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1. (Uel 2014) Weber compreende a cidade como uma expressão tipicamente ligada à racionalidade
ocidental. Com base nos conhecimentos da sociologia weberiana sobre a racionalidade ocidental,
considere as afirmativas a seguir.
I. A compreensão da cidade ocidental moderna é possível quando se considera uma sequência causal
universal na história.
II. A existência do capitalismo como sociedade específica do mundo ocidental moderno explica o
surgimento das cidades.
III. A explicação da cidade no Ocidente exige compreender a existência de diferentes formas do poder e
da dominação.
IV. Um dos traços fundamentais da cidade no Ocidente é a constituição de um corpo burocrático
administrativo regular.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I 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 II, III e IV são corretas.
2. (Uel 2014) Leia o texto a seguir. Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem
asfalto nas estradas. Mas hoje em dia tudo é muito diferente com o progresso nossa gente nem sequer
faz uma ideia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas nas janelas acenando uma flor. Por
tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que
eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E quando olho minha traia
pendurada de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. (Adaptado de: Nonô Basílio e Índio Vago.
Mágoa de Boiadeiro.) O texto aproxima-se sociologicamente da leitura teórica de
a) Comte, que defende a necessidade de formas tradicionais de vida em detrimento da desilusão do
progresso.
b) Durkheim, que analisa o progresso como elemento desagregador da vida social ao provocar o
enfraquecimento das instituições.
c) Marx, que condena o desenvolvimento das forças produtivas por seus efeitos alienantes sobre o
homem.
d) Spencer, que tem uma leitura romântica da sociedade e vê o passado como mais rico culturalmente.
e) Weber, para quem a modernização e a racionalização é acompanhada pelo desencantamento do
mundo.
3. (Ufu 2013) Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acreditava que a
Sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. GIDDENS, Anthony. Sociologia.
4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 33. De acordo com esta assertiva, Weber considera que

a) as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações.
b) o conflito de classes é o fator mais relevante para a mudança social.
c) as estruturas existem externamente ou independentemente dos indivíduos.
d) os fatores econômicos são os mais importantes para as transformações sociais.
4. (Ufu 2013) Em artigo intitulado “Clientelismo ainda domina política no interior do Brasil”, da BBC, de
27 de outubro de 2002, o jornalista Paulo Cabral desenha o painel de parte da política nacional. Ele
destaca que, em comício de uma certa deputada, um grande churrasco foi oferecido para os eleitores
de uma vila: "Sob um sol escaldante, um caminhão de som tocava o jingle – forró da candidata a todo o
volume, a população sentia o cheiro da carne sendo assada trancada dentro de uma casa. Comida, só
quando chegasse a candidata”. BBC. Disponível em: . Acesso: 11 mar. 2013. A relação descrita entre
os eleitores e a candidata aproxima-se, na matriz teórica weberiana, de um tipo puro de relação de
dominação, uma vez que
a) inscreve-se como relação de poder em que a candidata aproveita-se de uma probabilidade de impor
sua vontade, ainda que sem legitimidade.
b) estabelece-se, retirando das relações os elementos não racionais, isto é, em evidente processo de
desencantamento do mundo.
c) sua natureza remonta uma tradição inimaginavelmente antiga e conduz ou orienta a ação habitual do
eleitor para o conformismo.
d) expõe características típicas das formas carismáticas de dominação, demonstrada pelo dom da graça
extraordinário e pessoal manifesto nas práticas clientelistas.
5. (Unioeste 2013) A Sociologia de Max Weber é considerada uma ciência compreensiva e explicativa.
Na sua concepção, compete ao sociólogo compreender e interpretar a ação dos indivíduos, assim como
os valores pelos quais os indivíduos compreendem suas próprias intenções pela introspecção ou pela
interpretação da conduta de outros indivíduos. Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, é
correto afirmar que
a) segundo o método da sociologia compreensiva de Max Weber, há uma ênfase metodológica sobre a
sociedade como a unidade inicial da explicação para se chegar a significados objetivos de ação social.
b) na sociologia compreensiva de Max Weber, a primeira tarefa da sociologia é reformar a sociedade ou
gerar algum tipo de teoria revolucionária. Weber herda efetivamente um ponto de vista sociológico
compreensivo imputado à escola marxista.
c) para Max Weber, a sociologia está voltada unicamente para a compreensão dos fenômenos sociais.
Na sociologia compreensiva, o homem não consegue compreender as intenções dos outros em termos
de suas intenções professadas.
d) no método compreensivo de Weber, os fenômenos sociais são considerados como a simples
expressão de causas exteriores que se impõem aos indivíduos. Weber define a sociologia
compreensiva em termos de fatos sociais e não em termos de atividade ou ação.
e) Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência que se propõe a compreender a
atividade social e, deste modo, explicar causalmente seu desenrolar e seus efeitos. Para explicar o
mundo social, importa compreender também a ação dos seres humanos do ponto de vista do sentido e
dos valores.
6. (Unicentro 2012) Do ponto de vista do agente, o motivo é o fundamento da ação; para o sociólogo,
cuja tarefa é compreender essa ação, a reconstrução do motivo é fundamental, porque, da sua
perspectiva, ele figura como a causa da ação. Numerosas distinções podem ser estabelecidas e Weber
realmente o faz. No entanto, apenas interessa assinalar que, quando se fala de sentido na sua acepção
mais importante para a análise, não se está cogitando da gênese da ação, mas sim daquilo para o que
ela aponta, para o objetivo visado nela; para o seu fim, em suma. COHN, Gabriel (Org.). Max Weber:
sociologia. São Paulo: Ática, 1979. A categoria weberiana que melhor explica o texto em evidência está
explicitada em
a) A ação social possui um sentido que orienta a conduta dos atores sociais.
b) A luta de classes tem sentido porque é o que move a história dos homens.
c) Os fatos sociais não são coisas, e sim acontecimentos que precisam ser analisados.
d) O tipo ideal é uma construção teórica abstrata que permite a análise de casos particulares.
e) O sociólogo deve investigar o sentido das ações que não são orientadas pelas ações de outros.

7. (Uema 2012) No conjunto da sua Sociologia compreensiva, o sociólogo alemão Max Weber define
ação social como ação
a) racional em que o agente associa um sentido objetivo aos fatos sociais.
b) desprovida de sentido subjetivo e motivacional.
c) humana associada a um sentido objetivo.
d) cuja intenção fomentada pelos indivíduos se refere à conduta de outros, orientando-se por ela.
e) não orientada significativamente pela conduta do outro em prol de um bem comum.
8. (Ufu 2012) Nas Ciências Sociais, particularmente na Ciência Política, definir o Estado sempre foi um a
tarefa prioritária. As tentativas nesta direção fizeram com que vários intelectuais vissem o Estado de
formas diferentes, com naturezas diferentes. Numa palestra intitulada Política como vocação, Max
Weber nos adverte, por exemplo, que o Estado pode ser entendido como uma relação de homens
dominando homens. No trecho da canção d´O Rappa, Tribunal de Rua, dominação é o que se percebe,
também, na relação entre cidadãos e policiais (braço armado do Estado).
A viatura foi chegando devagar
E de repente, de repente resolveu me parar
Um dos caras saiu de lá de dentro Já dizendo, aí compadre, você perdeu
Se eu tiver que procurar você tá fodido
Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo [...].
O Rappa. Lado A Lado B. Warner, 1999.
A partir da perspectiva weberiana, relacionada ao trecho da canção acima, evidencia-se que a
dominação do Estado
a) é exercida pela autoridade legal reconhecida, daí caracterizar-se fundamentalmente como dominação
racional legal.
b) é estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida contra grupos e classes excluídos
social e economicamente.
c) ocorre a partir da imposição da razão de Estado, ainda que contra as vontades dos cidadãos que,
normalmente, àquela resistem.
d) a exemplo da dominação de outras instituições, opera de forma genérica, exterior e coercitiva.
9- (UNICENTRO, 2010) “A ação social (incluindo tolerância ou omissão) orienta-se pela ação de outros,
que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras (vingança por ataques anteriores,
réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros). Os ´outros` podem ser
individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente
desconhecidos”
(Max Weber. Ação social e relação social. In M.M. Foracchi e J.S Martins. Sociologia e Sociedade. Rio
de Janeiro, LTC, 1977, p.139).
Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui
o objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de quatro tipos de ação social. Quais são elas?
a) Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores, ação racional com relação a fins.
b) Ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática.
c) Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores, ação política com relação a fins.
d) Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores.
e) Ação tradicional, ação emotiva, ação racional com relação a fins e ação política não esperada.
10. (UEMA, 2012) Qual das alternativas abaixo corresponde à definição de Max Weber sobre o Estado
Moderno?
a) Comitê executivo dos negócios de toda a burguesia.
b) Comunidade humana que, dentro dos limites de um determinado território, reivindica o monopólio da
força legítima.
c) Representante de uma das classes fundamentais.
d) Instrumento de dominação de uma classe sobre a outra.
e) Representante da burocracia pública.

11. (UNIOESTE, 2012) Para Max Weber a economia capitalista não é marcada pela irracionalidade e
pela “anarquia da produção”. Ao contrário de Karl Marx, que frisava a irracionalidade do capitalismo,
para Weber as instituições do capitalismo moderno podem ser consideradas como a própria
materialização da racionalidade. Segundo Weber, uma das características do capitalismo moderno é a
estrutura burocrática com instituições administradas racionalmente com funções combinadas e
especializadas. Para o sociólogo alemão, o controle burocrático é marcado pela eficiência, precisão e
racionalidade. Considerando a importância do tema da burocracia na obra de Weber, é correto afirmar
que
a) Marx Weber identifica a burocracia com a irracionalidade, com o processo de despersonalização e
com a rotina opressiva. A irracionalidade, nesse contexto, é vista como favorável à liberdade pessoal.
b) segundo Weber, a ocupação de um cargo na estrutura burocrática é considerada uma atividade com
finalidade objetiva pessoal. Trata-se de uma ocupação que não exige senso de dever e nenhum
treinamento profissional.
c) na burocracia moderna os funcionários são altamente qualificados, treinados em suas áreas
específicas, enfim, pessoas que tem ou devem ter qualificações consideradas necessárias para serem
designadas para tais funções.
d) para Weber, o elemento central da estrutura burocrática é a ausência da hierarquia funcional e a
obediência à ordem pessoal e subjetiva.
e) a burocratização do capitalismo moderno impede segundo Weber, a possibilidade de se colocar em
prática o princípio da especialização das funções administrativas.
12. (Unicentro 2011) Os sociólogos Karl Marx e Marx Weber se detiveram na análise da modernidade
europeia, embora com métodos diferentes. Assinale como verdadeira a afirmativa que corresponde às
analises de Max Weber sobre a sociedade.
a) A vida moderna estimula a formação de um indivíduo calculista, racional e impessoal, refletindo a
tendência da exploração dos trabalhadores e da transformação do trabalho em mercadoria.
b) A dimensão cultural é fundamental para compreender a modernidade, pois o capital e seu acúmulo
são tidos como um dever moral que deve ser perseguido de forma racional e disciplinada.
c) A divisão social é um fenômeno da modernidade e sua função moral é integrar funções diferentes e
complementares que, de outra forma, causariam a perda dos laços comunitários.
d) A ação social, na sociedade moderna, é motivada apenas por interesses econômicos, porque os
meios para produzir estão concentrados nas mãos de apenas uma classe social.
e) A expansão da produção capitalista teve como base a separação entre trabalhadores e os meios de
produção, assim como a disseminação da propriedade privada.
13. (UFU, 2011) Na concepção de Weber, a política é uma atividade geral do ser humano. A atividade
política se desenvolve no interior de um território delimitado e a autoridade política reivindica o direito de
domínio, ou seja, o direito de poder usar a força para se fazer obedecer. Se há obediência às ordens,
ocorre uma situação de dominação. Sobre os tipos de dominação, assinale a alternativa correta.
a) A dominação legal racional é a mais impessoal, pois se baseia na aplicação de regras gerais aos
casos particulares.
b) O patrimonialismo é o tipo mais característico de dominação legal racional.
c) A forma mais típica de dominação tradicional é a burocracia.
d) A dominação carismática constitui um tipo bastante comum de poderio, na medida em que se baseia
na crença em qualidades pessoais corriqueiras.
14. (UNICENTRO, 2011) Max Weber, um dos fundadores da Sociologia, tinha amplo conhecimento em
muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o
desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social.
Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais, ou seja,
a) cultura e tipo Ideal.
b) classe e proletariado.
c) anomia e solidariedade.

d) fato social e burocracia.
e) ação social e racionalidade.
15. Assinale a opção que contenha as categorias básicas da sociologia de Max Weber:
a) função social, tipo ideal, mais-valia
b) expropriação, compreensão, fato patológico
c) ação social, materialismo, idealismo
d) vontade de poder, julgamento de valor, solidariedade mecânica
e) ação social, relação social, tipo ideal
16- (UNESP) Pode-se afirmar que a Sociologia contemporânea herdou as contribuições de autores
considerados clássicos do pensamento sociológico a partir dos quais desenvolveram -se correntes
teóricas distintas. Foram eles:
a) Émile Durkheim, Theodor Adorno e Max Weber.
b) Karl Marx, Max Weber e Karl Manheim.
c) Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim.
d) Émile Durkheim, Max Weber e Herbert Spencer.
e) Karl Marx, Émile Durkheim e Talcott Parsons.

“O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o
impossível”.
Max Weber

