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Orientações: 

▪ Letra legível, uso de caneta azul ou preta. 
▪ Rasuras nas respostas de questões objetivas: a 

questão será anulada. 

Conteúdos: 

▪ Por que estudar 
Sociologia?  

▪ Raízes históricas  
▪ Grupos sociais  
▪ Socialização 

 
 
1. (Valor 5) Qual a denominação para a necessidade humana de tentar explicar os 
fatos do cotidiano por meio de respostas simples e pouco elaboradas? 

 

 

 

 

2. (Valor 5) A sociologia como ciência e disciplina do currículo escolar tem por 
objetivo: 
a) mostrar caminhos e explicações diferentes para a realidade em que vivemos por 
meio de uma perspectiva unilateral. 
b) instrumentalizar cientificamente os indivíduos para refletirem acerca dos 
fenômenos sociais. 
c) ofertar elementos analíticos para debatermos somente os temas políticos. 
d) restringir nossa capacidade analítica diante dos fenômenos sociais apenas a lógica 
dos autores clássicos das ciências sociais. 
e) ampliar nossa capacidade argumentativa diante de temas exclusivamente de ordem 
econômica. 
 
3. (Valor 5) Quando buscamos explicar as mudanças e fenômenos políticos, 
econômicos e culturais se baseando exclusivamente nas experiências cotidianas e na 
opinião dos indivíduos, estamos pautados pelo senso comum? Justifique a resposta. 

 

 

 

 



4. (Valor 5) (UEL) A Sociologia é uma ciência moderna que surge e se desenvolve 
juntamente com o avanço do capitalismo. Nesse sentido, reflete suas principais 
transformações e procura desvendar os dilemas sociais por ele produzidos. Sobre a 
emergência da sociologia, considere as afirmativas a seguir: 
I. A Sociologia tem como principal referência a explicação teológica sobre os 
problemas sociais decorrentes da industrialização, tais como a pobreza, a desigualdade 
social e a concentração populacional nos centros urbanos. 
II. A Sociologia é produto da Revolução Industrial, sendo chamada de “ciência da 
crise”, por refletir sobre a transformação de formas tradicionais de existência social e 
as mudanças decorrentes da urbanização e da industrialização. 
III. A emergência da Sociologia só pode ser compreendida se for observada sua 
correspondência com o cientificismo europeu e com a crença no poder da razão e da 
observação, enquanto recursos de produção do conhecimento. 
IV. A Sociologia surge como uma tentativa de romper com as técnicas e métodos das 
ciências naturais, na análise dos problemas sociais decorrentes das reminiscências do 
modo de produção feudal. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e III. 
b) II e III. 
c) II e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 
 
5. (Valor 10) (Unicentro-Adaptado) Entende-se por socialização o processo por meio 
do qual: 
a) o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade. 
b) a sociedade divide a riqueza produzida socialmente. 
c) o indivíduo constrói laços de afetividade familiar. 
d) a comunidade é transformada em sociedade. 
e) os grupos sociais marginais se constituem na sociedade. 
 
6. (Valor 10) Auguste Comte (1798-1857) foi o primeiro autor a utilizar o termo 

Sociologia para se remeter ao estudo da sociedade com o mesmo rigor que se 

estudava as ciências da natureza. Além da valorosa contribuição teórica para área, é 

atribuído ao autor qual outro feito? 

 

 

 

 

 

 



7. (Valor 5) (Unicentro) A respeito dos estudos sobre socialização, está correto o que 
se afirma em: 
 
a) O primeiro grupo social fundamental na socialização é o religioso, representado pela 

Igreja.  

b) O processo de maturação biológica e o desenvolvimento infantil necessitavam de 
intervenções de adultos, o que sempre será igual, independente das diferenças 
culturais. 
c) O processo de socialização termina quando o indivíduo atinge a maioridade e entra 
no mercado de trabalho. 
d) A sociologia postula a existência de uma natureza infantil que explica a igualdade 
nas condições de ser criança. 
e) A internalização do social e a sua percepção da realidade, como a primeira 
socialização, ocorrem dentro do grupo familiar, sendo, assim, decorrentes da classe 
social da família. 

8. (Valor 5) (UEL-2016) A ordem e o progresso constituem partes fundamentais da 
Sociologia de Auguste Comte. Com base nas ideias comteanas, assinale a alternativa 
correta.  
 
a) A ordem social total se estabelece de acordo com as leis da natureza, e as possíveis 
deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos 
seres humanos.    
b) A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da 
solidariedade na formação da estática social; essa diversidade produz vantagens para a 
evolução, em comparação com a homogeneidade.    
c) O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma 
linha reta, sem oscilações e, portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua 
direção ou velocidade.    
d) O progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da 
competição entre os indivíduos, com base no princípio de justiça de que os mais aptos 
recebem as maiores recompensas.    
e) O progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e, considerado em sua 
fase intelectual, é expresso pela evolução de três estados básicos e sucessivos: o 
doméstico, o coletivo e o universal.    
 
9. (Valor 5) Sobre o conceito de sociedade de massa indique a alternativa que melhor 
o define. 
 
a) É todo agrupamento humano que se informa coletivamente. 
b) É um conceito weberiano que indica a homogeneização da cultura popular. 
c) Pessoas que recebem algum tipo de informação de maneira crítica e questionadora. 
d) É um conceito que tem como sinônimo outro conceito: indústria cultural. 
e) Grande número de pessoas que possuem características e comportamentos 
semelhantes. 



10. (Valor 5) As organizações que garantem o bom funcionamento da sociedade são 
chamadas de organizações formais e foram criadas para atingir determinados 
objetivos apoiados em burocracia. A origem etimológica do termo burocracia deriva do 
francês bureau, que significa “escritório” e do grego kratos, que significa “poder ou 
regra”. Sabendo disso, assinale a alternativa que não corresponde a um princípio 
burocrático. 

a) Estrutura administrativa estatal. 
b) Qualificação técnica. 
c) Pessoalidade das relações. 
d) Regras escritas. 
e) Formalidade no processo e hierarquização. 
 
11. (Valor 5) Selecione abaixo quais são os conceitos e categorias elaboradas por Karl 
Marx. 
 
a) acumulação de capital, classe social e coesão social. 
b) luta de classes, ação social e modo de produção. 
c) socialismo utópico, mais valia e anomia. 
d) classe social, acumulação de capital e mais valia. 
e) socialismo científico e solidariedade orgânica. 

12. (Valor 10)  

 
Fonte: Gu Hongzhong's Night Revels/ Wikipédia. Adaptado. 

 

Viver em sociedade pressupõe uma extensa variedade de formas de contatos sociais 

que são interações entre os indivíduos. O que esses contatos sociais permitem aos 

indivíduos? 

 

 

 

 

 



 

13. (Valor 10) Observe a imagem a seguir. 

 
Fonte: Marcelomdrs/ Wikipédia. 

 

As pessoas ao se reunirem em grupo partilham de alguns elementos em comum. Quais 
são as características básicas que definem um grupo social? 
 

 

 

 

 

 

14. (Valor 10) (UEL-2014) Na obra As regras do método sociológico, Émile Durkheim 
estabelece sua metodologia de análise e define o fato social como objeto de estudo da 
sociologia, ressaltando o papel dessa ciência na sociedade contemporânea e na 
relação entre indivíduo e sociedade. Em um trecho da obra, lê-se:  
 
Não estou obrigado a falar o mesmo idioma que meus compatriotas, nem a empregar 

as mesmas moedas legais; mas é impossível agir de outra maneira. Minha tentativa 

fracassaria lamentavelmente, se procurasse escapar dessa necessidade. Se sou 

industrial, nada me proíbe de trabalhar utilizando processos e técnicas do século 

passado; mas, se o fizer, terei a ruína como resultado inevitável. Mesmo quando posso 

realmente me libertar dessas regras e violá-las com sucesso, vejo-me sempre obrigado 

a lutar contra elas. 

(DURKHEIM, É. As regras do método sociológico. 5.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1968. p.3.) 

 
Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o método sociológico, responda 
aos itens a seguir. 
 



a) Quais características definem o “fato social”? Qual delas é preponderante no trecho 
selecionado? 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Segundo Durkheim, explique consciência coletiva e consciência individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO 

1. (Valor 5) Qual a denominação para a necessidade humana de tentar explicar os 
fatos do cotidiano por meio de respostas simples e pouco elaboradas? 

Espera-se que os alunos mencionem o senso comum, e descrevam sobre o 
conceito. 
 
2. (Valor 5) A sociologia como ciência e disciplina do currículo escolar tem por 
objetivo: 
a) mostrar caminhos e explicações diferentes para a realidade em que vivemos por 
meio de uma perspectiva unilateral. 
b) instrumentalizar cientificamente os indivíduos para refletirem acerca dos 
fenômenos sociais. 
c) ofertar elementos analíticos para debatermos somente os temas políticos. 
d) restringir nossa capacidade analítica diante dos fenômenos sociais apenas a lógica 
dos autores clássicos das ciências sociais. 
e) ampliar nossa capacidade argumentativa diante de temas exclusivamente de ordem 
econômica. 
 
3. (Valor 5) Quando buscamos explicar as mudanças e fenômenos políticos, 
econômicos e culturais se baseando exclusivamente nas experiências cotidianas e na 
opinião dos indivíduos, estamos pautados pelo senso comum? Justifique a resposta. 

Sim, pois o senso comum diferente do conhecimento científico não passa por 
análise, avaliação ou testes. Nesse sentido, ele se ampara exclusivamente na opinião 
pessoal, ou, no que comumente chamamos de “achismo”. 
 
4. (Valor 5) (UEL) A Sociologia é uma ciência moderna que surge e se desenvolve 
juntamente com o avanço do capitalismo. Nesse sentido, reflete suas principais 
transformações e procura desvendar os dilemas sociais por ele produzidos. Sobre a 
emergência da sociologia, considere as afirmativas a seguir: 
I. A Sociologia tem como principal referência a explicação teológica sobre os 
problemas sociais decorrentes da industrialização, tais como a pobreza, a desigualdade 
social e a concentração populacional nos centros urbanos. 
II. A Sociologia é produto da Revolução Industrial, sendo chamada de “ciência da 
crise”, por refletir sobre a transformação de formas tradicionais de existência social e 
as mudanças decorrentes da urbanização e da industrialização. 
III. A emergência da Sociologia só pode ser compreendida se for observada sua 
correspondência com o cientificismo europeu e com a crença no poder da razão e da 
observação, enquanto recursos de produção do conhecimento. 
IV. A Sociologia surge como uma tentativa de romper com as técnicas e métodos das 
ciências naturais, na análise dos problemas sociais decorrentes das reminiscências do 
modo de produção feudal. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e III. 
b) II e III. 
c) II e IV. 



d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 
 
5. (Valor 10) (Unicentro-Adaptado) Entende-se por socialização o processo por meio 
do qual: 
a) o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade. 
b) a sociedade divide a riqueza produzida socialmente. 
c) o indivíduo constrói laços de afetividade familiar. 
d) a comunidade é transformada em sociedade. 
e) os grupos sociais marginais se constituem na sociedade. 
 
6. (Valor 10) Auguste Comte (1798-1857) foi o primeiro autor a utilizar o termo 
Sociologia para se remeter ao estudo da sociedade com o mesmo rigor que se 
estudava as ciências da natureza. Além da valorosa contribuição teórica para área, é 
atribuído ao autor qual outro feito? 

Auguste Comte é reconhecido pelas contribuições para legitimar a Sociologia 
no status de disciplina e campo de investigação cientifica. 
 
6. (Valor 5) (Unicentro) A respeito dos estudos sobre socialização, está correto o que 
se afirma em: 
 
a) O primeiro grupo social fundamental na socialização é o religioso, representado pela 

Igreja.  

b) O processo de maturação biológica e o desenvolvimento infantil necessitavam de 

intervenções de adultos, o que sempre será igual, independente das diferenças 

culturais. 

c) O processo de socialização termina quando o indivíduo atinge a maioridade e entra 

no mercado de trabalho. 

d) A sociologia postula a existência de uma natureza infantil que explica a igualdade 

nas condições de ser criança. 

e) A internalização do social e a sua percepção da realidade, como a primeira 

socialização, ocorrem dentro do grupo familiar, sendo, assim, decorrentes da classe 

social da família. 

8. (Valor 5) (UEL-2016) A ordem e o progresso constituem partes fundamentais da 
Sociologia de Auguste Comte. Com base nas ideias comteanas, assinale a alternativa 
correta.  
a) A ordem social total se estabelece de acordo com as leis da natureza, e as possíveis 
deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos 
seres humanos.    
b) A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da 
solidariedade na formação da estática social; essa diversidade produz vantagens para a 
evolução, em comparação com a homogeneidade.    
c) O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma 
linha reta, sem oscilações e, portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua 
direção ou velocidade.    



d) O progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da 
competição entre os indivíduos, com base no princípio de justiça de que os mais aptos 
recebem as maiores recompensas.    
e) O progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e, considerado em sua 
fase intelectual, é expresso pela evolução de três estados básicos e sucessivos: o 
doméstico, o coletivo e o universal.    
 
9. (Valor 5) Sobre o conceito de sociedade de massa indique a alternativa que melhor 
o define. 
 
a) É todo agrupamento humano que se informa coletivamente. 
b) É um conceito weberiano que indica a homogeneização da cultura popular. 
c) Pessoas que recebem algum tipo de informação de maneira crítica e questionadora. 
d) É um conceito que tem como sinônimo outro conceito: indústria cultural. 
e) Grande número de pessoas que possuem características e comportamentos 
semelhantes. 

10. (Valor 5) As organizações que garantem o bom funcionamento da sociedade são 
chamadas de organizações formais e foram criadas para atingir determinados 
objetivos apoiados em burocracia. A origem etimológica do termo burocracia deriva do 
francês bureau, que significa “escritório” e do grego kratos, que significa “poder ou 
regra”. Sabendo disso, assinale a alternativa que não corresponde a um princípio 
burocrático. 

a) Estrutura administrativa estatal. 
b) Qualificação técnica. 
c) Pessoalidade das relações. 
d) Regras escritas. 
e) Formalidade no processo e hierarquização. 
 
11. (Valor 5) Selecione abaixo quais são os conceitos e categorias elaboradas por Karl 
Marx. 
 
a) acumulação de capital, classe social e coesão social. 
b) luta de classes, ação social e modo de produção. 
c) socialismo utópico, mais valia e anomia. 
d) classe social, acumulação de capital e mais valia. 
e) socialismo científico e solidariedade orgânica  

12. (Valor 10)  



 
Fonte: Gu Hongzhong's Night Revels/ Wikipédia. Adaptado. 

 

Viver em sociedade pressupõe uma extensa variedade de formas de contatos sociais 
que são interações entre os indivíduos. O que esses contatos sociais permitem aos 
indivíduos? 

É por meio dos contatos sociais que as pessoas estabelecem códigos, relações 
de identidade, de atuação e comportamento.  Nesse sentido, toda interação social é 
fundamental para o compartilhamento de costumes, por exemplo. 

13. (Valor 10) Observe a imagem a seguir. 

 
Fonte: Marcelomdrs/ Wikipédia. 

 

As pessoas ao se reunirem em grupo partilham de alguns elementos em comum. Quais 
são as características básicas que definem um grupo social? 

As pessoas do grupo relacionam-se entre si, dividem o mesmo sentimento de 
pertencimento e aderem a determinadas regras. No caso em questão, pode ser 
destacada a questão do esporte, bem como o sentimento coletivo gerado por ele. 

14. (Valor 10) (UEL-2014) Na obra As regras do método sociológico, Émile Durkheim 
estabelece sua metodologia de análise e define o fato social como objeto de estudo da 
sociologia, ressaltando o papel dessa ciência na sociedade contemporânea e na 
relação entre indivíduo e sociedade. Em um trecho da obra, lê-se:  
 
Não estou obrigado a falar o mesmo idioma que meus compatriotas, nem a empregar 

as mesmas moedas legais; mas é impossível agir de outra maneira. Minha tentativa 

fracassaria lamentavelmente, se procurasse escapar dessa necessidade. Se sou 



industrial, nada me proíbe de trabalhar utilizando processos e técnicas do século 

passado; mas, se o fizer, terei a ruína como resultado inevitável. Mesmo quando posso 

realmente me libertar dessas regras e violá-las com sucesso, vejo-me sempre obrigado 

a lutar contra elas. 

(DURKHEIM, É. As regras do método sociológico. 5.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1968. p.3.) 

 
Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o método sociológico, responda 
aos itens a seguir. 
 
a) Quais características definem o “fato social”? Qual delas é preponderante no trecho 
selecionado? 

Características do fato social: generalidade, coercitividade e exterioridade. O 
que prepondera no trecho é a coercitividade. 
 
b) Segundo Durkheim, explique consciência coletiva e consciência individual. 

Para o autor a consciência coletiva é o conjunto de crenças e sentimentos 
comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, formando um sistema com 
vida própria, que exerce uma força coercitiva sobre os seus membros. Já a consciência 
individual é o que cada pessoa tem de particular e que faz com que um indivíduo seja 
diferente dos demais; encontra-se submetida à consciência coletiva. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


