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1. (UEM - 2011) - O evolucionismo social do século XIX teve um papel fundamental na constituição da

sociologia como ramo científico. Sobre essa corrente de pensamento, que reunia autores como Augusto Comte
e Herbert Spencer, assinale o que for correto.
a) O evolucionismo define que as estruturas, naturais ou sociais, passam por processo de diferenciação e
integração que levam ao seu aprimoramento.
b) O evolucionismo propõe que a evolução das sociedades ocorre em estágios sucessivos de racionalização.
c) O evolucionismo considera o Estado Militar como a forma mais evoluída de organização social,
fundamentada na cooperação interna e obrigatória.
d) O evolucionismo rejeita o modelo político e econômico liberal, baseado na livre iniciativa e no laissez-faire,
considerando-o uma orientação contrária à evolução social.
e) O evolucionismo defende a unidade biológica e cognitiva da espécie humana, independente de variações
particulares.
2- (UEM - 2011) - 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.
Soma:______
3- A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras fundamentais

pelas quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da ideia original, na
medida em que:
a) entende-se que as sociedades são como organismos vivos, com leis de funcionamento estabelecidas e
imutáveis.
b) é amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, uma vez
que é a raça que estabelece o comportamento social.

c) entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possível traçar leis
gerais que justifiquem ou expliquem, em termos absolutos, todas as formas de interação humana no mundo
social.
d) deixou de ser uma área do conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar uma sociedade em razão
da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos que a compõem.
4- (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- (UFUB) Selecione as afirmativas que indicam o contexto histórico, social e filosófico que possibilitou a
gênese da Sociologia.
I – A Sociologia é um produto das revoluções francesa e industrial e foi uma resposta às novas situações
colocadas por estas revoluções.
II – Com o desenvolvimento do industrialismo, o sistema social passou da produção de guerra para a produção
das coisas úteis, através da organização da ciência e das artes.
III – O pensamento filosófico dos séculos XVII e XVIII contribuiu para popularizar os avanços científicos,
sendo a Teologia a forma norteadora desse pensamento.
IV – A formação de uma sociedade, que se industrializava e se urbanizava em ritmo crescente, propiciou o
fortalecimento da servidão e da família patriarcal.
Assinale a alternativa correta:
a) III e IV. b) I, II e III. c) II, III e IV. d) I e II. e) Todas as alternativas estão corretas.
6- (UFUB) Sobre o surgimento da Sociologia, podemos afirmar que:

I – A consolidação do sistema capitalista na Europa no século XIX forneceu os elementos que serviram de base
para o surgimento da Sociologia enquanto ciência particular.
II – O homem passou a ser visto, do ponto de vista sociológico, a partir de sua inserção na sociedade e nos
grupos sociais que a constituem.
III – Aquilo que a Sociologia estuda constitui-se historicamente como o conjunto de relacionamentos que os
homens estabelecem entre si na vida em sociedade.
IV – Interessa para a Sociologia, não indivíduos isolados, mas inter-relacionados com os diferentes grupos
sociais dos quais fazem parte, como a escola, a família, as classes sociais e etc.
A) II e III estão corretas.
B) Todas as afirmativas estão corretas.
C) I e IV estão corretas.
D) I, III e IV estão corretas.
E) II, III e IV estão corretas.

7-(UFUB) Assinale a alternativa correta:
O surgimento da Sociologia foi propiciado pela necessidade de:
A) Manter a interpretação mágica da realidade como patrimônio de um restrito círculo sacerdotal.
B) Manter uma estrutura de pensamento mítica para a explicação do mundo.
C) Condicionar o indivíduo, através dos rituais, a agir e pensar conforme os ensinamentos transmitidos pelos
deuses.
D) Considerar os fenômenos sociais como propriedade exclusiva de forças transcendentais.
E) Observar, medir e comprovar as regras que tornassem possível, através da razão, prever os fenômenos
sociais.
8- (Unicentro 2012) 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.
9- (Unioeste 2012) Segundo Zygmunt Bauman, a Sociologia é constituída por um conjunto considerável de
conhecimentos acumulados ao longo da história. Pode-se dizer que a sua identidade forma-se na distinção com
o chamado senso comum. Considerando que a Sociologia estabelece diferenças com o senso comum e
estabelece uma fronteira entre o pensamento formal e o senso comum, é correto afirmar que
a) a Sociologia se distingue do senso comum por fazer afirmações corroboradas por evidências não verificáveis,
baseadas em ideias não previstas e não testadas.
b) o pensar sociologicamente caracteriza-se pela descrença na ciência e pouca fidedignidade de seus
argumentos. O senso comum, ao contrario, evita explicações imediatas ao conservar o rigor científico dos
fenômenos sociais.
c) pensar sociologicamente é não ultrapassar o nível de nossas preocupações diárias e expressões cotidianas,
enquanto o senso comum preocupa-se com a historicidade dos fenômenos sociais.
d) o pensamento sociológico se distingue do senso comum na explicação de alguns eventos e circunstâncias, ou
seja, enquanto o senso comum se preocupa em analisar e cruzar diversos conhecimentos, a Sociologia se
preocupa apenas com as visões particulares do mundo.
e) um dos papéis centrais desempenhados pela Sociologia é a desnaturalização das concepções ou explicações
dos fenômenos sociais, conservando o rigor original exigido no campo cientifico.
10- (Unioeste 2011) Os discursos ou as teorias científicas são desenvolvidos através de um conjunto de
técnicas e de experimentos no intuito de compreender ou resolver um problema anteriormente apresentado. As
Ciências Sociais, por exemplo, possuem entre as suas diferentes missões o objetivo de investigar os problemas
sociais que vivenciamos durante o nosso cotidiano. Levando isso em consideração, qual das respostas abaixo é
a correta?
a) O senso comum corresponde à popularização e à massificação das descobertas científicas após uma ampla
divulgação.
b) O senso comum corresponde aos conhecimentos produzidos individualmente e que ainda não passaram por
uma validação científica.
c) O senso comum pode ser considerado um sinônimo da ignorância da população e uma justificativa para o
atraso econômico.
d) O senso comum corresponde a um conhecimento não científico utilizado como solução para os problemas
cotidianos, geralmente ele é pouco elaborado e sem um conhecimento profundo.

e) O senso comum e o conhecimento científico correspondem a duas formas de entendimento excludentes e
possuidoras de fronteiras intransponíveis.
11- (Unioeste 2010) No que diz respeito às relações entre sociologia e mudanças sociais pode-se dizer que:

a) A sociologia é uma ciência que visa apreender cada sociedade em um dado momento sem poder explicar
suas transformações, que são objeto da História.
b) A sociologia só e capaz de explicar as transformações derivadas das lutas entre as classes.
c) Os estudos aos quais a sociologia se dedica fundamentam-se no princípio de que mudanças e transformações
só podem ocorrer quando os vários segmentos ou estratos de uma sociedade se unem para promover ou
viabilizar tais mudanças.
d) A questão das mudanças sociais é um tema que se tornou objeto de reflexão sociológica a partir do que se
convencionou chamar “era pós-industrial” e globalização.
e) A sociologia busca captar os fenômenos produzidos pelas ações de atores sociais que visam defender seus
interesses
e
os
fatos
associados
às
reações
e
resistências
àquelas
ações.
12-. (UFV) Leia o texto a seguir, letra da música “Pacato cidadão”, composta por Samuel Rosa e Chico Amaral
para o álbum Calango, lançado pelo grupo mineiro Skank, em 1994.
Pacato Cidadão Ô pacato cidadão, te chamei a atenção Não foi à toa, não C'est fini la utopia, mas a guerra todo
dia Dia a dia não E tracei a vida inteira planos tão incríveis Tramo à luz do sol Apoiado em poesia e em
tecnologia Agora à luz do sol Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder Qualquer coisa que se queira saber
querer Tudo bem, dissipação de vez em quando é bão Misturar o brasileiro com alemão Pacato cidadão Ô
pacato da civilização Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios Qualquer coisa que se suje tem que limpar Se
você não gosta dele, diga logo a verdade Sem perder a cabeça, sem perder a amizade Consertar o rádio e o
casamento é Corre a felicidade no asfalto cinzento Se abolir a escravidão do caboclo brasileiro Numa mão
educação, na outra dinheiro Pacato cidadão Ô pacato da civilização. (MARQUES, Adhemar; BERUTTI,
Flávio; FARIA, Ricardo; Brasil: História em construção. Belo Horizonte. Ed. Lê,1996. v. 4. p. 165.) O texto de
Samuel Rosa e Chico Amaral discute algumas relações relativas à sociedade contemporânea brasileira. É
INCORRETO afirmar que, no texto, os autores:
a) abordam situações relativas à cidadania e à falta de compromisso social de muitos cidadãos brasileiros.
b) defendem que somente a educação, aliada ao poder dos meios de comunicação de massa, pode fazer com que
o cidadão brasileiro deixe de ser pacato.
c) chamam a atenção para o descaso dos cidadãos em relação às questões ambientais presentes em seu
cotidiano.
d) questionam a acomodação, a alienação e a falta de interesse de muitos brasileiros pelas questões políticas de
seu tempo.
e) acreditam que o pacato cidadão, de certa forma, vive escravizado no seu dia-a-dia, por isso precisa se
preocupar com a realidade a sua volta.
13- (Upe 2013) Leia o texto a seguir: (...) 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 científicotecnológica, 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, p. 124. Percebe-se que
as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações sociais complexas.
Nesse sentido, a Sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, explicando suas origens e
consequências. Sobre o surgimento da Sociologia e das mudanças históricas apontadas no texto, assinale a
alternativa CORRETA.
a) A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da população
rural por meio do aumento de empregos.
b) A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções do
século XVIII.
c) A Sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que surgiram com a Revolução Industrial.

d) O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre exame da
realidade.
e) As atividades rurais do período histórico, tratado no texto, foram o objeto de estudo que deu origem à
Sociologia como ciência.
14- (Ufu 2012) De um ponto de vista histórico, a Sociologia como disciplina científica surgiu ao longo do
século XIX, como uma resposta acadêmica para os novos desafios da modernidade. Além das concepções
advindas da Revolução Francesa e dos fortes impactos gerados pela Revolução Industrial na estrutura da
sociedade, muitos outros processos também contribuíram para essa nova configuração da sociedade. Em seu
desenvolvimento ao longo do século XIX, a Sociologia esperava entender
a) os grupos sociais e as causas da desintegração social vigente.
b) como a Revolução Industrial encerrou a transição entre feudalismo e capitalismo, sem prejuízo da classe
trabalhadora, pois foi beneficiada por esse processo.
c) a subjetividade dos indivíduos nas pesquisas sociológicas, como uma disciplina científica com metodologia
própria.
d) a Revolução Francesa como um marco revolucionário que modificou o pensamento, apesar de manter as
tradições aristocratas.
15- (Uem 2011) “(...) Por um lado, a Sociologia nasceu na sociedade industrial; apareceu e adquiriu
importância como consequência da industrialização. Mas, por outro lado, a ‘sociedade industrial’ é a filha
mimada da Sociologia, seu próprio conceito pode ser considerado um produto da moderna ciência social.”
DAHRENDORF, Ralph. Sociologia e sociedade industrial. In: FORACCHI, Marialice Mencarini; MARTINS,
José de Souza. Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
1977, p.118-119.
Considerando o fragmento de texto acima, a constituição da perspectiva sociológica e a análise da sociedade
capitalista, assinale o que for correto.
01) A Sociologia tem por objetivo solucionar os problemas sociais resultantes da constituição da sociedade
industrial, capitalista e moderna.
02) A Sociologia gerou mecanismos de compreensão da sociedade industrial que possibilitaram investigar as
mudanças de posição social dos indivíduos.
04) O advento da sociedade industrial explicita o caráter mutável e histórico das relações sociais, que é
enfatizado pela moderna ciência social da época.
08) A consolidação da sociedade industrial independe do desenvolvimento científico e da afirmação da ciência
como ferramenta de interpretação do mundo.
16) No século XVIII, identificamos um processo de transformação social que foi propício ao surgimento da
Sociologia como disciplina científica. Por seu turno, a Sociologia, ao interpretar essa época, terminou por criá la.
Soma_________
“O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível”.
Max Weber

