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1. (Uel 2013) Leia o texto a seguir.
Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por mais de um
dia é a origem da chamada “nomofobia”, contração de no mobile phobia, doença que afeta principalmente os
viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da população acha que, se não
estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa, ou se não podemos responder
imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. (Adaptado de: O medo de não ter o celular
à disposição cria nova fobia. Disponível em: . Acesso em: 9 abr. 2012.) Com base no texto e nos conhecimentos
sobre socialização e instituições sociais, na perspectiva funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa
correta.
a) A nomofobia reduz a possibilidade de anomia social na medida em que aproxima o contato em tempo real
dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social.
b) As interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica, pois os indivíduos
uniformizam seus comportamentos.
c) O que faz de uma rede social virtual uma instituição é o fato de exercer um poder coercitivo e ao mesmo
tempo desejável sobre os indivíduos.
d) O uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser compreendido como
fato social.
e) Para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-se necessário que esteja presente em uma diversidade
de grupos sociais.
2-. (Upe 2013) A Sociologia nasce no século XIX com o objetivo de combater a visão de mundo predominante
nesse período, defendendo o estudo da ação coletiva e social. Assim, o objeto de estudo da Sociologia é
definido como um conjunto de relacionamentos, que os homens estabelecem entre si, na vida em sociedade,
num determinado contexto histórico. Na tirinha a seguir, percebe-se um objeto de estudo da Sociologia, que
representa o modo de pensar, sentir e agir de um grupo social. Assinale a alternativa que contém a principal
característica desse objeto de estudo.

a) Igualdade b) Individualismo c) Liberdade d) Coerção e) Solidariedade
3. (Ufu 2013) Durkheim caracteriza o suicídio – até então considerado objeto de estudo da epidemiologia, da
psicologia e da psiquiatria – como fato social e, por isso, dotado das características da coercitividade, da
exterioridade, da generalidade. É tomado, pois, como objeto de estudo sociológico, em virtude do fa to de
a) variar na razão inversa ao grau de integração dos grupos sociais de que faz parte o indivíduo, ou seja, quanto
maior o grau de integração ao grupo social, mais elevada é a taxa de mortalidade-suicídio da sociedade.
b) ser possível observar uma certa predisposição social para fornecer determinado número de suicidas, ou seja,
uma tendência constante, marcada pela permanência, a despeito de variações circunstanciais.
c) configurar-se como uma morte que resulta direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente de um
ato executado pela própria vítima.
d) depender, exclusivamente, do temperamento do suicida, de seu caráter, de seu histórico familiar, de sua
biografia, uma vez que não deixa de ser um ato do próprio indivíduo.
4- (Ufu 2013) Os crescentes casos de violência que, recorrentemente, têm ocorrido em nível nacional e
internacional, diuturna e diariamente noticiados pela imprensa, convidam a pensar em uma situação de
patologia social. No entanto, para Durkheim, o crime, ainda que fato lastimável, é normal, desde que não atinja
taxas exageradas. É normal, porque existe em todas as sociedades; para o sociólogo, o crime seria, inclusive,
necessário, útil. Sem pretender fazer apologia do crime, compara-o à dor, que não é desejável, mas pertence à
fisiologia natural e pode sinalizar a presença de moléstias a serem tratadas. O crime seria, pois, para Durkheim,
socialmente funcional, porque
a) exerce um papel regulador, contribuindo para a evolução do ordenamento jurídico e possível advento de uma
nova moral.
b) é fator de edificação e fortalecimento da solidariedade orgânica, que se estabelece nas sociedades complexas.
c) legitima a ampliação do aparelho repressivo e classista do Estado burocrático nas sociedades baseadas no
sistema capitalista.
d) contribui para o crescimento de seitas e de religiões, nas quais as pessoas em situação de risco buscam
proteção.
5- (UFU 2012)

A tirinha de Quino acima ilustra a concepção de fato social, segundo Durkheim. Para o autor, é característica do
fato social
a) ser geral e igual em todas as sociedades.
b) dar liberdade ao indivíduo, em uma dada sociedade, de praticar ações e atitudes ligadas ao seu senso crítico.
c) ser particular de cada indivíduo, sem interferência do grupo social no qual está inserido.
d) exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior.
6- (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.
7- (Uem 2012) Em 2007, a cidade do Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan-Americanos e ParaPan-Americanos.
Em 2016, essa mesma cidade realizará os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Em 2014, o Brasil será palco da
Copa do Mundo de Futebol. Esses eventos esportivos são tratados pela Sociologia como fatos sociais de alta
relevância. Sobre essa dimensão do fenômeno esportivo, assinale o que for correto.
01) O fato social se diferencia dos fatos orgânicos ou psicológicos por ser altamente coercitivo. Assim, os
esportes de alto rendimento condicionam os atletas a determinadas leis e regras que promovem uma forma de
codificação social específica.
02) Um fato social, quando apreendido pelo grupo, faz do atleta um indivíduo conduzido por regras e normas
que são por ele definidas.
04) O esporte é um fenômeno que possui alto grau de generalidade, envolvendo diversos grupos sociais na
busca de sua reprodução cíclica e na ampliação de sua difusão.
08) Ao tratar o esporte como fato social, portanto como coisa, a Sociologia se aproxima dos problemas vividos
pelos atletas olímpicos e paraolímpicos, bem como pelos jogadores de futebol, apresentando soluções para
esses problemas.
16) O esporte é dotado de uma função social extremamente importante para as sociedades modernas: a
promoção do controle das emoções.
Soma: _______
8-(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.
Soma: ________
9- (Uel 2011) Leia o texto a seguir. De acordo com Susie Orbach, “Muitas coisas feitas em nome da saúde
geram dificuldades pessoais e psicológicas. Olhar fotos de corpos que passaram por tratamento de imagem e
achar que correspondem à realidade cria problema de autoimagem, o que leva muitas mulheres às mesas de
cirurgia. Na geração das minhas filhas, há garotas que gostam e outras que não gostam de seus corpos. Elas têm

medo de comida e do que a comida pode fazer aos seus corpos. Essa é a nova norma, mas isso não é normal.
Elas têm pânico de ter apetite e de atender aos seus desejos”. (Adaptado: “As mulheres estão famintas, mas têm
medo da comida”, Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2010, Saúde. Disponível em: . Acesso em: 15 out.
2010). Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Émile Durkheim, é correto afirmar:
a) O conflito geracional produz anomia social, dada a incapacidade de os mais velhos compreenderem as
aspirações dos mais novos.
b) Os padrões do que se considera saudável e belo são exemplos de fato social e, portanto, são suscetíveis de
exercer coerção sobre o indivíduo.
c) Normas são prejudiciais ao desenvolvimento social por criarem parâmetros e regras que institucionalizam o
agir dos indivíduos.
d) A consciência coletiva é mais forte entre os jovens, voltados que estão a princípios menos individualistas e
egoístas.
e) A base para a formação de princípios morais e de solidez das instituições são os desejos individuais, visto
estes traduzirem o que é melhor para a sociedade.

10- (Ifsp 2011) Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da Sociologia, segundo Emile Durkheim.
a) A cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho.
b) O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos.
c) O conflito de classes, base da divisão social e transformação do modo de produção.
d) A sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem independentes uns dos outros.
e) A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os indivíduos.

11- (Uem-pas 2011) Segundo o conceito sociológico de fato social elaborado pelo sociólogo francês Émile
Durkheim (1858- 1917), as formas de pensar e de agir dos indivíduos são impostas pela educação, pela religião
e pela moral, que se originam na sociedade e no meio social específico em que eles vivem. A partir dessa
definição do conceito de fato social, assinale o que for correto.
01) Os indivíduos escolhem livremente as suas formas de pensar.
02) Os fatos sociais possuem uma origem social e coletiva e não se originam das vontades dos indivíduos.
04) Os fatos sociais, como as crenças e ideias morais, por exemplo, são fenômenos psicológicos, já que a
sociedade é composta de indivíduos.
08) As ações sociais dos indivíduos são subjetivas e racionais.
16) Quando nascemos, encontramos já prontos os fatos sociais como a língua, as leis, a religião e as concepções
morais da sociedade.
Soma:______
12- (Ufu 2011) De acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método científico sociológico,
torna-se necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, os
quais devem ser tratados como “coisas”. Considerando a frase acima, assinale a alternativa correta sobre fato
social.
a) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos para orientar a
vida em sociedade.
b) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das consciências
individuais.
c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais.
d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica.
13- Para Émile Durkheim, o fato social constitui o objeto de estudo da Sociologia. Em sua obra As Regras do
Método Sociológico ele formula com clareza os passos da construção desse objeto. A respeito deste conceito e

de outros elaborados por Durkheim, analise as proposições abaixo. Posteriormente, assinale a alternativa que
contenha as proposições ERRADAS:
I- Segundo Durkheim, os indivíduos possuem uma constante compulsão para subverter as regras sociais ou o
acordo coletivo, sendo necessário, por isso, a atuação de órgãos de repressão como a polícia, para garantir a
ordem e o respeito às hierarquias.
II- Segundo Durkheim, a intensa divisão do trabalho social que caracteriza a sociedade industrial moderna,
leva, inevitavelmente, à predominância de uma solidariedade orgânica, uma vez que é no dia-a-dia que a
interdependência entre os indivíduos pode ser observada, garantindo a coesão social, e comprovando o maior
avanço social da sociedade industrial comparado à sociedade primitiva.
III- Uma vez identificados e caracterizados os fatos sociais, a preocupação de Durkheim dirigiu -se à conduta
necessária ao cientista social. Para Durkheim, é necessário que o pesquisador afaste as suas prenoções e
sentimentos pessoais para garantir a objetividade do conhecimento.
IV- Para Durkheim, o fato social pode ser normal ou patológico. O fato patológico é aquele não extrapola os
limites dos acontecimentos mais gerais de uma determinada sociedade e que reflete os valores e as condutas
aceitas pela maior parte da população.
V- Segundo Durkheim, o trabalho de classificação das sociedades, deveria ser efetuado com base em apurada
observação experimental. Guiado por esse procedimento, estabeleceu a passagem da solidariedade orgânica
para a solidariedade mecânica como o motor de transformação de toda e qualquer sociedade.
A) I, II e V. B) I e II. C) II, III e V. D) IV e V. E) I e IV.
14- (UFU/JUL/2007) Segundo Durkheim, em Educação e Sociedade (1975, p.45), “todo o sistema de
representação que mantém em nós a idéia e sentimento da lei, da disciplina interna ou externa, é instituído pela
sociedade.” Conforme a teoria desse autor assinale a alternativa correta.
a) Apesar de sua natureza social, o fim da educação é individual.
b) A educação não possui natureza social, antagonizando indivíduo e sociedade.
c) Cabe à educação constituir no homem a capacidade de vida moral e social.
d) A educação tem por objetivo suscitar o individualismo a fim de conservar a ordem.
15- Sobre o significado de consciência coletiva na teoria durkheimiana, marque a alternativa correta.
a) Representa um conjunto de regras e valores sociais que se coloca acima das consciências individuais,
estabelecendo uma coesão social fundada nas diferenças entre os membros da sociedade.
b) Representa o conjunto de crenças, hábitos e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma
sociedade, agindo sobre as consciências individuais e estabelecendo um padrão de comportamento.
c) Está intimamente relacionada à sociedade de grande divisão social do trabalho, sendo predominante no tipo
de solidariedade orgânica, uma vez que estabelece um alto grau de conformidade e semelhanças a esse tipo de
organização social.
d) Define um tipo de coesão social, particularmente aquele no qual se estabelece uma rede de funções
interdependentes, ao mesmo tempo em que os indivíduos são diferentes uns dos outros.
16- (ENEM – 2016) A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez
de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes
generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é
com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade
tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum
tipo de prova.
DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na
a) vinculação com a filosofia como saber unificado.
b) reunião de percepções intuitivas para demonstração.
c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.
d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais.

e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político.
17- De acordo com Émile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos
indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo:
a) Exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados.
b) Generalizados, expressivos e naturais.
c) Exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados.
d) Coercitivos, naturais e expressivos.
18- A sociologia, para Durkheim, deveria ocupar-se do estudo das sociedades no intuito de:
a) conhecer a fundo o ser humano e suas diversas facetas perante a sua interação com o outro, priorizando sua
individualidade.
b) Entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do Homem, atentando principalmente
aos aspectos gerais, e não aos individuais.
c) Descobrir e tratar todos os males humanos que afligem a sociedade, tendo como objetivo a formação de uma
raça humana perfeita.
d) A criação de uma seita científica, com o objetivo de construir o verdadeiro conhecimento em busca da
perfeição humana.
19- (Ueg 2016) O objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, é o fato social, que deve ser tratado como
“coisa” e o sociólogo deve afastar suas prenoções e preconceitos. A construção durkheimiana do objeto de
estudo da sociologia pode ser considerada
a) positivista, pois se fundamenta na busca de objetividade e neutralidade.
b) dialética, pois reconhece a existência de uma realidade exterior ao pesquisador.
c) kantiana, pois trata da “coisa em si” e realiza a coisificação da realidade.
d) nietzschiana, pois coloca a “vontade de poder” como fundamento para a pesquisa.
e) weberiana, pois aborda a ação social racional atribuída por um sujeito.
20- (Unioeste 2015) “Solidariedade orgânica” e “solidariedade mecânica” são conceitos propostos pelo
sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a 'coesão social' em diferentes tipos de sociedade.
De acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, prevalece a 'solidariedade
orgânica', onde os indivíduos se percebem diferentes embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado
capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode corromper os vínculos de
solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de 'anomia'.
De acordo com os postulados de Durkheim, é CORRETO dizer que o conceito de “anomia” indica
a) a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados.
b) uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se colocar como
líderes dos grupos dos quais fazem parte.
c) a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha as mesmas
regras e normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado e o justo do injusto.
d) o consumismo exacerbado das novas gerações, representado pelo aumento do número de shopping centers
nas cidades.
e) a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e patrióticos em
manifestações públicas como os jogos das seleções nacionais de futebol.
“A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de
normas e princípios — sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento — que balizam a conduta do
indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela.”
Émile Durkheim

