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 Contexto Histórico da Sociologia 
 
1. A sociologia nasce enquanto uma ciência da modernidade, a partir do paradigma positivista. 
Ela se apresenta como uma tentativa de dar objetividade científica ao estudo da sociedade. De 
que maneira Émile Durkheim tentou dar objetividade à sociologia?  
   
 
2. Sobre a relação entre a revolução industrial e o surgimento da sociologia como ciência, 
assinale o que for correto.  
01) A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande 
concentração da população no ambiente urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório 
para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade 
social gerava.    
02) A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades gerou uma 
série de problemas modernos, que passaram a demandar investigações visando à sua resolução 
ou minimização.    
04) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela revolução 
industrial compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento 
econômico baseado no modelo capitalista.    
08) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas 
fábricas, foram tema de pesquisa dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates 
científicos relevantes na atualidade.    
16) A necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século 
XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais, para atuarem no desenvolvimento de 
modelos de gestão mais eficientes e produtivos.    
 
 
3. Sobre os fatores relacionados ao surgimento da Sociologia, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s).  
01) A Revolução Científica, iniciada no século XVI, ao propor a substituição da razão teológica 
pelo conhecimento derivado de evidências empiricamente observáveis, contribuiu para que a 
organização social deixasse de ser entendida como um dado natural ou desígnio divino e 
passasse a ser objeto de questionamentos.    
02) A Sociologia surge no contexto das Revoluções Democráticas do século XVIII como um 
instrumento de recomposição da ordem monárquica abalada pela crítica à legitimidade teológica 
das lideranças políticas.    
04) A Revolução Industrial acarretou uma série de problemas sociais, sendo a maioria decorrente 
da significativa concentração da população nas cidades ao redor das nascentes indústrias. A 
necessidade de compreensão dessa nova experiência urbana impulsionou decisivamente o 
surgimento da Sociologia.    
08) A Reforma Protestante, com a crítica ao dogma católico e a defesa da razão técnica, 
favoreceu a proposição de uma ciência objetiva da sociedade.    
16) As Revoluções Democráticas do século XVIII, ao questionarem as monarquias baseadas em 
princípios teocráticos, atribuíram aos homens a tarefa de construir sua própria ordem social, 
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segundo seus anseios e necessidades. Com isso, favoreceram o surgimento de uma ciência da 
sociedade que teria a função de apontar caminhos para a resolução dos problemas sociais.    
 
 
4. A Sociologia surge no final do século XIX para dar conta, em certa medida, das transformações 
que ocorreram na sociedade, principalmente na França e na Inglaterra, a partir do século XVIII. 
Que transformações foram essas e quais as suas principais características?  
 
 
5. Marque a alternativa que corresponde a um dos antecedentes intelectuais da Sociologia.  

a) A crença na capacidade de a razão apreender a dinâmica do mundo material.    
b) A valorização crescente dos princípios de autoridade, notadamente da Igreja Católica.    
c) A descrença nas forças da modernidade, principalmente na ideia de progresso.    
d) O fortalecimento da especulação metafísica como procedimento científico.    
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 Gabarito 
 

1. Émile Durkheim conseguiu dar objetividade à sociologia a partir da criação de um método 
de análise sociológica. Esse método tinha forte relação com a concepção positivista de 
ciência. Segundo Durkheim, o pesquisador deveria afastar suas pré-noções para não 
interferir no objeto da sociologia: o fato social.   

 
2. TOTAL: 01 + 02 + 08 = 11. 

 
3. TOTAL: 01 + 04 + 16 = 21. 

 
4. O período histórico do nascimento da sociologia corresponde ao período subsequente às 

revoluções burguesas e de consolidação do capitalismo. Nesse período, de grande euforia 
a respeito dos métodos científicos, a sociologia nasce como o modelo científico mais 
adequado para analisar a constituição e os problemas da sociedade europeia da época.   

 
 


