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SOCIOLOGIA
QUESTÃO 01
(CESPE/2017) Com base na teoria de Durkheim,
assinale a opção correta a respeito de consciência
coletiva.
(A) A função do castigo é amedrontar, convencer
os indivíduos e prevenir a repetição do ato culpado.
(B) A consciência coletiva expressa uma pressão
irredutível da sociedade sobre os sujeitos.
(C) Nas sociedades a maior parte da existência é
orientada pelos imperativos e proibições sociais.
(D) A força da consciência coletiva acompanha o
desenvolvimento da sociedade, sendo menor nas
sociedades primitivas que nas sociedades
contemporâneas.
(E) Consciência Coletiva ocorre quando os
indivíduos adquirem, simultaneamente, consciência
de sua responsabilidade e a capacidade de exprimila.
QUESTÃO 02
(CESPE/2017) Com relação a fato social nos termos
da teoria de Durkheim, assinale a opção correta.
(A) A explicação de um fato social é outro fato
social.
(B) Um fato social deixa de existir quando não é
mais útil.
(C) Os fatos sociais derivam das leis da psicologia
humana.
(D) A causa de um fato social é o papel que ele
desempenha na manutenção da sociedade
(E) A finalidade da evolução social é a realização
dos objetivos dos indivíduos de forma mais
completa.

QUESTÃO 03
(CESPE/2017) Com base na teoria de Durkheim,
assinale a opção correta a respeito de consciência
coletiva.
(A) A função do castigo é amedrontar, convencer
os indivíduos e prevenir a repetição do ato culpado.
(B) A consciência coletiva expressa uma pressão
irredutível da sociedade sobre os sujeitos.
(C) Nas sociedades a maior parte da existência é
orientada pelos imperativos e proibições sociais.
(D) A força da consciência coletiva acompanha o
desenvolvimento da sociedade, sendo menor nas
sociedades primitivas que nas sociedades
contemporâneas.
(E) Consciência Coletiva ocorre quando os
indivíduos adquirem, simultaneamente, consciência
de sua responsabilidade e a capacidade de exprimi-la.

QUESTÃO 04
(UFC-adaptada/2020) Sobre a Consciência Coletiva,
um dos principais conceitos sociológicos de Durkheim,
assinale a alternativa correta:
(A) A consciência coletiva não se baseia na
consciência de indivíduos singulares ou de grupos
específicos, mas está espalhada por toda a sociedade.
(B) Toda teoria sociológica de Durkheim pretende
demonstrar que os fatos sociais não têm existência
própria, já que depende daquilo que pensa e faz cada
indivíduo em particular.
(C) Durkheim afirmar categoricamente que no interior
de qualquer grupo ou sociedade, podem ser observadas
formas padronizadas de conduta e pensamento. Isto
significa que não existe a consciência individual.
(D) A consciência coletiva aparece como um conjunto
de regras fortes e estabelecidas que atribuem valor e
delimitam os atos individuais, enquanto a consciência
individual define o que, numa sociedade, é considerado
“imoral”, “reprovável” ou “criminoso”.
(E) 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.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

(UNICENTRO/2018) Leia o Quadrinho a seguir:

Leia o texto a seguir.
“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.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre
Durkheim, é correto afirmar:
(A) O conflito geracional produz 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 sociais e, portanto, são
suscetíveis de exercer coerção sobre o indivíduo.
(C) Normas são prejudiciais ao desenvolvimento
social por criarem 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.

Refletindo sobre as imposições sociais assinale a
opção que caracteriza corretamente a ideia de fato
social elaborado pelo sociólogo Émile Durkheim:
(A) Fato social seria toda maneira pensar, sentir e
agir dotada de um poder coercitivo exterior ao
indivíduo.
(B) Fato social são coisas construídas para quebrar
o padrão de vida e convivência social imposto ao
indivíduo.
(C) Fato social é um modo atitudinal de
pensamento, uma manifestação psicológica da
vontade dos indivíduos.
(D) Fato social abarca apenas um pequeno grupo
dentro da comunidade que impõe suas vontades e
sentimentos aos outros grupos.
(E) Fato social é externo aos indivíduos e a decisão
de segui-lo ocorre pela vontade individual.

Disponívle em: http://gg.gg/uhhmm Acesso em; 25 abr. 2021.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

Solidariedade, para a sociologia, está relacionada
com a responsabilidade recíproca e com os vínculos
que unem os indivíduos. São características da
solidariedade orgânica:

(UFPA/2019) No texto clássico “Da Divisão do
Trabalho Social”, Durkheim analisou os modos de
consenso e coesão entre os indivíduos nas sociedades
“arcaicas” e modernas e sua relação com a divisão do
trabalho.

(A) Divisão social do trabalho complexa e o
enfraquecimento da consciência coletiva.
(B) Divisão social do trabalho complexa e a
construção de laços sociais tradicionais.
(C) Laços sociais construídos por vínculos
tradicionais e o aumento da consciência coletiva.
(D) Baixa divisão social do trabalho e
enfraquecimento da consciência coletiva.
(E) Baixa divisão social do trabalho e o aumento
da consciência coletiva.

Assinale, dentre as afirmativas abaixo, a que
corretamente apresenta o modo pelo qual Durkheim
compreendeu esses mecanismos de solidariedades
social.
(A) Nas sociedades arcaicas e capitalistas a divisão
social do trabalho produzia mecanismos semelhantes
de solidariedade social.
(B) A solidariedade somente existia nas sociedades
pré-capitalistas, pois nelas acontecia a repartição
igualitária dos bens produzidos pelas sociedades.
(C) Nas sociedades capitalistas existia um tipo de
solidariedade na qual havia pouco espaço para a
formação de personalidades individuais, a divisão
sexual do trabalho sofreu pouca transformação.
(D) Nas sociedades “arcaicas” há imposição de
códigos morais com a forte presença do consenso e
da repressão.
(E) Nas sociedades arcaicas e capitalistas a divisão
social do trabalho produzia mecanismos distintos
para garantir a coesão do grupo. Nas sociedades
capitalistas a coesão foi duramente afetada pela
divisão do trabalho social que possibilitou a quase
ausência de solidariedade.

Disponívle em: http://gg.gg/uhhmm Acesso em; 25 abr. 2021.

QUESTÃO 08
(UeL/2017) Um conceito importante na obra de
Durkheim é o de anomia. O suicídio anômico é
provocado pelo(a):
(A) perda da dimensão normativa ocasionada por
rápidas mudanças sociais.
(B) isolamento e baixa integração do indivíduo na
sociedade.
(C) forte integração do indivíduo na sociedade.
(D) forte regulação exercida pela sociedade no
indivíduo.
(E) melancolia adquirida por doenças hereditárias.
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QUESTÃO 10
(UFF/2010) Segundo Emile Durkheim, o
conhecimento científico pode ser útil para a ação.
Identificar um critério objetivo, natural aos fatos
sociais, que permita distinguir a saúde da doença nas
diferentes ordens de fenômenos sociais, pode
esclarecer o sentido da prática, permitindo, ao
mesmo tempo, que a ciência permaneça fiel ao seu
próprio método.
A partir dessa assertiva, assinale a opção correta.
(A) O delito é um fato normal, na medida em que
sociedade isenta dele é impossível.
(B) O delinquente é considerado pela sociedade um
ser antissocial, um corpo estranho e inassimilável,
introduzido no seio da sociedade.
(C) O delito e a aversão que os membros da
sociedade sentem por ele se relacionam com a
fisiologia patológica da sociedade.
(D) O delito é uma doença e a pena que lhe é aplicada
constitui o seu justo remédio.
(E) Para definir a patologia social, a sociologia adota
o critério de observar se os fenômenos que ocorrem
são gerais na sociedade.

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