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Principais Sociólogos 
 
1. (Uncisal 2012) O modo de vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e 
comunica o status dos indivíduos. Seu caráter institucional assume grande importância à medida 
que inclui ou exclui indivíduos de categorias ou estratos sociais. Ele exemplifica bem aquilo que 
Durkheim afirmava ser o objeto de estudo dos sociólogos: uma representação coletiva que além 
de ser válida para todos os indivíduos que fazem parte de um determinado grupo, expressa a 
exterioridade e a coercitividade.  
Assinale nas opções a seguir aquela que apresenta o objeto de estudo da Sociologia segundo 
Durkheim.  

a) Fatos sociais.  
b) Expressões culturais.  
c) Ações sociais.  
d) Estruturas políticas.  
e) Relações sociais. 

 
 
2. (UEM 2012) A constituição da Sociologia como ciência passou pelo desenvolvimento de uma 
metodologia própria, algo que Émile Durkheim procurou realizar em sua obra “As regras do 
método”. A partir desse autor, assinale o que for correto: 

01) Partindo do pressuposto de que os fenômenos sociais são muito                           
diferentes dos naturais,                                                                                                                                                                
Durkheim defendeu a incorporação da subjetividade do cientista nos estudos sociológicos.  
02) Durkheim defendia o abandono dos preconceitos e das prenoções, pois essas ideias 
preconcebidas poderiam nos conduzir a confusões na observação dos fenômenos.  
04) Segundo Durkheim, as principais ferramentas metodológicas da Sociologia são a 
observação, a descrição, a comparação e a estatística.  
08) Na concepção durkheimiana, a compreensão efetiva dos fenômenos sociais se dá pela 
identificação dos interesses e das motivações subjetivas dos atores sociais envolvidos.  
16) Ao afirmar que o sociólogo deve encarar o fato social como coisa, Durkheim procurou 
defender a definição do objeto sociológico como algo externo ao pesquisador.  

 
 
3. (UFU/2004-adaptada) Com relação aos conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade 
orgânica, na obra de Émile Durkheim, assinale a alternativa correta:  

a) A solidariedade orgânica é própria dos “organismos” sociais pós-capitalistas.  
b) A solidariedade mecânica é a forma de coesão própria das sociedades pré-capitalistas.  
c) A solidariedade orgânica define-se como aquela em que a coesão se dá pela diferenciação 

das funções.  
d) A solidariedade mecânica está assentada na semelhança de funções.  
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
4. (Uel) O marxismo contribuiu para a discussão da relação entre indivíduo e sociedade. Diferente 
de Émile Durkheim e Max Weber, Marx considerava que não se pode pensar a relação indivíduo – 
sociedade separadamente das condições materiais em que essas relações se apoiam. Para ele, 
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as condições materiais de toda a sociedade condicionam as demais relações sociais. Em outras 
palavras, para viver, os homens têm de, inicialmente, transformar a natureza, ou seja, comer, 
construir abrigos, fabricar utensílios, etc., sem o que não poderia existir. Para Marx qual é o ponto 
de partida para o estudo de qualquer sociedade?  

a) As condições materiais e espirituais de cada comunidade ou grupo social.  
b) As relações sociais que os homens estabelecem entre si para utilizar os meios de 

produção e transformar a natureza, ou seja, a produção é a raiz de toda a estrutura social, 
que condiciona a política, as classes, a cultura e todo o resto da sociedade.  

c) Identificar as várias fases do sistema social capitalista e como se estabelecem as relações 
sociais de produção, bem como a apropriação por parte da burguesia das riquezas 
produzidas pela classe operária.  

d) Identificar as classes sociais dentro da produção, passo principal para identificar os vários 
modos de produção na história, ou seja, do primitivo ao capitalista e as relações de 
exploração do homem peio homem.  

e) Identificar dentro da estrutura social o papel na produção da classe dominante e a 
formação do estado, elemento que cria as classes sociais. 

 
 
5. (ENEM 2013) “Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas 
relações indispensáveis e correspondem a um estagio definido de desenvolvimento das suas 
forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da 
sociedade–fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao 
qual correspondem determinadas formas de consciência social”.  
MARX, K. Prefacio à critica da economia política. In: MARX, K; ENGELS, F. Textos 3. São Paulo: 

Edições Sociais, 1977 (adaptado).  
Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que:  

a) O proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia.  
b) O trabalho se constitua como o fundamento real da produção material.  
c) A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano.  
d) A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico.  
e) A burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. 

 
 
6. (UFU – 2008) Em O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, Karl Marx sustenta que “... os 
homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob 
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 
transmitidas pelo passado.” 

 (MARX, K. O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte. In Manuscritos econômicofilosóficos e outros 
textos escolhidos. Seleção de textos: José Arthur Giannotti. São Paulo, Abril Cultural, 1978. p. 

329. Coleção Os Pensadores)  
Sobre essa concepção de “fazer histórico”, marque a alternativa correta. 

a) A sociedade é o resultado da práxis humana, que expressa, a partir de cada causalidade, 
os projetos ou as visões de mundo que prevaleceram nas lutas de classe.  

b) O passado é irresistível e sua reprodução é a regra nas relações sociais, no sentido de 
reiteração da ordem posta.  

c) As transformações históricas decorrem da intervenção da vontade, independentemente, 
das circunstâncias existentes.  
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d) A história é imutável, quando muito cíclica, pois os movimentos possíveis não podem 
romper a existência de classes sociais. 

 
 

7. (Uel 2011) Observe a charge.  

 
 

(Disponível em: <http://complexowill.blogspot.com/2010/08/precisamos-aprender-
novosconceitos.html&gt;. 

Acesso em: 24 out. 2010.) 
Com base na charge e nos conhecimentos sobre a teoria de Marx, é correto afirmar:  

a) A produção mercantil e a apropriação privada são justas, tendo em vista que os patrões 
detêm mais capital do que os trabalhadores assalariados.  

b) Um dos elementos constitutivos da acumulação capitalista é a mais-valia, que consiste em 
pagar ao trabalhador menos do que ele produziu em uma jornada de trabalho.  

c) A mercadoria, para poder existir, depende da existência do capitalismo e da substituição 
dos valores de troca pelos valores de uso.  

d) As relações sociais de exploração surgiram com o nascimento do capitalismo, cuja faceta 
negativa está em pagar salários baixos aos trabalhadores.  
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e) Sob o capitalismo, os trabalhadores se transformaram em escravos, fato acentuado por ter 
se tornado impossível, com a individualização do trabalho e dos salários, a consciência de 
classe entre eles. 

 
 
8. (Uel 2011) O conceito de ação social desempenha papel fundamental no conjunto teórico 
construído por Max Weber. Sobre este conceito utilizado por Max Weber, considere as afirmativas 
a seguir: 
I. A ação social foca o agente individual, pois este é o único capaz de agir e de atribuir sentido à 
sua ação.  
II. Interpretar a reciprocidade entre as ações sociais possibilita ao cientista social a compreensão 
sobre as regularidades nas relações sociais.  
III. A imitação e as ações condicionadas pelas massas são exemplos típicos de ação social, pois 
são motivadas pela consciência racional da importância de viver em sociedade.  
IV. O que permite compreender o agir humano enquanto ação social é o fato de ele possuir um 
sentido único e objetivo para todos os agentes envolvidos. Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

 
 
9. (UEM (2011) Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, assinale o que for correto.  

01) Segundo essa perspectiva sociológica, a ordem social impõe-se aos indivíduos como força 
exterior e coercitiva, submetendo, assim, as vontades desses indivíduos aos padrões sociais 
estabelecidos.  
02) A ação social é entendida como um comportamento dotado de sentido subjetivamente 
visado e orientado para o comportamento de outros atores.  
04) O sociólogo tem como tarefa fundamental a identificação e a compreensão causal dos 
sentidos e das motivações que orientam os indivíduos em suas ações sociais.  
08) O que garante a cientificidade da análise sociológica é o recurso à objetividade pura dos 
fatos.  
16) As instituições sociais são definidas como resultados de relações sociais estáveis e 
duráveis, passíveis de serem alteradas a partir de transformações nos sentidos atribuídos 
pelos indivíduos às suas ações. 

 
 

10. (UFU – 2001) Para explicar os fenômenos sociais, Weber propôs um instrumento de análise 
que chamou de tipo ideal. Esse instrumento pode ser definido como:  
I- uma construção do pensamento que permite identificar na realidade observada as 
manifestações dos fenômenos e compará-las.  
II- uma construção do pensamento que permite conceituar fenômenos e formações sociais.  
III- um modelo perfeito a ser buscado pelas formações sociais históricas e qualquer realidade 
observável.  
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IV- um modelo que tem a ver com as espécies sociais de Durkheim, exemplos de sociedades 
observadas em diferentes graus de complexidade. V- uma construção teórica abstrata a partir de 
casos particulares analisados. 

a) I, II e V estão corretas.  
b) I, II e III estão corretas.  
c) II, III e V estão corretas.  
d) II, III e IV estão corretas. 
 
 

11. (Unimontes 2012) A perspectiva weberiana de estudos sociológicos fundamenta-se na 
possibilidade de o cientista compreender a ação social do indivíduo, ou seja, em atores sociais 
capazes de conduzir suas próprias ações, que têm motivações e sentidos. Para ele, a ação social 
e suas diferentes motivações levam a quatro categorias ou tipologias. Assinale as colunas 
correspondentes às características de cada uma.  
1. Ação social racional em relação a fins  
2. Ação social racional com relação a valores  
3. Ação social tradicional  
4. Ação social afetiva  
( ) O agente tem motivações e inspirações imediatas como, por exemplo, de medo, de ódio ou 
entusiasmo.  
( ) São modos de condutas que obedecem a estímulos habituais, de modo que ocorrem e são 
praticadas por vários agentes como um costume.  
( ) O agente possui um comportamento fiel às suas convicções como, por exemplo, na política ou 
no exercício da liberdade religiosa.  
( ) O agente disporá de todos os meios necessários para atingir um fim preestabelecido como, por 
exemplo, quando ele está praticando uma ação no mercado.  
A sequência correta é: 

a) 3, 2, 4, 1.  
b) 2, 1, 4, 3.  
c) 4, 1, 2, 3.  
d) 4, 3, 2, 1. 

 
 
12. Explique com suas palavras porque, ao contrário de Durkheim, Weber considera impossível 
que o sociólogo seja completamente neutro em suas análises. Diga também qual a importância da 
interpretação na metodologia weberiana. 
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Gabarito: 
1.a 
2.22 (02+04+16) 
3.e 
4.b 
5.b 
6.a 
7.b 
8.a 
9.22 (02+04+16) 
10.a 
11.d 
12. Baseado em sua concepção de ação social, Weber considera que toda ação humana é 
motivada por um sentido, um interesse. Assim, é contraditória a ideia uma ação neutra, sem 
interesse. Uma ação sem interesse não é uma ação. O que o pensador alemão dirá então é que 
sendo a objetividade completa algo impossível para a investigação sociológica, deve-se buscar 
uma objetividade possível, na qual o grande método de pesquisa será a capacidade interpretativa 
do pesquisador. 
 


