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 SOCIOLOGIA – Volume 1 

RESOLUÇÕES EXERCITANDO EM CASA 
 
AULA 1 
 
01.  C 
 As novas tecnologias da informação e 

comunicação trouxeram uma nova forma de 
sociabilidade, como os contatos mais frequentes, 
porém mais rápidos e fugazes. Bauman chama 
essas relações de fluidas. Dessa forma, a 
tecnologia é causa e também efeito das 
complexas mudanças pelas quais a sociedade 
passa. 

 
02. E 
 Os pensadores do século XIX lançaram as bases 

da Sociologia como ciência, porque estavam 
interessados nos problemas que ela lhes oferecia 
e por se ocuparem em estudar a realidade social 
racionalmente no momento em que a mesma 
estava se consolidando e nela depositando 
problemas teóricos e práticos.  

 
03. E 
 A Sociologia surge no século XIX intimamente 

relacionada com o processo de industrialização, 
com o fortalecimento do capitalismo, com o 
aumento da população das cidades e com o 
surgimento da classe operária e de novas formas 
de governo. Tudo isso pode ser considerado como 
fruto das revoluções burguesas. É nesse contexto 
que nasce a Sociologia e o interesse do homem 
burguês de compreender o mundo social no qual 
é inserido.  

 
04. D 
 A alternativa D é a única correta. A ideia de 

progresso esteve presente no positivismo de 
Auguste Comte, portanto, teve impacto decisivo 
na constituição da sociologia, diferentemente do 
que afirma a alternativa A. A alternativa B está 
incorreta porque afirma exatamente o contrário 
do que é dito pelo enunciado, isto é, ignora o fato 
de Spencer ter aplicado o evolucionismo nas 
ciências humanas de modo geral e no 
pensamento sociológico em particular. A 
alternativa C também ignora a afirmação do 
enunciado ao negar a influência do evolucionismo 
na explicação sociológica da época e, inclusive, 
propõe – equivocadamente – que o pensamento 
sociológico, nos seus primórdios, evitava os 
determinismos, sendo que de fato era justamente 
o contrário, isto é, a crítica que se faz à Sociologia 
daquele período é seu aspecto determinista.  

 
05. D 
 A questão procura diferenciar o conhecimento 
científico, fundamentado em fatos comprovados, das 
explicações mitológicas. A palavra “mito” significa 
narrar ou contar e está vinculada ao pensamento 
mágico, sobrenatural e que por vezes se relaciona com 
as concepções religiosas. Dessa maneira, o único item 

correto é o “C”, que contempla a concepção de mundo 
de uma tribo indígena através do relato 
mítico/religioso sobre a natureza. 
 
06. B 
 O texto descreve o período histórico marcado pelo 

desenvolvimento do trabalho industrial na Europa 
e as consequências sociais que ele provocou. 
Esse é o contexto em que a Sociologia surgiu 
como disciplina científica, realizada a partir de 
pesquisas de campo e ensinada nas 
universidades. Nesse ponto, destaca-se o 
sociólogo Émile Durkheim, que foi o pioneiro em 
utilizar a Sociologia como ferramenta de 
investigação social. A partir dele, a Sociologia 
ganha um método próprio de explicação da 
realidade, com instrumentos de pesquisa e 
conceitos próprios.   

 
07. D 
 Preocupado com os rumos da humanidade 

trazidos pelos conflitos entre patrões e 
empregados, Augusto Comte acreditava no poder 
da ciência de resolver essas disputas. Para isso, 
acreditava na utilização prática do conhecimento 
positivo com o fim de buscar a harmonia e a 
integração da sociedade, alcançando o que 
chamou de estado positivo (científico). Segundo 
Comte, a ciência teria a capacidade de moldar o 
pensamento e o comportamento das pessoas, de 
forma que se cumprisse o lema “ordem, amor e 
progresso”. 

 
08. A 
 A concepção cientificista da realidade foi se 

moldando às transformações pelas quais o 
mundo passou nos últimos séculos. Nesse 
processo, marcado pela secularização, com o 
declínio progressivo da explicação teológica e a 
ascensão da explicação racionalista, o 
conhecimento considerado seguro e confiável 
passa pelo crivo da refutação. Ou seja, é aquele 
que não se prende a verdades absolutas e 
imutáveis, pois se trata de um saber sujeito a 
mudanças e questionamentos. 

 
09. B 
 Muito se questiona qual é a importância dos 

mitos numa sociedade dominada pela reflexão 
racional e pela onipresença da ciência. O texto 
discute esse tema, ao mostrar a oposição entre o 
pensamento mágico e a reflexão baseada na 
razão e também refletir sobre a permanência dos 
mitos na contemporaneidade. Desse embate, o 
autor mostra que os mitos passam por uma 
“classificação” pelo saber dominante (científico), 
pois afirma que a “ciência atual busca menos sua 
erradicação que seu confinamento”, ou seja, os 
mitos permanecem no imaginário cotidiano, mas 
seu alcance e sua dimensão são ditados pelos 
parâmetros científicos. 

 
10. D 
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 A Sociologia se constituiu enquanto ciência como 

um saber questionador da ordem social vigente 
na Europa do século XIX, marcada pela 
desigualdade, industrialização e distúrbios sociais. 
O texto retrata essa dimensão crítica da 
Sociologia, ao abordar os conflitos de classes 
presentes no período marcado pelo crescimento 
econômico e de desenvolvimento científico, mas 
também marcado por muita injustiça social. 

 
 
AULA 02  
 
01.  C 
 As crianças, por não terem grande experiência de 

vida e senso crítico, acabam por serem 
influenciadas pela mídia, já que passam grande 
parte do seu cotidiano assistindo à televisão, 
adquirindo ações e comportamentos assimilados 
pelos programas. 

 
02. E 
 Para Norbert Elias, a sociedade é formada por 

redes de funções que as pessoas desempenham 
umas em relação às outras por meio de 
sucessivos elos. Elias contrapõe-se, assim, tanto 
às teorias que estipulam a superioridade do social 
sobre o individual quanto às teorias que 
concebem que os indivíduos formam livremente 
uma sociedade. Coloca-se, portanto, contra o 
estruturalismo e o individualismo metodológico. 

 
03. C 
 A família e a escola são agentes socializadores 

dos indivíduos. Nesse permanente processo de 
adaptação do indivíduo à sociedade, a família 
também possui importância permanente nesse 
processo, pois ela é, além de primeiro agente 
socializador, a instituição basilar das interações 
humanas. 

 
04. A 
 O texto faz uma crítica ao discurso do chamado 

biopoder, na concepção de Foucault, cujo objetivo 
é estabelecer um controle sobre a vida do 
indivíduo por meio de instituições médicas e 
sociais, com o objetivo de atribuir ao indivíduo a 
culpa pela enfermidade contraída, como sendo o 
resultado da falta de regra ou de disciplina deles.  

 
05. A 
 O texto ressalta o caráter moldável do 

comportamento humano, pois como produto do 
meio social em que vive, há uma influência 
considerável da cultura na definição dos gostos e 
das escolhas pessoais. O que não significa que o 
indivíduo seja um mero reprodutor das 
determinações coletivas ou que os aspectos 
biológicos não tenham influência sobre a vida 
dele. 

 
 
 

06. D 
 A realidade complexa e diversa em que o ser 

humano vive dá a ele inúmeras possibilidades 
explicativas, seja através da ciência, da religião ou 
das tradições. Embora a ciência seja, por assim 
dizer, o conhecimento dominante na realidade 
social, ela convive com outras formas 
interpretativas. 

 
07. B 
 O texto discorre acerca do declínio do 

individualismo na sociedade contemporânea, 
apesar de o “senso comum” apontar para a 
direção contrária. Mesmo reconhecendo a 
liberdade de cada um para agir, o autor questiona 
o convencionalismo e mostra que há tendência a 
uma “imitação furiosa” presente no indivíduo, que 
o leva a buscar referências coletivas que orientem 
o seu comportamento. Por isso ele exemplifica 
com a metáfora do ator que lê, com sua voz e 
entonação, um texto previamente definido. 

 
08. A 
 De acordo com Bauman, existe inegavelmente a 

influência da sociedade de mercado nas relações 
afetivas, a ponto de transformar as pessoas em 
produtos comercializáveis. Ao citar as “receitas 
testadas”, as “garantias de seguro total” e a 
“devolução do dinheiro” como princípios de uma 
relação de mercado que se estendem às relações 
afetivas, Bauman demonstra o desejo que as 
pessoas têm de construírem relações estáveis e 
com o menor risco possível. 

 
09. E 
 A crescente urbanização pela qual passou a 

Europa industrial moderna favoreceu o 
surgimento de novos hábitos de convivência 
social, chamado por Elias de “processo 
civilizador”. Essas novas formas de sociabilidade 
foram responsáveis por desenvolver nas pessoas 
uma nova percepção do que deve ou não deve 
feito, bem como a internalização de normas de 
comportamento. 

 
10. B 
 Ao destacar o “fracasso das decisões políticas”, 

referindo-se especificamente ao Estado, o autor 
explica que o discurso da tolerância, com um viés 
cultural, ganhou força ao mesmo tempo em que o 
Estado perdeu o protagonismo em mediar e 
solucionar conflitos sociais. 

 
 
AULA 03  
 
01.  B 
 Para Comte, o desenvolvimento do espírito 

humano passaria por três estágios sucessivos: o 
estado teológico, marcado pela religiosidade, o 
metafísico, caracterizado pela imaginação e o 
positivo, marcado pela presença da ciência. O 
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estado positivo era para o sociólogo francês o 
ápice do desenvolvimento humano. 

 
02. B 
 Na sociologia comteana, a lei dos três estados 

tinha um caráter evolucionista, representando 
etapas sucessivas de desenvolvimento humano. A 
correta sequência é: estado teológico (religião), 
metafísico (filosofia) e positivo (ciência).  

 
03. B 
 O pensamento Iluminista caracterizou-se, entre 

outros aspectos, pela defesa de que a razão era o 
meio a partir do qual se poderiam explicar os 
diferentes fenômenos da realidade, com vistas ao 
progresso da sociedade. Essas ideias foram 
compartilhadas pelo Positivismo, corrente 
formadora da Sociologia. 

 
04. C 
 Com o objetivo de tornar o conhecimento 

sociológico um instrumento de transformação 
social, voltado para a resolução dos conflitos, 
Comte acreditava que a Sociologia teria um papel 
semelhante à Física com relação à natureza, na 
busca de prever e resolver os dilemas da 
sociedade. Por isso, ele inicialmente chamou a 
Sociologia de física social. 

 
05. C 
 O positivismo de Comte acreditava no poder do 

conhecimento científico, com seu método e rigor 
investigativo, para resolver os desafios do mundo 
moderno. 

 
06. A 
 Segundo Comte, o desenvolvimento do mundo 

moderno se daria pela influência decisiva da 
ciência na sociedade positiva. Nesse contexto, era 
necessário seguir o princípio positivista “ordem, 
amor e progresso”. A ordem seria o princípio, o 
amor a base e o progresso o objetivo final. 

 
07. C 
 O texto se reporta à questão do “princípio da 

precaução”, relacionado com a engenharia 
genética dos alimentos e possíveis ameaças à 
saúde e ao ambiente, como tendências do 
pensamento social, e com a criação de 
mecanismos preventivos aos riscos possíveis. 
Trata-se, portanto, de estabelecer um diálogo 
público acerca das mudanças empreendidas pelo 
uso de tecnologias científicas e suas decorrentes 
consequências. 

 
08. E 
 A Sociologia surgiu como ciência muito 

influenciada pelos métodos investigativos da 
Física e da Biologia, num período histórico 
marcado pelo cientificismo, diante da crença no 
poder da ciência de conduzir a humanidade no 
rumo do progresso e do bem-estar. Era comum 

falar na plena capacidade científica de controlar a 
natureza e submetê-la às necessidades humanas.  

 
 
09. C 
 A ciência moderna, que tem em Descartes e 

Bacon seus mais representativos teóricos, 
objetivava extrair o conhecimento verdadeiro da 
natureza e trazer o progresso e o bem-estar para 
a humanidade. No entanto, tornou-se no agente 
da degradação ambiental e no instrumento 
legitimador das desigualdades sociais. 

 
10. C 
 Dos teóricos fundadores da Sociologia, Augusto 

Comte foi um dos mais entusiasmados com as 
possibilidades de desenvolvimento social que 
poderiam ser proporcionado pela ciência. Ciente 
dos conflitos de seu tempo, acreditava que a 
Sociologia poderia desenvolver métodos 
investigativos capazes de prever os distúrbios 
sociais e resolvê-los. A partir do lema “ordem, 
amor e progresso”, Comte defendia que a ciência 
contribuiria para o ordenamento da sociedade 
com o fim de alcançar o progresso humano. 

 
 
AULA 04  
 
01.  B 
 Diante do desenvolvimento de outros ramos 

científicos, como a Psicologia, Durkheim procurou 
estabelecer as bases científicas da Sociologia. 
Para ele, o objetivo da Sociologia era estudar os 
fatos sociais, de forma isenta e objetiva, ou seja, 
com métodos investigativos próprios e que não 
sofram a interferência das subjetividades 
humanas. 

  
02. B 
 Para Durkheim, a preocupação maior da 

Sociologia é estudar como as instituições moldam 
o comportamento individual. Para ele, fato social é 
todo fenômeno coletivo que exerça uma coerção 
sobre os indivíduos. Fato social pode ser uma 
norma, um padrão de comportamento ou um valor 
socialmente estabelecido. No texto, a definição 
dos padrões de beleza se submete ao que se 
convenciona coletivamente como o “belo” e o 
“feio”. Dessa maneira, inúmeras pessoas vivem 
insatisfeitas com seus corpos porque eles não 
correspondem ao padrão estabelecido. 

 
03. B 
 O texto 1 cita conceitualmente o que Durkheim 

chama de fato social e exemplifica como a 
coletividade interfere no comportamento 
individual. O texto 2 cita através do esporte a 
possibilidade de o indivíduo influenciar o 
comportamento coletivo, mostrando que suas 
ações têm diversas motivações, o que 
corresponde ao conceito de Weber para ação 
social. 
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04. A 
 A tirinha aponta os condicionantes coletivos que 

levam o indivíduo a se tornar um consumidor 
compulsivo. Ao observar o desejo de comprar nos 
demais, a criança passa a desenvolver o mesmo 
comportamento. O conceito sociológico de fato 
social para Durkheim se refere a esse processo 
coercitivo, que exerce uma pressão até mesmo 
sutil sobre o comportamento das pessoas, 
levando-as a reproduzir o padrão requerido 
socialmente.   

 
05. A 
 Os conflitos sociais, a decadência da ordem social 

constituída, o declínio dos valores e o 
enfraquecimento da força das leis são 
interpretados pela sociologia durkheimiana como 
produtos de um estado de “anomia”.  

 
06. E 
 De acordo com que o texto descreve, o 

“apocalipse zumbi” retratado na série The Walking 
Dead, resulta do enfraquecimento dos governos e 
da incapacidade das forças policiais de trazer a 
pacificação da sociedade. A desintegração do 
“tecido social” e de seus sistemas de valores são 
conceituados por Durkheim como um processo de 
anomia social. 

 
07. B 
 A perda do poder normativo da religião implica na 

interpretação durkheimiana e tem profundas 
implicações sociais. Quando fala na 
“desorganização da religião”, Durkheim se refere à 
secularização, processo de declínio do poder do 
conhecimento religioso associado ao 
desenvolvimento do conhecimento científico e a 
mudança na concepção de mundo do europeu do 
século XIX. No estudo sociológico do suicídio, ele 
investigou as conexões entre os conflitos 
religiosos e o crescimento das taxas de suicídio 
na Europa. No entanto, os suicídios não ocorrem 
da racionalização em si, mas pela desorganização 
do mundo simbólico em que o europeu vivia.  

 
08. D 
 Os dois grandes sociólogos franceses Comte e 

Durkheim procuraram analisar a sociedade 
inspirando-se na forma e nos métodos 
comumente usados pelos cientistas naturais. 
Durkheim posicionou-se em defesa da 
neutralidade do cientista em relação ao seu objeto 
de análise, neste caso os indivíduos e a 
sociedade. Para Émile Durkheim, era imperativo ir 
além do "senso comum". Todo exercício da ciência 
parte do conhecimento vulgar, que é falível e 
limitado. 

 
09. B 
 No seu estudo inovador do suicídio, Durkheim 

realizou um estudo sociológico com base nos 
dados empíricos coletados em vários países 
europeus. Recusou a explicação de que o suicídio 

resultava da demência ou de possível possessão 
espiritual, mostrando que esse fato tinha 
conexões com sociedades que passavam por 
conflitos de ordem moral e religiosa. A pesquisa 
pioneira mostrou o poder dos valores e das 
normas sobre o comportamento individual. 

 
10. A 
 O texto base da questão relaciona a proposta 

durkheimiana de interpretação social com o 
positivismo, pois ambas teorias sociais buscavam 
a harmonia e propunham uma aplicação prática e 
objetiva da ciência na realidade social 
(objetividade e neutralidade da ciência). 

 
 
AULA 05  
 
01.  D 
 Para Marx, o trabalho humano possui duas 

dimensões: ao mesmo tempo em que é o 
instrumento de desenvolvimento humano ele pode 
também se converter na fonte da exploração de 
classe, como ocorre no contexto da sociedade 
capitalista. Sendo assim, para que as relações de 
produção desiguais possam se efetivar, na 
interpretação marxista, é necessário dar ao 
trabalho alienado o caráter dignificante, 
convertendo-o em um valor social amplamente 
aceito. Dessa maneira, a ideologia capitalista 
mascara a realidade e efetiva a dominação de 
classe. 

 
02. D 
 Na teoria marxista, o conceito de mais-valia é 

aquele que “explica” a fonte de exploração do 
proletário sobre o burguês. Considerando que o 
trabalho é a fonte de toda a riqueza produzida 
socialmente e é o trabalhador que a produz, por 
que ele não usufrui dos bens criados? Para Marx, 
o trabalho alienado priva o proletário da riqueza 
porque uma parcela considerável do seu trabalho 
não lhe é pago. Portanto, a “mais-valia” 
conceitualmente o trabalho não pago ao proletário 
pelo burguês. 

 
03. E 
 Na “metáfora do edifício” marxista, as relações 

econômicas são a base sobre a qual irão se 
formar as demais relações sociais, determinando 
inclusive o papel do Estado.  Nesse sentido, numa 
sociedade marcada pela dominação econômica 
da classe burguesa, as instituições políticas irão 
refletir esse estado de coisas. Como afirmou no 
livro “Manifesto do partido comunista”, o Estado é 
o “comitê de gerenciamento dos negócios da 
burguesia”, contribuindo para aprofundar a 
exploração de classe. 

 
04. B 
 Ao contrário de teóricos como Durkheim e Comte, 

que apostavam na necessidade da harmonia para 
o desenvolvimento social, Marx acreditava que as 
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transformações humanas era fruto da dialética 
das relações entre as classes. Por isso, via a luta 
de classes como o “motor da história”. Parte 
dessa luta passava pelo controle do Estado, um 
dos principais instrumentos de dominação social 
burguesa. O Socialismo chegaria quando o 
proletariado assumisse o controle do aparato 
estatal e promovesse a transição para uma 
sociedade comunista, sem Estado e sem classes.    

    
05. A 
 Devido ao seu caráter panfletário e 

propagandístico, o livro “Manifesto do partido 
comunista”, de Marx e Engels, traz várias 
interpretações totalizantes e simplificadas do 
processo de transformação histórica. 
Influenciados pela dialética hegeliana, segundo a 
qual os movimentos de mudança resultam das 
contradições internas, Marx e Engels enxergaram 
uma constante contradição entre classes sociais 
ao longo dos diversos períodos históricos. 
Segundo a teoria marxista, essa contradição 
fundamental se daria entre as forças produtivas 
(desenvolvimento do trabalho) e as relações de 
produção (relações de trabalho). 

 
06. C 
 O drama de um trabalhador da construção civil 

que não se reconhece e não usufrui do produto do 
seu trabalho, retratado na canção interpretada 
por Zé Ramalho, representa o que a teoria 
marxista chama de trabalho alienado. 

 
07. B 
 (A) INCORRETA. Não se pode dizer que, segundo 

Marx, é a divisão entre valor de uso e valor de 
troca da mercadoria que determina o 
surgimento do capitalismo. Tal afirmação 
corresponde a uma simplificação equivocada 
da teoria marxista. 

 (B) CORRETA. O estudo sobre o valor da 
mercadoria no sistema capitalista é fundante 
para a análise marxista. 

 (C) INCORRETA. Foi Karl Marx, e não Max Weber, 
quem fez um estudo mais detido sobre a 
mercadoria no processo de produção 
capitalista. 

 (D) INCORRETA. Ainda que o fetichismo da 
mercadoria seja um conceito fundamental na 
abordagem marxista, sua definição, nesta 
alternativa, está equivocada.  

 (E) INCORRETA. Ainda que o mercado de capitais 
adquira maior importância no capitalismo 
avançado, isso não significa que ele seja a 
única fonte de lucro para o capitalista. O 
capitalismo avançado pressupõe a existência 
da indústria e a consequente produção, 
venda e consumo de mercadorias. Caso 
contrário, a própria base produtiva do 
sistema estaria comprometida.   

 
 
  

08. A 
 A expectativa de experimentar a liberdade na vida 

moderna é contrastada pelos limites ambientais 
do nosso planeta. Assim aparece uma importante 
contradição: a de que, por mais que nos 
pretendamos altamente desenvolvidos, nunca os 
seres humanos criaram com tanta força as 
condições para a perda de sua própria 
possibilidade de existência. 

 
09. B 
 Para Marx a desigualdade social era fruto da 

propriedade privada, pois por meio dela os meios 
de produção estão nas mãos da classe 
dominante, a burguesia e pela dominação de 
classe, através da qual um grupo se apropria do 
trabalho do outro e monopoliza o poder 
econômico. 

 
10. C 
 (A) FALSA. O que a Encíclica Rerum Novarum 

rejeitou veementemente foi o socialismo 
científico e o ateísmo.  

 (B) FALSA. A transformação da realidade por 
meio da luta de classes, da superação da 
mais valia e da revolução socialista são 
proposições do socialismo científico, e não do 
socialismo utópico. 

 (C) VERDADEIRA. Marx e Engels podem ser 
considerados como os principais teóricos do 
socialismo científico, desenvolvido a partir de 
uma concepção histórica materialista. 

 (D) FALSA. O anarquismo, por si só, tem como 
uma de suas bases a extinção do Estado.   

 
 
AULA 06  
 
01.  E 
 Somente o item é o correto. A televisão acaba por 

massificar e banalizar as produções artísticas, 
fazendo-as perder a sua aura e contribuindo para 
a alienação e acomodação das pessoas. 

 
02. D 
 A alternativa D é a única que contém uma 

argumentação sociológica correspondente com o 
texto. Este pode ser compreendido a partir de 
conceito de indústria cultural. Ainda que canais de 
televisão queiram valorizar a qualidade artística 
das produções musicais, acabam se rendendo à 
plasticidade das produções comerciais, que têm 
como principal interesse produzir o lucro. 

   
03. A 
 A última frase do texto de Milton Santos é a 

forma ideológica e intensificadora de 
desigualdades pela qual a técnica de informação 
são utilizadas na atualidade. Isso demonstra, 
numa interpretação marxista, a difusão da 
ideologia da classe dominante, que tende a 
manter seu poder no sistema de acumulação 
capitalista. 
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04. D 
 Na concepção destes autores da Escola de 

Frankfurt, a indústria cultural se relaciona com a 
conversão da cultura em mercadoria no sistema 
capitalista. Sendo assim, ela serve como um 
instrumento de alienação e de dominação. A única 
alternativa que se relaciona a esta visão é a 
alternativa D.    

 
05. E 
 No texto, Huxley atribui um poder muito grande às 

instituições sociais responsáveis pela formação 
intelectual e moral dos indivíduos, como a escola, 
o Estado e a imprensa. Importantes porque são 
capazes de moldar a forma de pensar dos 
cidadãos, de modo a convencê-los de que a 
servidão em que vivem é satisfatória.  

 
06. E 
 (A) Incorreta. Para os autores, a alienação do 

homem e a dominação da natureza resultam, 
não de uma necessidade em si, e sim de uma 
lógica de organização (formal e social) que 
poderia ser outra. A objetificação de homem e 
mundo, portanto, não são inevitáveis. 

 (B) Incorreta. O esclarecimento não efetiva a 
superação do mito, pois, ao não incorporar a 
consciência da autolimitação da razão, o 
esclarecimento converte-se em mitologia. O 
sentido do ser humano no mundo não 
coincide com a transformação da natureza 
com vistas à exploração. 

 (C) Incorreta. A novidade (e radicalidade) da obra 
Dialética do Esclarecimento consiste 
justamente em recusar a oposição entre mito 
e razão. Assim, o mito não é meramente 
fantasioso; a razão não instaura 
necessariamente um conhecimento objetivo. 
Entre ambos há uma dialética. 

 (D) Incorreta. Não há, para os autores, uma 
oposição entre a dimensão supostamente 
formal da ciência e o domínio meramente 
factual do mundo da vida. Em uma 
concepção instrumental da razão (e da 
ciência), a dominação da vida é inerente, um 
momento lógico necessário do processo. 

 (E) Correta. Conceber a razão como um 
instrumento de dominação por meio do qual 
se concebe a natureza e o homem como um 
conjunto de objetos disponíveis à exploração 
é aquilo que os autores chamam de razão 
instrumental. Instrumentalização da razão e 
objetivação da natureza e do humano 
propiciam que ambos sejam concebidos com 
vistas à exploração. 

 
07. B 
 I. Correta. Habermas não desvaloriza o 

interesse privado das pessoas, mas adverte 
para a impossibilidade de transformar esse 
critério em critério de validade moral. Assim, 
critica a orientação que tem por base o 

cálculo racional acerca dos meios mais 
eficazes para atingir exclusivamente a 
satisfação dos interesses privados, tomados 
como fins últimos do agir moral. Isso fere o 
princípio kantiano de humanidade que 
consiste em nunca tornar o outro em meio, 
mas sempre considerar a humanidade como 
fim em si mesma. 

 II. Incorreta. Habermas entende que a meta do 
diálogo que busca o entendimento é a 
satisfação de interesses universalizáveis e 
jamais interesses particulares. O acordo ou o 
consenso a que os concernidos chegam 
difere totalmente dos pactos estratégicos e 
das negociações. Na negociação, os 
interlocutores se instrumentalizam 
reciprocamente para que cada um alcance 
suas metas particulares. No acordo ou 
consenso, os interlocutores se valorizam 
igualmente como interlocutores capacitados 
que buscam um acordo que satisfaça o 
interesse universalizável. 

 III.  Incorreta. Para Habermas, as pessoas devem 
dialogar sobre as normas que as afetam e 
seus interesses devem ser levados em conta 
e defendidos. Ninguém deve ser excluído do 
diálogo, principalmente os mais afetados pela 
norma. As decisões moralmente corretas 
serão aquelas em que todos os afetados 
deram seu consentimento porque tais 
decisões satisfazem a interesses 
universalizáveis e não porque foram tomadas 
pela maioria. A norma é justificada e aceitável 
quando é igualmente boa para todos os 
envolvidos. 

 IV. Correta. Habermas pretende retomar o 
projeto emancipatório dos indivíduos, a partir 
do diálogo e da argumentação entre as 
pessoas. A ação comunicativa seria o meio 
de conquistar o consenso, na busca pelo 
entendimento, superando a razão 
instrumental. 

 
08. C 
 Para os teóricos da Escola de Frankfurt, a 

indústria cultural se converteu num instrumento 
de alienação social, que mantém a dominação de 
classe através de uma cultura de massa, 
deformando a arte, privando-a da inovação e da 
reflexão, aspectos substituídos pela reprodução 
superficial. Segundo o texto, a realidade social 
vive permeada por essas características, que 
acabam por influenciar na aparência e na conduta 
humana. 

 
09. A 
 No texto, o articulista Arnaldo Jabor critica como 

a forma de ir ao cinema se tornou um evento 
estético, utilizando a eficiência técnica (a música 
perfeitamente encaixada nas cenas) para entreter 
os espectadores. 
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10. C 
 O texto de Vargas Llosa valoriza as obras literárias 

por terem uma temporalidade e uma consistência 
artística capaz de formar caracteres; enquanto a 
produção cinematográfica promove um impacto 
imediato, não formativo. 

 
 
AULA 07  
 
01.  C 
 Muitos estudiosos da teoria weberiana afirmam 

que ela foi concebida em parte como uma 
tentativa de refutar o marxismo, pelo seu 
determinismo econômico e por privilegiar uma 
análise baseada no conceito de dominação. Ao 
contrário de Karl Marx, que via no Estado um 
instrumento a serviço da dominação burguesa, 
Max Weber atribui ao Estado um papel central no 
processo de desenvolvimento capitalista, pois 
essa seria a instituição responsável por organizar 
a vida em sociedade através do princípio da 
pacificação social, que ele chamou de “monopólio 
da força física” ou “monopólio da violência”. 

 
02. A 
 Para Weber, a sociedade não seria algo superior e 

exterior aos indivíduos, como em Durkheim. Para 
ele, a sociedade pode ser compreendida a partir 
do conjunto de ações individuais reciprocamente 
referidas. Por isso, Weber defino o objeto da 
Sociologia como ação social, que é qualquer 
atitude/omissão que o indivíduo faz orientando-se 
pela ação dos outros. 

 
03. D 
 A partir da compreensão da tipologia da 

dominação em Max Weber, o aluno deve analisar o 
caso de Getúlio Vargas a partir dessa tipologia. 
Assim, o que se percebe é que (1) Vargas esteve à 
frente de um regime de liberdade social, e que (2) 
teve apoio popular. Assim, os dois tipos de 
dominação aqui presentes são a dominação legal 
(enquanto chefe de governo) e a dominação 
carismática (por estar nos “braços do povo”).   

 
04. C 
 Weber associa a burocracia ao processo de 

despersonalização, racionalização e especialização 
técnica do trabalho. Além disso, vale ressaltar que 
a burocracia é claramente hierarquizada e que 
seus funcionários possuem um forte senso de 
dever e de responsabilidade na atividade que 
exercem. 

 
05. D 
 A Sociologia compreensiva weberiana baseia-se 

no princípio de que o indivíduo não é um mero 
reflexo das determinações coletivas. Contrariando 
a teoria marxista e seu determinismo econômico, 
Weber parte do conceito de ação social, 

estabelecendo uma conexão entre a ação 
individual e seus reflexos na coletividade. 

06. E 
 (A) Incorreto. Não houve um rompimento e sim o 

desenvolvimento da matemática. 
 (B) Incorreto. Houve uma preapropriação do 

conhecimento matemático original. 
 (C) Incorreto. A teoria weberiana não atribuía ao 

povo os benefícios econômicos dos avanços 
científicos. 

 (D) Incorreto. O autor não restringe a um grupo 
específico os interesses econômicos que 
envolviam a aplicação da ciência. 

 (E) Correto. Segundo Weber, o desenvolvimento 
capitalista era caracterizado pela ampla 
racionalização da vida social, inclusive as 
atividades econômicas.  

 
07. C 

(A) Incorreto. O medo e a esperança eram 
conceitos que Thomas Hobbes utilizava para 
a análise do Estado moderno. 

(B) Incorreto. No texto, Kafka não menciona o 
caráter sagrado do castelo, embora se 
assemelhe a uma igreja. 

(C) Correto. Pela descrição do autor, a distância 
do castelo e o clima de mistério no qual está 
envolto, constitui uma representação 
simbólica do que seria o poder burocrático 
moderno, marcado pela impessoalidade. 

(D) Incorreto. O castelo é descrito como uma 
construção relativamente simples. 

(E) Incorreto. A forma confusa com que a 
construção é descrita demonstra uma 
assimetria de poder entre o personagem K. e 
o castelo. 

 
08. D 
 A análise weberiana sobre a formação do Estado 

moderno contempla um poder fundamentado na 
razão e na força legal, capaz de se impor 
legitimamente sobre as vontades individuais. 
Segundo Weber, o Estado exerce, de forma 
centralizada, o monopólio da força, disciplinando, 
organizando e mediando as possíveis 
discordâncias entre seus membros. 

 
09. C 
 Quase todas as alternativas dizem respeito ao 

capitalismo moderno, mas somente a alternativa 
C apresenta um argumento weberiano. Max Weber 
estudou o capitalismo e sua relação com a ideia 
de racionalidade. No capitalismo impera uma 
racionalidade utilitária orientada para o lucro, tal 
como podemos perceber no texto. 

 
10. D 
 Max Weber destaca a contradição presente nas 

atitudes políticas, que seguem a ética da 
responsabilidade, quando por diversas vezes é 
necessário usar de meios “moralmente dúbios” 
para se chegar a uma decisão que beneficie as 
pessoas. Trata-se de uma rediscussão da 



 
ALEX/2018/APOSTILA 3° ANO EM – CH-SOCIOLOGIA – RESOLUÇÃO SOCIOLOGIA – COMP3./MAURI 
 
 

 
polêmica frase atribuída a Maquiavel, na qual “o 
fim justifica os meios”. 

AULA 08  
 
01. B 
 A canção retrata a situação quando a política 

invade a favela e, ao contrário de garantir a 
segurança da população, estabelece formas de 
controle violento. Dessa maneira, o Estado deixa 
de exercer o monopólio legítimo da força naquele 
território, contrariando o princípio que orientou 
sua criação. 

 
02. C 
 O Estado moderno possui a função principal de 

garantir o “monopólio da força física”, conforme 
disse Max Weber. Teoricamente, sua força nasce 
da promessa de mediar as ambições humanas e 
garantir à população o “império da lei” sobre o 
“império da vontade”. Como muito bem observou 
o filósofo contratualista Thomas Hobbes, “os 
pactos sem espada não passam de palavras, sem 
força para dar qualquer segurança a ninguém”. 
Nesse sentido a soberania e a legitimidade do 
Estado nascem da prerrogativa de pacificação 
social. 

 
03. B 
 (A) O pacto de soberania era uma das premissas 

do contrato social na visão do Rousseau. 
 (B) Hobbes defende um Estado forte e absoluto 

que imponha temor e promova segurança a 
seus cidadãos. Defensor do absolutismo, 
Hobbes afirmava que o cidadão não poderia 
questionar as atitudes do governante, em 
razão de ter conferido o poder a ele. 

 (C) O pacto de autonomia não está entre os 
conceitos analisados por Hobbes, defensor 
de um Estado absoluto. 

 (D) John Locke, filósofo inglês defensor da 
monarquia constitucional, afirmava que um 
governo se legitimava pelo consentimento 
dos seus cidadãos. 

 (E) Os contratualistas não acreditavam que a 
vida no espaço público representasse 
servidão, pois a instituição do governo civil é 
que promovia a liberdade do indivíduo. 

 
04. C 
 Também chamado de sociedade de mercado, o 

sistema capitalista é o modelo de organização 
social movido pelas atividades econômicas 
voltadas para a acumulação. Como observou o 
sociólogo alemão Max Weber, é nesse modelo em 
que prevalece a racionalidade econômica e 
organização política do Estado. 

 
05. D 
 (A) Incorreta, pois, para Max Weber, a força 

militar contemporânea não funciona pela 
persuasão e pelos atributos personalísticos, 
nem seu poder é definido por esses atributos. 
A força militar contemporânea é orientada 

por ordenação jurídica, pelo princípio da 
competência e orientação racional-legal. 
Portanto, a força militar contemporânea não 
constitui agente exemplar do tipo de 
dominação carismática, pois esse tipo 
caracteriza-se pela legitimidade e 
identificação com o dom da graça (carisma) 
extraordinário e pessoal, na revelação e 
liderança, a exemplo do profeta e do grande 
demagogo. 

 (B) Incorreta, pois, segundo Max Weber, na 
sociedade moderna, o Estado tem o direito de 
domínio e o monopólio do uso da força, por 
meio de seus quadros administrativos e no 
dever da obediência de acordo com a 
hierarquia de cargos, estabelecendo a 
subordinação dos inferiores aos superiores. A 
ordenação jurídica constitui a base de toda a 
legitimação do uso da força pelo Estado, 
segundo regras racionais e em virtude do 
dever objetivo do cargo e não se submete à 
vontade dos indivíduos ou cidadãos. Não há 
influência de motivos pessoais ou 
sentimentais, pois a base do funcionamento 
da divisão do poder que define a dominação 
legítima de tipo racional-legal é a disciplina e 
o regulamento. 

 (C) Incorreta, pois, segundo Max Weber, o Estado 
contemporâneo, contrariamente ao tipo de 
dominação carismática, caracteriza-se pelo 
tipo de dominação racional-legal, assentado 
nos princípios do domínio da legalidade, da 
competência e da crença na validade do 
estatuto legal baseado em regras 
racionalmente criadas. Portanto, o direito de 
monopólio do uso da força é exclusivo do 
Estado e não se assenta nos atributos e 
carisma pessoais do líder ou nos vínculos 
afetivos e submissão ao patriarca ou chefe, 
características do tipo de dominação 
tradicional. 

 (D) Correta, pois, para Max Weber, o tipo de 
dominação racional-legal constitui a base da 
estrutura moderna do Estado 
contemporâneo. Seu tipo mais puro é a 
dominação burocrática que estabelece ao 
mesmo tempo quem e em que medida se 
deve obedecer, com base na regra estatuída. 
O direito de mando e a fonte da autoridade e, 
portanto, a dominação, são legitimados pela 
lei ou pelo regulamento. São os quadros 
judiciais e policiais estatais que detêm o 
poder e o monopólio da força, bem como 
executam essas funções. Portanto, o 
exercício e o direito do domínio, o monopólio e 
o uso da força são congruentes com o tipo de 
administração racional-legal do Estado 
contemporâneo. No tipo de dominação 
racional-legal, prevalecem o domínio da 
legalidade, os princípios da competência e a 
crença na validade do estatuto legal baseado 
nas regras racionalmente criadas. 
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 (E) Incorreta, pois, para Max Weber, o tipo ideal 

de dominação tradicional é orientado por 
vínculos afetivos e submissão ao chefe. A 
legitimidade da autoridade na dominação 
tradicional baseia-se em crenças, tradições e 
domínio do patriarca, bem como nos 
costumes transmitidos por herança e 
gerações.    

 
06. D 
 A globalização tem sido interpretada por muitos 

críticos como um processo homogeneizador, que 
implica na padronização dos hábitos, na perda 
das referências culturais locais e no 
enfraquecimento do Estado como instituição 
ordenadora da realidade social. No entanto, 
percebe-se paralelamente a essas tendências 
uma resistência das culturas locais, promovidas 
pelos Estados, como forma de preservar e 
reafirmar os referenciais locais de convivência 
humana. 

 
07. E 
 As teorias contratualistas partiam do princípio de 

que os seres humanos, dotados dos direitos 
naturais (vida, liberdade e propriedade) desde o 
nascimento, resolveram instituir a sociedade civil 
por meio de um contrato, através do qual abrem 
mão de parte da liberdade em troca de segurança. 
Desse modo, o Estado soberano surge da 
promessa de fazer da sociedade um espaço de 
convivência relativamente pacífica. 

 
08. E 
 Levando-se em conta o socialismo idealizado por 

Karl Marx no século XIX, realmente o socialismo, 
como transição ao comunismo, caracterizar-se-ia 
pela "extinção gradual das classes sociais. 
Contudo o "socialismo real" adotado pela URSS de 
Stálin e pela China de Mao Tse-Tung e Deng 
Xaoping abandonaram a ideia de extinção das 
classes sociais ao ignorarem a construção do 
sistema comunista. No comunismo advogado por 
Marx as classes seriam extintas com o 
desaparecimento completo da propriedade 
privada dos meios de produção. 

 
09. B 
 Para Kant, a boa vontade é aquela vontade cuja 

direção é totalmente determinada por demandas 
morais ou, como ele normalmente se refere a isso, 
pela Lei Moral. Os seres humanos veem essa Lei 
como restrição dos seus desejos e, por 
conseguinte, uma vontade decidida por seguir a 
Lei Moral só pode ser motivada pela ideia de 
Dever. Hipoteticamente, se houvesse uma vontade 
divina, embora boa, não seria boa porque é 
motivada pela ideia de Dever, pois uma vontade 
divina seria livre de qualquer desejo imoral. 
Apenas a presença dos desejos imorais, ou das 
ações que operam independentemente da 
moralidade, exige a bondade da vontade e faz da 
Lei Moral coerciva, isto é, faz dela constituída 

essencialmente da ideia de Dever. O ato de 
obedecer à vontade unida não provém da sua 
característica de vontade geral (o conceito 
“vontade geral” sequer aparece explicitamente no 
texto citado: “vontade unida em geral”), mas sim 
da sua característica modelar e, por conseguinte, 
restritiva que reduz a ação do sujeito deixando 
livres apenas aquelas que são morais, e também 
pela ideia de Dever que ao motivar o cumprimento 
da lei de direito mantém a multidão estável. 

 
10. D 
 A liberdade não pode ser definida como a 

permissão de fazer tudo, mas sim apenas aquilo 
que se instituiu permitido através da Lei 
formulada por um legislador capaz. Ora, se todos 
pudessem fazer tudo que desejassem, pensa 
Montesquieu, então não haveria liberdade, pois 
todos abusariam constantemente dessa 
permissão de fazer tudo. 

 “A liberdade política, num cidadão, é esta 
tranquilidade de espírito que provém da opinião 
que cada um possui de sua segurança; e, para 
que se tenha esta liberdade, cumpre que o 
governo seja de tal modo, que um cidadão não 
possa temer outro cidadão”. (B. Montesquieu. Do 
espírito das Leis. In Coleção Os pensadores. São Paulo: Abril 
Cultural, 1979, p. 169). 

 De modo que devemos considerar necessário um 
equilíbrio do poder para que não ocorra algum 
abuso dele, e a disposição das instituições deve 
se dar de tal maneira que os poderes se 
balanceiem. São livres, apenas os estados 
moderados, pois neles os poderes Legislativo, 
Executivo, Judiciário se contrapõem garantindo a 
integridade e autonomia de cada um, e a 
liberdade de todos os cidadãos. 

 
 
AULA 09  
 
01.  B 
 O texto evidencia que os avanços legais no 

sentido de reconhecer os direitos da população 
afrodescendente e sua importância histórica 
resultam da mobilização social e da pressão 
exercida pelo movimento negro no país.  

 
02. D 
 O reconhecimento do ofício das baianas como um 

bem cultural imaterial ocorre devido à identidade 
construída historicamente, pois remete aos 
modos de fazer consagrado por uma cultura e por 
um povo. O critério não atende a imperativos de 
mercado, embora a honraria possa agregar valor 
comercial aos produtos relacionados. 

 
03. A 
 As ações afirmativas são medidas tomadas pelo 

poder público com o objetivo de reparar injustiças 
históricas. Após a aprovação do Estatuto da 
Igualdade Racial, que deu fundamento para a 
adoção da política de cotas, houve contestação 
na justiça, alegando que ela infringia o princípio 



 
ALEX/2018/APOSTILA 3° ANO EM – CH-SOCIOLOGIA – RESOLUÇÃO SOCIOLOGIA – COMP3./MAURI 
 
 

 
da igualdade perante a lei. No entanto, o Supremo 
Tribunal Federal (STF), chamado a se pronunciar 
sobre a constitucionalidade das políticas 
afirmativas, decidiu de forma unânime pela 
legalidade e pertinência das políticas afirmativas 
na educação pública. 

 
04. C 
 A sociedade norte-americana se caracteriza pela 

vigência de ordem política republicana, 
democrática e liberal, com princípios gerais 
garantidos pela constituição federal, e também 
pelo sistema federalista, que possibilita ampla 
autonomia para os governos estaduais. Como 
herdeira de relações escravistas, a despeito das 
diferenças entre os estados da federação, 
expressivas desigualdades étnico-raciais são 
observadas nessa sociedade, sendo mais 
sentidas em regiões e cidades onde muitos 
cidadãos negros possuem qualidade de vida e 
oportunidades de emprego inferiores às dos 
cidadãos brancos. Destaque-se que leis de 
segregação racial vigoraram em diversos estados 
até a década de 1960, momento em que 
lideranças, como o pastor Martin Luther King, 
atuaram no sentido de equiparar direitos civis 
entre brancos e negros. Ainda assim, episódios de 
violência policial, como o ocorrido na cidade de 
Ferguson, em agosto de 2014, continuam a 
desencadear protestos e conflitos, dando origem 
a movimentos como o Black Lives Matter (“Vidas 
negras importam”). Esse movimento, ao se 
manifestar no dia de Martin Luther King, em 
janeiro de 2015, volta a defender a efetiva 
igualdade de direitos para brancos e negros, 
condenando atos discriminatórios, evidenciando 
que a ordem democrática norte-americana 
guarda suas contradições quanto ao fim de 
problemas étnico-raciais. 

 
05. B 
 A vigência da escravidão de populações africanas 

e seus descendentes no Brasil, entre meados do 
século XVI e o ano de 1888, ano da abolição, foi 
um dos principais elementos causadores de 
práticas de exclusão e de hierarquização social. 
Tais exclusões e hierarquias não foram extintas 
com o fim da legalidade da escravidão. Suas 
permanências foram sentidas não só nas atitudes 
e comportamentos racistas, como nos índices 
demográficos e econômicos que apontavam para 
as diferenças salariais e de acesso à educação 
formal e a determinados empregos, entre 
populações brancas e de negros e pardos, nos 
seus diversos matizes de cor. O Decreto Federal 
no 4887, de novembro de 2003, ao discriminar o 
que seria reconhecido como comunidades 
quilombolas, viabilizou não só a valorização das 
mesmas, mas, em especial, uma política de 
reparação material associada à demarcação e à 
titulação de terras até então ocupadas por essas 
comunidades. A legalização da posse possui 
enorme dimensão simbólica, pois concede 

relevância histórica às lutas dos que se opuseram 
à escravidão e, paralelamente, busca viabilizar 
possibilidades mais dignas de uso da propriedade 
fundiária. 

 
06. C 
 Em finais do século XX, expandiram-se, em várias 

sociedades, políticas de identificação e de 
classificação de bens culturais então designados 
como patrimônio imaterial. Esse processo 
promoveu o reconhecimento de saberes, ofícios, 
manifestações artísticas, (músicas, danças, 
objetos artesanais), hábitos culinários associados 
a grupos e tradições populares, que passaram a 
ser valorizados com sua transformação em 
legado a ser preservado. Nesse contexto se 
inseriu a elaboração, e a posterior aprovação, do 
projeto de lei que considera o funk expressão 
autêntica de estilo musical e de linguagem 
específica de grupos populares, em especial 
jovens de áreas periféricas do município do Rio de 
Janeiro. 

 
07. D 
 Um ano depois da Proclamação da República, o 

Código Penal brasileiro mostrava uma série de 
continuidades com o período monárquico e 
colonial anterior. Entre essas permanências está a 
discriminação e marginalização dos negros e da 
cultura africana, como o artigo 402 do Código 
Penal Republicano que reprimia a capoeira e 
outras demonstrações de cultura africana.  

 
08. C 
 A canção é um exemplo de como a cultura de 

tradição afro no Brasil sobreviveu ao retratar um 
ambiente social marcado pelo autoritarismo. Ao 
denunciar a violência sofrida pelos 
afrodescendentes, a canção passa a ser o retrato 
de práticas culturais que se legitimam conforme 
se transformam em instrumento de resistência a 
essa dominação. 

 
09. B 
 O mito da democracia racial no Brasil foi 

supostamente elaborado por Gilberto Freyre, 
segundo denuncia o sociólogo Florestan 
Fernandes, contudo – é curioso – Freyre 
defendeu-se de tal acusação. O MNU, e isso está 
denunciado do exercício, combate a ideologia ou o 
mito da democracia racial, denunciando a 
permanência do racismo nas relações humanas 
no nosso país. 

 
10. C 
 Diante da imposição do catolicismo pelos seus 

senhores, portadores da cultura europeia, os 
africanos escravizados deslocados para o Brasil 
procuraram identificar suas entidades religiosas 
com a hagiologia cristã, como forma de preservar 
suas próprias raízes espirituais. 

 
 



 
ALEX/2018/APOSTILA 3° ANO EM – CH-SOCIOLOGIA – RESOLUÇÃO SOCIOLOGIA – COMP3./MAURI 
 
 

 
AULA 10  
 
01.  A  
 A Sociologia surgiu como ciência num contexto de 

conflitos oriundos das transformações sociais 
surgidas em decorrência da revolução industrial. A 
desigualdade social, a mudança nos padrões de 
comportamento e de valores passaram a 
sensação de que os pilares da sociedade estavam 
ruindo. A proposta da Sociologia foi inicialmente 
dar conta dessas mudanças e propor soluções 
para o que imaginavam ser a decadência moral da 
sociedade europeia do século XIX.   

 
02. D 
 A socialização é um processo múltiplo, contínuo e 

complexo que envolve o aprendizado de normas 
de comportamento, de valores coletivos. Múltiplo 
porque envolve diversas instituições, como a 
família, a escola e a igreja; contínuo porque toda 
pessoa está sujeita permanentemente à 
influência dos ambientes em que vive e complexo 
por envolver diversos fatores. 

 
03. D 
 O positivismo de Comte e o funcionalismo de 

Durkheim tinham em comum a premissa da 
objetividade científica, pois acreditavam na 
capacidade da ciência de moldar as relações 
sociais, a busca da harmonia social e o 
reconhecimento do poder das instituições de 
interferir no funcionamento do comportamento 
individual. 

  
04. A 
 As afirmativas IV e V estão incorretas. A 

socialização está profundamente relacionada à 
relação dos indivíduos com as instituições sociais. 
Vale ressaltar também que a socialização 
secundária depende da socialização primária e da 
internalização de diversas normas sociais por 
parte dos indivíduos.  

 
05. A 
 A alternativa [A] é a única correta. A tirinha 

mostra o processo de condicionamento social que 
cria “sujeitos monstruosos”, que depende da 
interação dos indivíduos e da consequente 
rejeição de alguns deles.  

 
06. E 
 O processo de produção de mercadorias no 

sistema capitalista, segundo a interpretação 
marxista, baseia-se na exploração da classe 
trabalhadora, alienando o seu trabalho e 
garantindo à classe burguesa a riqueza o prestígio 
social e o poder que são negados aos proletários. 

 
07. B 
 Quando a autora do texto diz que “os reality 

shows personificam as novas formas de 
identificação dos sujeitos nas sociedades pós-      
-modernas”  e que “programas como o BBB são 

movidos pelas engrenagens de uma sociedade 
exibicionista e consumista, que se mantém 
vendendo ao mesmo tempo a proposta de que 
cada um pode sair do anonimato e conquistar 
facilmente fama e dinheiro”, ela deixa claro que o 
reality show é mais uma mercadoria da Indústria 
Cultural capaz de controlar e sugerir processos 
emocionais ao seu público.   

 
08. C 
 (A) Incorreta, pois a violência nas grandes 

cidades do Brasil tem sido considerada um 
dos principais problemas enfrentados por 
seus habitantes. Estudos sociológicos 
recentes demonstram que as políticas 
repressivas, atualmente praticadas contra o 
crime organizado, bem como as ações da 
segurança pública e das agências oficias do 
Estado, não têm sido suficientes para 
erradicar a violência e a insegurança 
presentes no meio urbano e nas grandes 
cidades.  

  Pelo contrário, a violência tem se 
intensificado nos últimos anos. Se, de um 
lado, práticas violentas são usadas para 
manter a ordem social, por parte dos órgãos 
oficiais, como a polícia, por outro, o crime 
violento e a delinquência são fatores que 
cresceram nas últimas décadas nas grandes 
cidades.  

 (B) Incorreta, pois o sistema prisional no Brasil 
constitui atualmente um dos grandes 
paradoxos e problemas da segurança pública 
do país. As prisões são palco de grandes 
rebeliões, com execução de presos e lutas 
entre facções criminosas, assim como a 
superlotação e a permanente violação dos 
direitos humanos. Contrário à afirmativa, as 
condições precárias do sistema prisional 
brasileiro, bem como a fragilidade do Estado 
em combater o narcotráfico e incluir 
socialmente as populações mais pobres, 
somadas às práticas de violência, como 
detenção arbitrária e tortura, contribuem para 
o aumento das taxas de violência e 
homicídios entre os jovens pobres, 
especialmente os que habitam as periferias 
das grandes cidades.  

 (C) Correta, pois, a despeito das políticas 
públicas de combate à pobreza e de inclusão 
social existentes atualmente no Brasil, bem 
como da Constituição Federal de 1988 que 
amplia e assegura direitos aos cidadãos 
brasileiros, as relações sociais no país são 
marcadas pelas persistentes desigualdades, 
assimetrias e clivagens não somente entre 
classes, mas também entre grupos 
socioculturais diversos. Fatores como renda, 
origem, local de moradia, gênero, etnia, 
escolaridade, religião, cor da pele, entre 
outros, acentuam a violência no cotidiano da 
vida social da população brasileira. Não é raro 
que mulheres, minorias, cidadãos pobres, 
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negros, imigrantes e moradores das periferias 
das grandes cidades sejam considerados e 
percebidos como potenciais perturbadores da 
ordem social e, portanto, vítimas da violência 
tanto no espaço público quanto no privado. 
Isso revela traços institucionais do 
autoritarismo-conservador ainda presente no 
país e a intolerância pelas diferenças e 
diversidades.  

 (D) Incorreta, pois, a violência urbana 
contemporânea não é resultado do choque de 
diferentes civilizações, mas, sim, das 
persistentes desigualdades e exclusão 
socioeconômica, da fragilidade do Estado 
brasileiro em assegurar e proteger os direitos 
fundamentais dos cidadãos, bem como pela 
presença na sociedade de traços 
institucionais do autoritarismo conservador e 
da intolerância às diferenças e diversidades 
socioculturais.  

 (E) Incorreta, pois, o reconhecimento formal dos 
direitos individuais no Brasil por meio da 
Constituição Federal de 1988 não garantiu a 
diminuição da violência e o desenvolvimento 
de uma cultura de paz. A aplicação pouco 
eficiente da lei resulta na persistência da 
impunidade em relação às práticas de tortura 
e prisões arbitrárias pela polícia e agências 
de segurança pública. Também não tem 
impedido o surgimento de grupos de 
extermínio, linchamentos, milícias e 
justiceiros que contribuem para os crimes 
contra a vida e a integridade física, os 
assassinatos extrajudiciais e homicídios. 

 
09. E 
 A Comissão da Verdade foi instalada em 2012 

visando apurar a responsabilidade do Estado ante 
os crimes praticados por seus agentes entre 1946 
e 1988. Os resultados do trabalho da Comissão, 
porém, não têm caráter punitivo, ou seja, os 
eventuais agentes não serão responsabilizados. 
Há uma grande polêmica quanto a esse ponto. As 
vítimas da Ditadura Civil Militar (1964-1985) 
questionam a não punição. Os militares 
argumentaram que a Anistia de 1979 beneficiou 
“os dois lados” (opositores e aliados da ditadura). 
De qualquer forma, a Comissão tem importância 
no estabelecimento da violação dos direitos 
humanos no Brasil durante boa parte do século 
XX. 

 
10. E 
 A tela em questão mostra três gerações 

sucessivas a partir de uma mulher negra, 
passando por sua filha mestiça e concluindo-se 
com uma criança branca – o que pressupõe a 
participação de dois homens brancos (dos quais 
apenas um é mostrado no quadro). Esse processo 
de “branqueamento” relativamente frequente na 
sociedade brasileira, reflete certa ascensão social, 
tendo em vista o racismo predominante na época 
e ainda presente nos dias de hoje. 

 


