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SOCIOLOGIA
QUESTÃO 01
(UEL/2018) O positivismo foi uma das grandes
correntes de pensamento social, destacando-se, entre
seus principais teóricos, Augusto Comte e Émile
Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento
científico presente no positivismo do século XIX, é
correto afirmar:
(A) A busca de leis universais só pode ser
empreendida no interior das ciências naturais, razão
pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens
não é científico.
(B) Os fatos sociais fogem à possibilidade de
constituírem objeto do conhecimento científico, haja
vista sua incompatibilidade com os princípios gerais
de objetividade do conhecimento e a neutralidade
científica.
(C) Apreender a sociedade como um grande
organismo, a exemplo do que fazia o materialismo
histórico, é rejeitado como fonte de influência e
orientação para as investigações empreendidas no
âmbito das ciências sociais.
(D) A ciência social tem como função organizar e
racionalizar a vida coletiva, o que demanda a
necessidade de entender suas regras de
funcionamento e suas instituições forjadas
historicamente.
(E) O papel do cientista social é intervir na
construção do objeto, aportando à compreensão da
sociedade os valores por ele assimilados durante o
processo de socialização obtido no seio familiar.

QUESTÃO 02
(ENEM-PPL/2019) O conhecimento é sempre
aproximado, falível e, por isso mesmo, suscetível
de contínuas correções. Uma justificação pode
parecer boa, num certo momento, até aparecer um
conhecimento melhor. O que define a ciência não
será então a ilusória obtenção de verdades
definitivas. Ela será antes definível pela
prevalência da utilização, por parte dos seus
praticantes, de instrumentalidades que o campo
científico forjou e tornou disponíveis. Ou seja, cada
progressão no conhecimento que mostre o caráter
errôneo ou insuficiente de conhecimentos
anteriores não remete estes últimos para as trevas
exteriores da não ciência, mas apenas para o estágio
de conhecimentos científicos historicamente
ultrapassados.
ALMEIDA, J. F. Velhos e novos aspectos da epistemologia das ciências
sociais.
Sociologia: problemas e práticas, n. 55, 2007 (adaptado).

O texto desmistifica uma visão do senso comum
segundo a qual a ciência consiste no/a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conjunto de teorias imutáveis.
consenso de áreas diferentes.
coexistência de teses antagônicas.
avanço das pesquisas interdisciplinares.
preeminência dos saberes empíricos.

QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

(UFRJ/2017) O conhecimento científico distingue-se
do conhecimento de senso comum sob muitos
aspectos. Sob a perspectiva científica, é correto
afirmar que:

(ACESSABER/2018-adaptado) Sobre o senso
comum é podemos afirmar:
I.
É o conhecimento empírico, aquele que é
acumulado através das experiências, sem
necessidade de comprovação científica.
II. Pauta a maior parte das decisões cotidianas
das pessoas; decisões tomadas sem que se use para
isso uma reflexão mais profunda.
III. É o conhecimento popular transmitido de
geração em geração através das experiências.

(A) a tradição e os costumes são as principais fontes
do conhecimento confiável.
(B) a testagem experimental não é um método
confiável para obtenção de conhecimento.
(C) todo conhecimento confiável provém do
conhecimento filosófico.
(D) todo conhecimento é passível de crítica, mesmo
aqueles que parecem os mais bem estabelecidos em
um dado momento.
(E) em seu interior prevalece a existência de
dogmas, isto é, verdades definitivas que não podem
e não devem ser criticadas.

Estão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 04
(FGV/2013) As relações entre ciência e senso
comum sempre foram polêmicas, seja porque buscou
se ver na primeira a evolução do segundo, seja
porque foram definidos como formas de
conhecimento excludentes entre si. Tendo em vista
essas correlações, é correto afirmar que o
conhecimento científico:

corretas

as

afirmações

apresentadas:

Em nenhum dos itens.
Apenas nos I e II.
Apenas nos itens I e III.
Apenas nos itens II e III.
Em todos os itens.

QUESTÃO 06
(UniCentro/2018) Sobre o processo de
socialização, o sociólogo brasileiro Gilberto Freyre
afirma:
(...) É a condição do indivíduo (biológico)
desenvolvido, dentro da organização social e da
cultura, em pessoa ou homem social, pela aquisição
de status ou situação, desenvolvidos como membro
de um grupo ou de vários grupos.

(A) estabelece uma ruptura com o senso comum, ao
exigir constante crítica do passado.
(B) supera o senso comum, quando alcança
resultados indubitavelmente provados.
(C) concorda com o senso comum, ao basear suas
afirmações no registro direto dos dados sensoriais.
(D) tem o poder de explicar tudo, face às dúvidas e
crendices do senso comum.
(E) elimina a especulação pela comprovação e
transforma o discurso do senso comum em fato
observável.

Sobre isso, é incorreto afirmar:
(A) Os processos de socialização antigos e
modernos não se modificaram ao longo do tempo,
pois os indivíduos se socializam da mesma forma.
(B) O processo de socialização formal é
conduzido, por exemplo, por instituições como a
igreja e a escola.
(C) O processo de socialização informal é mais
abrangente e acontece primeiramente no núcleo
familiar.
(D) A socialização é determinada por uma rede
complexa de relações sociais que vão se
desenvolvendo durante a vida dos indivíduos.
(E) Existem diferentes formas de socialização
que estão relacionadas com a cultura, o local e o
contexto histórico dos indivíduos.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

(UniCentro/2019) Sobre a distinção entre
conhecimento do senso comum e conhecimento
científico, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso)
as afirmações abaixo e, em seguida, marque a
alternativa correta.

(UEM/2018-adpatado) Sobre as instituições
responsáveis pelos processos de socialização dos
indivíduos, analise as seguintes afirmações:
I.
A família deixou de ser uma instituição de
socialização primária relevante, pois no século
XXI não transmite mais as habilidades necessárias
para o agir em sociedade.
II. A escola é responsável pela socialização
secundária dos indivíduos, atuando tanto na
formação profissional dos estudantes quanto na
transmissão de valores e normas compatíveis com
a estrutura social vigente.
III. Os grupos de colegas e amigos formados na
adolescência e na juventude podem ser definidos
como instituições de socialização importantes, pois
desempenham papel cada vez mais relevante no
processo de formação das identidades sociais.
IV. Os meios de comunicação, apesar de cada vez
mais presentes na vida moderna, não interferem no
processo de socialização primária e secundária,
pois a exposição aos seus conteúdos sempre é
mediada e controlada pela família e pela escola.
V. O processo de socialização se encerra no final
da juventude, não se estendendo pela vida adulta.
Nessa etapa da vida individual adulta, as
habilidades e valores necessários para viver em
sociedade já estão de tal forma cristalizados que
não podem mais ser alterados.

(__) A ciência é uma forma de conhecimento para a
qual os saberes do senso comum são completamente
inúteis.
(__) O conhecimento do senso comum é um saber
empírico, pois se baseia na experiência cotidiana das
sociedades onde é produzido.
(__) A ciência é uma forma de saber que se
caracteriza, principalmente, pela determinação do
objeto de estudo e pelo emprego de método rigoroso no
processo de construção do conhecimento.
(__) Ciência e senso comum não se diferenciam, pois
ambas
se
constituem
em
conhecimentos
fundamentados na experimentação com rigor
metodológico.

(A) Todas as afirmações são verdadeiras.
(B) A primeira e a segunda afirmações são falsas,
enquanto as duas últimas são verdadeiras.
(C) A primeira e a última são falsos enquanto a
segunda e a terceira são verdadeiras.
(D) A primeira afirmação é falsa, enquanto as
demais são verdadeiras.
(E) Apenas a primeira é falsa.

QUESTÃO 08

Estão corretas as afirmações apresentadas:

(UniCentro/2015) A respeito dos estudos sobre
socialização, está correto o que se afirmar em:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(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.
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Apenas nos itens I e II
Apenas nos itens II e III
Apenas nos itens III e V
Apenas nos itens II, III e V
Apenas nos itens II, IV e V

QUESTÃO 10
(UFPA/2018-adaptado) Pode-se dizer que as
diferenças culturais existentes na humanidade são
explicadas e compreendidas, entre outros fatores, por
meio de seus processos de socialização.
A escola é um importante espaço desse processo
porque:
(A) proporciona a educação formal, que é um
instrumental relevante na manutenção das realidades
socioculturais, uma vez que apenas os membros mais
velhos de uma dada sociedade determinam o modo
se ser, agir e pensar das novas gerações.
(B) transmite modelos sociais de comportamento
homogêneo, uma vez que as diferenças sociais e
culturais entre as pessoas garantem o dinamismo da
escola.
(C) é possível perceber, no universo da sala de aula,
o caráter formal e informal da educação, pois alunos
e professores trazem consigo uma bagagem cultural
que se manifesta espontaneamente e em diversas
situações.
(D) busca ampliar o diálogo com outras
identidades, ou seja, basca eliminar as diferenças
socioculturais e reforçar os conflitos e disputas de
poder de determinada sociedade.
(E) aprender e ensinar são processos que se
manifestam em momentos e lugares específicos da
educação formal, como é o caso do que se processa
nas escolas e universidades.

GABARITO
Questão 01 – D
Questão 02 – D
Questão 03 – B
Questão 04 – C
Questão 05 – B
Questão 06 – A
Questão 07 – E
Questão 08 – A
Questão 09 – E
Questão 10 – C
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