar de vida intelectual as forças materiais, enquanto que reduzem a vida 

humana ao nível de uma força material bruta. 
MARX, K. Discurso pronunciado na festa de aniversário do “People’s Paper”, MARX, K. ; ENGELS, F. Obras 

Escolhidas, V.1. São Paulo: Editora Alfa - Ômega. p. 298. 

Atentando para o movimento de razão e desrazão na sociedade 
contemporânea, o texto, de autoria de Marx, acentua a presença, no modo 
de produção capitalista, do(a) 

A) luta de classes. 
B) anomia social. 
C) fetichismo social. 
D) indústria cultural. 

E) fim da história. 
 

Justificativa 
A) Incorreta. Embora faça remissão à ideia de exploração, o foco do texto 

é sobre o desenvolvimento das forças produtivas e seus impactos no 

plano da consciência dos homens. 
B) Incorreta. A problemática da anomia social é uma questão 

durkheimiana. O pensamento de Marx busca abordar o 
desenvolvimento das forças produtivas e como elas impactam as 

relações sociais e de produção. 
C) Correta. Para o pensamento de Marx, a complexidade atingida pelo 

modo de produção capitalista reforça as estruturas de fetichismo da 
vida social. Em razão disso, ele aponta, por exemplo, como as novas 
forças produtivas se apresentam aos homens como que dotadas 

aparentemente de vida própria. 
D) Incorreta. A discussão sobre indústria cultural é alheia ao pensamento 

de Marx. A indústria cultural é tema desenvolvido pela Escola de 
Frankfurt, que está analisando o capitalismo em sua fase monopólica 

avançada, diferentemente de Marx, que produz seus escritos em um 
momento no qual o capitalismo era ainda essencialmente 
concorrencial. 

E) Incorreta. A discussão sobre o fim da história é estranha ao 

pensamento de Marx, que, em nenhum momento, aponta para essa 
possibilidade. Mesmo a superação do capitalismo, caso ocorresse, é 
vista por ele como um momento para a reconstrução da história 
humana e não de seu fim. 

 
Q.10-As reflexões liberais tenderam a acentuar, até o século XIX, a 
compreensão de que o Estado era a expressão da Razão. Nessa forma de 
compreensão liberal, é correto afirmar que o Estado 
A) deveria intervir na economia, uma vez que a liberdade de negociar 

reconduziria a sociedade ao princípio do “homem como lobo do 
homem”, destacado por Rousseau. 

B) atingiria seu maior grau de eficiência se comandado pelas classes 
industriais, em detrimento das demais frações que compõem a 

burguesia, isto é, proprietários de terra e comerciantes. 
C) seria a instância a partir da qual as desigualdades formais entre os 

indivíduos se transformariam em igualdade real entre os homens. 
D) tenderia a desaparecer, na medida em que o sistema produtivo 

dividisse as riquezas produzidas pelas classes sociais, como expressão 
da Razão. 

E) representaria os interesses do conjunto da sociedade, pairando, 
portanto, acima das classes sociais e de suas demandas específicas. 
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Justificativa 
A) Incorreta. A liberdade econômica como uma das formas da liberdade 

individual é fundamental e incontornável no pensamento liberal, 
portanto uma das principais defesas deste pensamento. A alternativa 

ainda incorre no erro de atribuir a Rousseau uma expressão cujo 
pensamento político não coaduna com sua teoria contratualista. 

B) Incorreta. A teoria liberal clássica busca representar o conjunto das 
frações burguesas, ainda que, em determinados momentos, se 

estabeleçam lutas entre as frações de classe representantes do capital 
no interior do aparato estatal. 

C) Incorreta. O tema da igualdade não se coloca no liberalismo em 
oposição às desigualdades. As desigualdades econômicas, inclusive, 

são entendidas como benéficas para o desenvolvimento econômico. A 
igualdade, em termos clássicos do liberalismo, é tratada no plano 
formal, isto é, igualdade perante a lei. 

D) Incorreta. O pensamento liberal não advoga teses de 
desaparecimento do Estado ou mesmo de superação do modo de 

produção capitalista. A alternativa também contraria o liberalismo ao 
lhe atribuir uma noção de socialização das riquezas produzidas, algo 
que se contrapõe ao princípio da liberdade econômica como 
expressão da liberdade individual. 

E) Correta. De acordo com os ideais do liberalismo, o Estado é 
representante do interesse geral da sociedade e, neste sentido, não se 
define com vínculos a interesses de qualquer classe social em 
específico ou quaisquer outros grupos particulares. 

 
QUESTÕES UFU 
Q.01-No pensamento sociológico clássico e contemporâneo, as dimensões 
igualdade, diferença e diversidade assumem importância para estudos 
relacionados à questão das desigualdades sociais. Com base nos 

conhecimentos sobre as perspectivas sociológicas que explicam a 
desigualdade social, no cotidiano das sociedades capitalistas, tem se que  
 
A) a sociologia weberiana, quando analisa as modernas sociedades 

ocidentais, demonstra que os fatores econômicos e os antagonismos 
entre as classes determinam as hierarquias de poder e os tipos de 
dominação. 

B) as análises de Marx defendem a ideia de que as mudanças mais 

recentes na ordem mundial capitalista alteraram a preeminência das 
classes na explicação das assimetrias sociais e diversidades culturais. 

C) na sociologia de Bourdieu, os fatores econômicos, simbólicos e 
culturais, a exemplo da renda, do prestígio e dos saberes, 

incorporados pelos agentes em seu cotidiano e em sua trajetória de 
vida, são responsáveis pela diferenciação de posições nos campos 
sociais. 

D) no pensamento funcionalista, a origem da desigualdade social 
encontra-se nas contradições econômicas e políticas entre os 

agrupamentos, que mantêm relações uns com os outros para produzir 
e reproduzir a estrutura social. 

 

Justificativa 

A) Incorreta. Contrariamente ao indicado pela alternativa, Max Weber 
associa a estratificação social à monopolização de bens e 
oportunidades materiais e outros atributos não materiais, a exemplo 
das qualidades pessoais que podem ser obtidas pelo estilo de vida e 

pelos títulos que conferem prestígio e honra sociais. Outro fator 
definidor da posição social consiste no poder, ou seja, a capacidade de 
um grupo ou indivíduo se impor aos demais, quando há voz de 
comando de uma autoridade e a inclinação de outros para a 

obediência. Portanto, não há uma determinação da esfera econômica 
sobre as demais esferas da sociedade. 

B) Incorreta. Karl Marx considera que uma sociedade de classes é uma 
sociedade na qual as relações de classes são preeminentes na 
estrutura social como um todo. Portanto, o aparecimento de novas 

formas de produzir e as mudanças sociais que se processaram na 
ordem econômica mundial capitalista não findou com as classes. Elas 
se mantêm como um traço estrutural e permanente do capitalismo. 
Entende-se que todos os trabalhadores de todos os ramos, não 

apenas os da fábrica, mesmo diante das alterações econômicas do 
sistema capitalista nas últimas décadas, encontram-se em uma 
relação de subordinação ao capital. 

C) Correta. A alternativa está correta, pois, para Pierre Bourdieu, a 

diferente localização dos grupos e indivíduos na estrutura social deriva 

da desigual distribuição de capital econômico (renda, salários, 
imóveis), de capital cultural (saberes e conhecimentos reconhecidos), 
de capital social (relações sociais que podem ser capitalizadas) e de 
capital simbólico (prestígio e honra). Assim, a posição de privilégio ou 

não ocupada por um grupo ou indivíduo é definida de acordo com o 
volume e a composição de um ou mais desses capitais adquiridos e ou 
incorporados ao longo de suas relações e trajetórias de vida. 

D) Incorreta. A alternativa corresponde ao conceito de classe de Marx e 

não ao conceito de estratos característicos da sociologia funcionalista, 
que sustenta que a sociedade é um todo orgânico de partes diferentes 
com funções diversas e interdependentes. Nesse sentido, para a 
sociologia funcionalista, existe um sistema hierárquico formado de 

diferentes estratos e grupos sociais com interesses distintos no 
âmbito social, político e econômico, que formam um todo integrado e 
funcional. 

Q.02- Leia o texto a seguir. 
Assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza 

orgânica, Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. A 
produção dos meios imediatos de vida, materiais e, por conseguinte, a 
correspondente fase de desenvolvimento econômico de um povo ou de 
uma época é a base a partir da qual tem se desenvolvido as instituições 

políticas, as concepções jurídicas, as idéias artísticas. A descoberta da mais-
valia clareou estes problemas. 

(Adaptado de: ENGELS, F. Discurso diante do túmulo de Marx. 1883. Disponível em: 
<http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/83- tumba.htm>. Acesso em: 11 set. 2017.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção materialista da 
história, podemos inferir que 
 
A) existem leis gerais e invariáveis na história, que fazem a vida social 

retornar continuamente ao ponto de partida, isto é, a uma forma 

idêntica de exploração do homem sobre o homem. 
B) a mais-valia, ou seja, uma maneira mais eficaz de os proprietários 

lucrarem por meio da venda dos produtos acima de seus preços, é 
uma manifestação típica da sociedade capitalista e do mundo 

moderno. 
C) o darwinismo social é a base da concepção materialista da história na 

medida em que esta teoria demonstra cientificamente que somente 
os mais aptos podemsobreviver e dominar, sendo os capitalistas um 

exemplo. 
D) A partir de intercâmbios na infraestrutura da vida social, desenvolve-

se um conjunto de relações que passam a integrar o campo da 
superestrutura, com uma interdependência necessária entre elas. 

 

Justificativa 
A) Incorreta. Para a concepção materialista da história não existem leis 

gerais e invariáveis, mas somente tendências no interior da história 
que, portanto, podem ou não confirmar-se na medida em que as 

relações sociais se desenvolvem dentro de modos de produção 
determinados. Na concepção materialista da história, cada momento 
de síntese atingido no plano da história prepara para manifestações 
cada vez mais complexas da vida social, sendo, desse modo, 

impossível o movimento cíclico, ainda que, no plano da aparência, os 
indivíduos possam acreditar que o cotidiano seja sempre o mesmo. 

B) Incorreta. A mais-valia não é a venda de uma mercadoria acima de seu 
valor. Conceito básico da teoria marxiana para explicar a exploração 

na sociedade capitalista, a mais-valia, seja ela absoluta ou relativa, 
resulta de tempo de trabalho socialmente necessário e não pago. Em 
outras palavras, em uma jornada de trabalho de oito horas, por 
exemplo, metade do tempo trabalhado seria o necessário para repor 
os custos de produção (força de trabalho mais matérias-primas e 

forças produtivas, por exemplo) e o restante seria o excedente obtido 
pelo capitalista, mas não pago aos assalariados. Soma-se a isto que a 
mais-valia não existe apenas na sociedade capitalista, é uma 
expressão recorrente nas sociedades estruturadas em classes. O que 

ocorre no capitalismo é que a mais-valia torna-se uma expressão 
básica das relações sociais de produção. 

C) Incorreta. Ainda que Marx e Engels demonstrassem respeito pela 
teoria de Darwin, eles são críticos tanto da reflexão sobre a evolução 

das espécies assim como das teorias de Malthus sobre o crescimento 
populacional. Para Marx e Engels, ambas as teorias, cada uma a seu 
modo, traduzem no campo do pensamento matizes do pensamento 
liberal para explicar a vida social. Para a concepção materialista da 
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história, a explicação não está na sobrevivência dos mais aptos e sim 
nas relações sociais de produção que se estabelecem com o 
desenvolvimento da história humana. 

D) Correta. A infraestrutura econômica da sociedade, isto é, aquela na 

qual se processam as relações do homem com suas condições de 
existência, mediadas pela categoria trabalho, é a base a partir da qual 
se elevam outras manifestações da vida social, tais como o direito, a 
religião, as ideologias, entre outras, formando aquilo que Marx e 

Engels denominam supraestrutura. Como trabalham com a concepção 
de totalidade do social, infraestrutura e supraestrutura, para o 
pensamento de Marx e Engels, encontram se íntima e 
indissoluvelmente ligadas, sem que uma seja o efeito mecânico da 

outra. 
 
Q.03- Leia a charge a seguir. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A charge remete a discussões que têm marcado o pensamento sociológico 
e a sociologia contemporânea.  
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o teor desses debates. 
 

A) O reconhecimento de que as classes sociais deixaram de existir com a 
implantação dos modos de produção comunistas na Europa e, desde 
então, perderam sua importância histórica. 

B) As classes existiram apenas como um fenômeno localizado 

historicamente no tempo, de tal modo que hoje mesmo os partidos de 
esquerda renunciaram a identificar sua permanência na sociedade 
contemporânea. 

C) As classes deixaram de ser o referencial analítico privilegiado, mas 

conservam sua importância, pois as relações entre capital e trabalho 
no mundo moderno se mantêm. 

D) As classes sociais, assim como a estrutura social, são construções 
conceituais ideológicas, de modo que não existem empiricamente na 
vida social. 

 
Justificativa 
A) Incorreta. Por mais que operem com outros referenciais, tais como 

raça, cor, gênero e identidade, mesmo as teorias pós-modernas não 

afirmam com o socialismo real que as classes deixaram de existir, mas 
tão somente que passaram a manifestar dentro de outra dinâmica 
fornecida pela constituição de burocracias. 

B) Incorreta. As análises contemporâneas minimizam, mas não 

desconsideram a continuidade da existência da sociedade de classes. 
Ainda que este conceito tenha refluído entre os partidos políticos, 
continuam a existir, no plano mundial, organizações partidárias 
inspiradas no marxismo ou que pautam seu discurso em um 
referencial marcadamente classista. 

C) Correta. A tendência na sociologia contemporânea é realizar a análise 
centrando-se em outros referenciais que não sejam exclusivamente 
aqueles das classes sociais. Citem-se como exemplos na sociologia 
contemporânea Baumann, Ulrich Beck, Guiddens e Bourdieu, entre 

outros. O fato de não privilegiarem as relações entre capital e trabalho 
em suas análises não serve de indicativo para afirmar que estes 
autores, por exemplo, desconsideram a existência, no mundo 
moderno, das classes sociais. 

D) Incorreta. Tanto uma quanto a outra existem efetivamente na 
realidade. As classes, por exemplo, não 

E) se constituem em produto do pensamento. Efetivamente existem, por 
exemplo, burguesia e proletariado ainda nos dias de hoje. 

 

Q.04- Na figura 3, o “fim da linha” é também uma metáfora para 
interpretações como aquelas que defendem 
que a sociedade atual encontra-se no “fim da história”, tese popularizada 
por Francis Fukuyama, ou diante do “fim das utopias”, formulada por 

autores como Anthony Giddens e Zigmunt Bauman. Este debate teórico e 
social coloca no centro da reflexão temas como modernidade, mudanças e 
movimentos sociais. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Sobre o contexto sociopolítico e os fundamentos presentes nesse debate, 

temos  
 
A) que os protestos coletivos urbanos, a partir dos anos 1990, quando 

ocorrem, demonstram ser uma ferramenta política empregada 
primordialmente pelos indivíduos mais pobres e menos escolarizadas. 

B) Os novos movimentos sociais têm apresentado como grandes traços a 
heterogeneidade dos atores envolvidos, a valorização das adesões 
individuais e as alianças pontuais independentes do pertencimento de 
classe. 

C) O liberalismo econômico é o referencial teórico dos movimentos 
contra a globalização, revelando a descrença geral com os grandes 
projetos inspirados nos ideais socialistas e o fim das grandes 
narrativas. 

D) Para teóricos do “fim da linha” ou do “fim da história”, a pós-
modernidade está marcada pela ausência de perspectivas para 
superar a cristalização de valores, práticas e projetos sociais 
defendidos na época da modernidade. 

 
Justificativa 
A) Incorreta. As pesquisas que identificam os perfis do público 

participante de grandes protestos urbanos, a partir dos anos 1990, 
têm confirmado que recursos como tempo, dinheiro e escolaridade 

são valiosos para permitir a adesão das pessoas a essas formas de 
manifestação. De modo predominante, no Brasil, as pessoas em 
situação de pobreza e menos escolarizadas não são maioria nesses 
eventos. 

B) Correta. Os movimentos sociais denominados como “novos” 
apresentam, entre suas novidades, comparativamente aos 
movimentos sociais clássicos do século XIX, a heterogeneidade dos 
atores sociais, ou sujeitos sociais, o que resulta na multiplicidade, ou 

até mesmo fragmentação, dos movimentos sociais.Nesse novo 
contexto, as pessoas aderem às ações coletivas motivadas pela 
disposição individual, muitas vezes associada aos pertencimentos 
identitários. Com o declínio de uma narrativa política unificadora, que 
dê unidade às ações coletivas de múltiplos atores sociais, esses 

movimentos passam a construir alianças pontuais, ou contingentes. 
C) Incorreta. Os movimentos contra a globalização, a exemplo do Occupy 

Wall Street, constituem-se em contrapontos às formas de expansão 
do capitalismo e não em contraponto aos ideais ou projetos 

socialistas. As críticas à globalização destacam problemas como a 
pobreza, a fome, as desigualdades e as mudanças climáticas, 
decorrentes do atual modelo de acumulação de riquezas e de 
exploração do meio ambiente. Esses posicionamentos não são 

fundados no pensamento liberal e, antes disso, colocam-se 
fortemente como críticos ao liberalismo econômico. 

 
 



 

LISTA DE EXERCÍCIOS SOCIOLOGIA – PROFº OSVALDO 

 

 

 

D) Incorreta. Os debates sobre a chamada pós-modernidade apontam, 
ao contrário da afirmação desta alternativa, a existência de uma 
ampla gama de perspectivas, de modo que a fragmentação se 
apresenta tanto no plano político quanto teórico. Nesse contexto, a 

fluidez toma o lugar antes ocupado por valores cristalizados. As 
práticas e valores sociais defendidos na época da modernidade, como, 
por exemplo,noções de progresso, de neutralidade e de objetividade, 
são na atualidade colocados sob suspeita e se tornam objeto de 

disputas. 
 
Q.05- Leia o texto a seguir. 
As reações mais íntimas das pessoas estão tão completamente reificadas 

para elas próprias que a ideia de algo peculiar a elas só perdura na mais 
extrema abstração: personality significa para elas pouco mais que possuir 
dentes deslumbrantemente brancos e estar livres do suor nas axilas e das 
emoções. Eis aí o triunfo da publicidade na indústria cultural. 

(ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Trad. Guido Antonio de 
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. p.138.) 

 
A respeito da relação entre Indústria Cultural, esvaziamento do sentido da 
experiência e superficialização da personalidade, assinale a alternativa 
correta. 

 
A) A superficialização da personalidade resulta da ação por meio da qual 

a Indústria Cultural esvazia o sentido da experiência ao concebê-la 
como um sistema de coisas. 

B) A abstração a respeito da própria personalidade é uma capacidade por 
meio da qual o sentido da experiência, esvaziado pela Indústria 
Cultural, pode ser reconfigurado e ressignificado. 

C) A superficialização da personalidade e o esvaziamento do sentido da 
experiência são efeitos secundários da Indústria Cultural, decorrentes 

dos exageros da publicidade. 
D) O esvaziamento do sentido da experiência criado pela Indústria 

Cultural atesta a superficialidade inerente à personalidade na medida 
em que ela é uma abstração. 

 
Justificativa 
A) Correta. Conceber a experiência como um sistema de gestão de coisas 

é por meio do qual a personalidade é tornada superficial, uma coisa 

entre coisas. 
B) Incorreta. A abstração da qual trata o texto não apenas não implica 

necessariamente e uma reconfiguração da experiência, mas, antes, 
implica a sua destruição. 

C) Incorreta. A superficialização da personalidade e o esvaziamento da 

experiência são efeitos inerentes à indústria cultural, podendo ser 
concebidos como essenciais ao modo de proceder da indústria 
cultural. 

D) Incorreta. A personalidade não é algo superficial, tampouco abstrato. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


