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PROVA DE SOCIOLOGIA 
 
01. Dentre os principais autores articuladores da Sociologia na sua fase inicial de desenvolvimento, é CORRETO 

citar os nomes de 
 
A) Marx e Foucault. 
B) Comte e Durkheim.  D) Aristóteles e Comte. 
C) Descartes e Marx. E) Durkheim e Chartier. 
 
02. Sobre o pensamento de Emile Durkheim, é INCORRETO afirmar que ele 
 
A) não compartilha com Auguste Comte a preocupação com a ordem social. 
B) caracterizava a sociedade industrial como um estado de anomia. 
C) era otimista em relação ao industrialismo. 
D) teve como uma de suas temáticas o suicídio. 
E) considerava os fatos sociais como coercitivos e exteriores às consciências individuais. 
 
03. Processo social é o conjunto das variadas maneiras através das quais os indivíduos se relacionam e 

constituem relações sociais. Esses processos podem ser 
 
A) diretos ou indiretos. 
B) externos ou internos.  D) duais ou coletivos. 
C) individuais ou coletivos. E) associativos ou dissociativos. 
 
04. Tomando por base os conceitos essenciais da Sociologia, caracterizamos a cidadania como 
 
A) condição através da qual o indivíduo tem consciência de seus direitos, deveres e de que participa ativamente de todas 

as questões da sociedade. 
B) a ação de contestação da democracia. 
C) a rede de solidariedade entre os diversos membros de um grupo social específico. 
D) a equivalência social da tirania política. 
E) a aplicação do orçamento participativo nos governos teocráticos. 
 
05. Sobre a Revolução Industrial, é CORRETO afirmar que ela compreendeu 
 
A) o abandono da mecanização da indústria e da agricultura.  
B) um processo de aceleração no desenvolvimento dos transportes e das comunicações. 
C) a eliminação das desigualdades sociais.  
D) o fim da aplicação da força motriz à indústria.  
E) uma diminuição do controle capitalista no sistema econômico. 
 

Na questão 06, assinale, na coluna I, as afirmativas verdadeiras e, na coluna II, as falsas. 
 
06. Sobre os movimentos sociais, que estão em evidência na mídia, analise as proposições e conclua. 
 

I II   
    
0 0  O conflito é o elemento gerador dos movimentos sociais que, por sua vez, buscam 

mudanças sociais. 
    

1 1  Um movimento social não pode existir sem ter um projeto de ação ou uma ideologia. 
    
2 2  Tornou-se comum assistir, na tv e nos seus noticiários, às informações sobre a ação do 

MST, de ONGs variadas, do Movimento dos Sem-Teto, dos indígenas, homossexuais, o 
Movimento Estudantil, etc. 

    
3 3  O Movimento dos Sem-Terra não pode ser caracterizado como um movimento social. 

    
4 4  O Greenpeace é um movimento ligado à preservação do meio ambiente que vem atuando 

desde os anos 70, exclusivamente na Europa. 
 


