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Contexto Histórico da Sociologia 
 
1. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que 
aconteceram no século XVIII — e que se estenderam no século XIX — só foram superadas pelas 
grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela revolução 
científico-tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a 
organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando 
modificações culturais duradouras, que perduram até os dias atuais.  

DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004. 
 
Sobre o surgimento da Sociologia e as mudanças ocorridas na modernidade, é correto afirmar:  

a) A intensificação da economia agrária em larga escala nas metrópoles gerou o êxodo para o 
campo.    

b) O aparecimento das fábricas e o seu desenvolvimento levou ao crescimento das cidades 
rurais.    

c) O aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou a diminuição da divisão do 
trabalho.    

d) A agricultura familiar desse período foi o objeto de estudo que fez surgir as ciências 
sociais.    

e) A antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais.    
   
 
2. A sociologia corresponde a uma ciência da modernidade. Assinale as alternativas que estejam 
relacionadas ao surgimento dessa ciência social.  
(     )  O homem moderno sente a necessidade de compreender o mundo em que vive, dadas às 
transformações decorrentes da Revolução Industrial.   
(     )  A modernidade diz respeito, sobretudo, à forma como o homem se relaciona com a 
natureza. A evolução biológica faz com que o homem cada vez mais evolua seu pensamento. É 
por isso que as sociedades indígenas são mais atrasadas que as europeias.   
(     )  A sociologia, em usa origem, esteve relacionada com o positivismo, que procurou trazer os 
métodos científicos das ciências naturais para as ciências do homem.   
(     )  A sociologia nasce de mãos dadas com a psicologia. Émile Durkheim é o grande exemplo 
de sociólogo que pensa a sociedade a partir das relações individuais. Em sua obra principal, O 
Suicídio, ele argumenta que o egoísmo é o principal problema moderno.   
 

a) V – V – F –F 
b) V – F – F – F 
c) F – F – V –V 
d) V – F – V – F 
e) F – V – V – V 

 
   
3. Uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu na Europa, a partir do fim da Idade 
Média. O quadro “A liberdade guiando o povo” (1830), de Eugène Delacroix, alude a um dos mais 
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importantes acontecimentos decorrentes desse período na história europeia, a Revolução 
Francesa. 
 

 
 
Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da Sociologia, é correto 
afirmar:  

a) O desenvolvimento da indústria se opunha à formação do processo de instalação da 
sociedade moderna.    

b) A credibilidade da vida social, nas cidades, passa a ser buscada na coerência dos textos 
sagrados e na adoração religiosa.    

c) A vida religiosa foi adquirindo cada vez mais importância, o que fez com que a história do 
cotidiano fosse concebida por um olhar sagrado.    

d) A arte renascentista, ao apresentar a forte ligação entre Deus e os homens, expressou as 
transformações sociais de forma contundente.    

e) O desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental decorrentes das 
transformações desse período histórico propiciaram o interesse pelo entendimento da vida 
social.    

  
 
4. Sobre os fatos que estiveram relacionados com a origem da sociologia, assinale a alternativa 
correta.  

a) Revolução Russa e I Guerra Mundial.    
b) Revolução Industrial e Revolução Francesa.    
c) Revolução Chinesa e Revolução Iraniana.    
d) Revolução dos Cravos e Revolução Gloriosa.    
e) Revolução Verde e Revolução Federalista    

 
 

5. Uma das grandes preocupações de Auguste Comte era a crise de sua época, causada, 
segundo ele, pela desorganização social, moral e de ideias. A solução se encontraria na 
constituição de uma teoria apropriada – a Sociologia –, capaz de extinguir a anarquia científica 
vigente, origem do mal. Esse seria, precisamente, o momento em que se atingiria o estado 
positivo, o grau máximo de complexidade da ciência. 
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Estão corretos os conceitos que foram discutidos e defendidos por Auguste Comte como os mais 
importantes para a sua Sociologia:  

a) estática, dinâmica, individualismo e alienação.    
b) positivismo, ordem e progresso, autoridade moral.    
c) cientificismo, organicismo, evolucionismo e indústria cultural.    
d) consenso moral, altruísmo, contratualismo e individualismo.    

 
 
6. A respeito do contexto histórico de emergência da Sociologia, marque a alternativa correta.  

a) A crescente legitimidade científica do saber sociológico, produzido por autores como 
Auguste Comte e Émile Durkheim, deveu-se à sua forte crítica ao Iluminismo.    

b) A Sociologia consolidou-se, disciplinarmente, em resposta aos novos problemas e desafios 
desencadeados por transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, cujos marcos 
históricos principais foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.    

c) Um dos principais legados do Iluminismo foi a crítica severa às concepções científicas da 
realidade social, combinada com a reafirmação de princípios e interpretações de cunho 
religioso.    

d) Herdeira direta das transformações sociais desencadeadas pela Revolução Industrial e 
pela Revolução Francesa, a Sociologia ignorou os métodos racionais de investigação em 
favor do conhecimento produzido pelo senso-comum.    
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Gabarito 
 

1. E 
2. D 
3. E 
4. B 
5. B 
6. B 

 
 
 
 
  


