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53- 

Enquanto a precedente [a solidariedade mecânica] implica que os indivíduos se assemelham, 
esta [ a solidariedade orgânica] supõe que eles diferem uns dos outros. A primeira só é possível 
na medida em que a personalidade individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda 
só é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma 
personalidade. É necessário, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da 
consciência individual, para que nela se estabeleçam essas funções especiais que ela não pode 
regulamentar; e quanto mais essa região é extensa, mais forte é a coesão que resulta dessa 
solidariedade. De fato, de um lado, cada um depende tanto mais estreitamente da sociedade 
quanto mais dividido for o trabalho nela e, de outro, a atividade de cada um é tanto mais 
pessoal quanto mais for especializada. Sem dúvida, por mais circunscrita que seja, ela nunca é 
completamente original; mesmo no exercício de nossa profissão, conformamo-nos a usos, a 
práticas que são comuns a nós e a toda a nossa corporação. Mas, mesmo nesse caso, o jugo 
que sofremos é muito menos pesado do que quando a sociedade inteira pesa sobre nós, e ele 
proporciona muito mais espaço para o livre jogo de nossa iniciativa. Aqui, pois, a 
individualidade do todo aumenta ao mesmo tempo que a das partes; a sociedade torna-se 
mais capaz de se mover em conjunto, ao mesmo tempo em que cada um de seus elementos 
tem mais movimento próprios. Essa solidariedade se assemelha à que observamos entre os 
animais superiores. De fato, cada órgão aí tem sua fisionomia especial, sua autonomia, e, 
contudo, a unidade do organismo é tanto maior quanto mais acentuada essa individuação das 
partes. Devido a essa analogia, propomos chamar de orgânica a solidariedade devida à divisão 
do trabalho. (DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 
1999. P 108-109) 

O texto expressa o esforço do sociólogo francês Émile Durkheim em diferenciar dois tipos de 
coesão social. Isso porque,  

a) a coesão social nas sociedades industriais ocorre de forma mecânica, pois as relações de 
trabalho são de baixa complexidade.  

b) a solidariedade mecânica, enquanto aspecto da coesão social, é comum em sociedades mais 
complexas, nas quais a divisão social do trabalho é baseada no gênero.  
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c) tanto na solidariedade orgânica quanto na mecânica a divisão social do trabalho cumpre o 
mesmo papel, o de atuar coercitivamente sobre as pessoas e sobre os fatos sociais.  

d) na solidariedade orgânica a coesão social é estabelecida por crenças e religiões, tal como no 
estudo A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.  

e) nota-se que na solidariedade orgânica a divisão social do trabalho é mais diversificada, de 
modo a atuar como elemento de coesão social.  

Gabarito: E 

Comentários 

Essa questão aborda o pensamento de um dos pioneiros da Sociologia, o francês Émile 
Durkheim (Aula 00 do curso). Contudo, esse os conceitos de solidariedade mecânica e orgânica 
estão mais bem desenvolvidos na aula sobre Sociologia do Trabalho. Isso porque, conforme o 
autor, o tipo e a forma de divisão social do trabalho impactam no tipo de solidariedade. Esta é 
a forma de vínculo entre as pessoas em uma sociedade. No caso da solidariedade mecânica, 
ela ocorre em sociedades com baixa complexidade de relações de trabalho. Aqui, predominam 
formas de coesão social baseadas nos costumes, na tradição. Já a solidariedade orgânica diz 
respeito a sociedades com alta complexidade na divisão social do trabalho, pois o vínculo entre 
as pessoas se dá muito mais em função das relações de trabalho. Dessa forma, a coesão social 
é em função das diferentes funções/especializações na sociedade. Por exemplo, uma relação 
entre as famílias e profissionais da saúde, educação, serviços em geral.  

 

54 - 

A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, 
justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular-digital do que resulta a 
permanência da má distribuição da renda: exemplificando mais uma vez os vendedores de 
refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just in time 
dos fabricantes e distribuidores de bebidas, mas para realizar o valor de tais mercadorias, a 
forma de trabalho dos vendedores e a mais primitiva. Combinam-se, pois, acumulação 
molecular digital com o puro uso da força de trabalho. OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e o 
ornitorrinco. Campinas: Boitempo, 2003. 

Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões sobre a forma, a configuração 
em si, das relações de trabalho no mundo contemporâneo. O exemplo mencionado no texto é 
equivalente a qual outro exemplo indicado nas alternativas? 

a) o pequeno produtor rural que se associa em cooperativas para otimizar possibilidade de 
venda.  

b) dos entregadores de comida por aplicativo que utilizam bicicletas para realizar o serviço.  

c) das mulheres que trabalham em serviço de telemarketing.  

d) dos estivadores das regiões portuárias que, hoje em dia, usam sistemas automatizados para 
o transporte de cargas.  

e) do professor em salas de aula.  
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Gabarito: B 

Comentários 

A questão relaciona as possibilidades tecnológicas geradas pelo capitalismo com o uso da força 
de trabalho. No texto do enunciado a ênfase é para um contraste entre a tecnologia, de um 
lado, e a força de trabalho em seu aspecto mais “cru”, isto é, o força física usada como energia. 
Diante disso, vamos às alternativas.  

a) o produtor rural até pode utilizar formas mais rudimentares de produzir, como enxada, 
colheita manual. Contudo, a alternativa não evidencia uma relação direta entre tecnologia, de 
um lado, e uso primitivo da força física para o trabalho.  

b) correta. Essa questão é interessante e bem atual. Temos visto muitos entregadores que 
trabalham 12-14 horas por dia usando as pernas para mover as bicicletas. De um lado, um 
recurso tecnológico na palma da mão (um aplicativo) em que as pessoas pedem comida sem 
sair de casa, do outro, o trabalhador que se “mata” para entregar o produto. Veja que é 
semelhante ao exemplo trazido no texto.  

c) falso, pois nesta afirmação não consta o contraste sugerido pelo trecho do enunciado. Até 
podemos concordar que o trabalho de telemarketing possui condições prejudiciais à saúde, 
como ter que ficar muito tempo sentado e sem ir ao banheiro. Mas é um tipo de serviço que 
se origina na primeira metade do século XX. Dessa forma, o contraste entre “maior 
desenvolvimento tecnológico” e “uso do corpo” como energia de trabalho não aparece na 
alternativa.  

d) o uso de tecnologia, máquinas automatizadas para o transporte de cargas, e não a atividade 
braçal apenas, torna invalida a alternativa.  

e) falso, a afirmação é muito genérica e não permite chegarmos à especificidade cobrada no 
enunciado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 - Observe a imagem 
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Considerando a política pública que ela aborda e seus conhecimentos sobre os principais 
acontecimentos da realidade brasileira no ano de 2020, pode-se afirmar que 

a) o cartaz reflete a polarização política vivida pelos brasileiros entre direita e esquerda, a qual 
existe desde a década de 1950.  

b) o cartaz simboliza a luta pela igualdade racial entre brasileiros.  

c) o cartaz remete ao processo de contagem da população brasileira, uma política pública que 
deixou de ser praticada após o Regime Militar.  

d) não é possível traçar paralelos entre os acontecimentos da atualidade e os vividos na década 
de 1950, pois o Brasil passado é substancialmente diferente do atual.  

e) o cartaz remete ao trabalho do recenseamento demográfico o qual, apesar da frequência 
decenal, foi suspenso em função da pandemia provocada pelo Corona Vírus.  

Gabarito: E 

Comentários 

Primeiro vamos interpretar o texto não verbal. Trata-se de um cartaz de época, de 1950, no 
Brasil. A mensagem é sobre a contagem da população: Quanto somos? Aí eu pergunto: qual 
política pública está diretamente relacionada à contagem da população? Isso mesmo, a 
contagem das pessoas nos domicílios, o Censo Demográfico do IBGE. Dito isso, vamos às 
alternativas.  

a) falso, pois não há sinais de polarização na imagem, pelo contrário, há uma pluralidade de 
mãos que simboliza uma unidade.  

b) errado, não é essa a mensagem.  

c) a primeira parte está correta, mas a segunda não. O Censo ocorre até os dias de hoje, em 
geral, de 10 em 10 anos.  
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d) falso, pois, do ponto de vista sociológico, é ponto de encontro das análises que os problemas 
sociais do Brasil, incluindo-se os originados no Brasil escravista, perduram ao longo da história 
e afetam os dias atuais.  

e) é o nosso gabarito. Reforço que, apesar de o Censo 2020 ter sido cancelado e começar a sair 
dos noticiários, creio que é um tema quente para as provas.   

 

56  - 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em 
força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria 
mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu 
produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. 
MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos (Primeiro manuscrito). Sao Paulo: Boitempo 
Editorial, 2004 (adaptado).  

Com base no texto, a relação entre trabalhador e produto do trabalho está inscrita no conceito 
de: 

a) ação social. 

b) fato social.  

c) alienação do trabalho. 

d) ideologia do trabalho. 

e) lucro presumido.  

Gabarito: C 

Comentários 

a) o conceito de ação social é de Max Weber.  

b) fato social é um conceito de Émile Durkheim.  

c) é o nosso Gabarito, pois o processo de alienação – a separação do trabalhador daquilo que 
ele próprio produziu- é um conceito marxista.  

d) esse conceito não existe enquanto categoria sociofilosófica de Marx. 

e) esse conceito não é próprio da Sociologia, mas das Ciências Contábeis.   

 

57 - 

Nossas vidas são dominadas não só pelas inutilidades de nossos contemporâneos, como 
também pelas de homens que já morreram há várias gerações. Além disso, cada inutilidade 
ganha credibilidade e reverencia com cada década passada desde sua promulgação. Isso 
significa que cada situação social em que nos encontramos não só e definida por nossos 
contemporâneos, como ainda predefinida por nossos predecessores. Esse fato e expresso no 
aforismo segundo o qual os mortos são mais poderosos que os vivos. BERGER, P. Perspectivas 
sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: Vozes, 1986 (adaptado). 
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A perspectiva apresentada no texto reforça um conceito importante para as Ciências Sociais, 
que é o de 

a) fenômeno social, definido como as exterioridades objetivas do mundo real. 

b) fato social, responsável por acionar dispositivos que motivam os seres para a ação.  

c) coercibilidade social, conceito que se refere a relações sociais pré-existentes aos indivíduos.   

d) cultura de classes, sobre as tradições repassadas de geração para geração.  

e) imaginação sociológica, segundo a qual só faz sentido pensar o presente se as memorias 
antepassadas forem consideradas.  

Gabarito: C  

Comentários 

O texto nos apresenta uma visão sobre características do fato social, um conceito de Émile 
Durkheim para explicar os fenômenos em sociedade. Os fatos sociais possuem características, 
tais como, são exteriores ao indivíduo e atuam coercitivamente sobre os indivíduos. Sobre esse 
último aspecto, isso significa que, antes mesmo de nascermos já há relações sociais, 
fenômenos sociais, determinações da vida em sociedade, que nos são “impostas” socialmente. 
O ato de lavarmos as mãos é algo que aprendemos desde pequenos e já existe há muito tempo. 
Dessa forma, o conceito em questão é o de “coercibilidade”, letra C.  

A – errado, pois não necessariamente um fenômeno social são objetividades, ou seja, fatos 
isolados das pessoas. Na verdade, para se definir um fenômeno social é preciso considerar as 
pessoas. Vale lembrar que, para Durkheim a subjetividade é menos importante, já para Max 
Weber ela é importante.  

B- errado, aqui há uma mescla, uma confusão, entre um conceito durkheimiano e outro 
weberiano. Fatos social é uma coisa, e motivações para a ação, próprio de uma análise 
weberiano, outra coisa.  

C- é o gabarito.  

D – aqui também há uma confusão entre o ideia de cultura e outra de classes. Classes é uma 
posição social diante do processo produtivo.  

E – imaginação sociológica é uma expressão cunhada pelo sociólogo americano Charles Wright 
Mills: significa olhar para as coisas de uma maneira diferente daquela a que estamos 
habituados na vida quotidiana. Não há relação com o que está sendo cobrado no enunciado.  

 

58 - 

À medida que, a partir dos anos 70, amplia-se uma cultura democrática no Brasil, que os 
movimentos sociais, junto com outros setores democráticos, vão arrombando as portas da 
ditadura, o Estado torna-se lentamente permeável à participação de novos atores sociais. O 
Estado brasileiro, tradicionalmente privatizado pelos seus vínculos com grupos oligárquicos, 
vai lentamente cedendo espaço, tornando-se mais permeável a uma sociedade civil que se 
organiza, que se articula , que constitui espaços públicos nos quais reivindica opinar e interferir 
sobre a política, sobre a gestão do destino comum da sociedade. A radicalização da democracia 
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não significa apenas a construção de um regime político democrático, mas também a 
democratização da sociedade e a construção de uma cultura democrática. Esse é ainda um 
desafio. 

(Adaptado de CARVALHO, Maria do C. A. A. Participação social no Brasil hoje. Disponível em 
<http://polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf. Acesso em 17/03/2020) 

A respeito dos movimentos sociais a que o texto se refere é correto afirmar que eles 
contribuem para o processo de 

a) institucionalização das burocracias. 

b) organização partidária. 

c) renovação do poder executivo. 

d) democratização do sistema. 

e) estatização da propriedade. 

Gabarito: D 

Comentários 

Tal como a exposição do texto, nota-se que os movimentos sociais, a sociedade civil organizada 
em geral, contribuem para alargar a mesa democrática. Isto é, as cobranças dos movimentos 
forçam os governantes a abrirem diálogos para apresentarem soluções. Dessa forma, o sistema 
se torna mais democrático, pois atores/agentes sociais até então excluídos do jogo político 
passam a ser considerados. Nosso gabarito, então, é a alternativa. D.  

a) falso, pois não há conexão direta entre a pressão dos movimentos e a institucionalização de 
burocracias. Na verdade, a rigor, se as burocracias são cobradas, elas tendem a se “mexer” e, 
com isso, ficarem menos institucionalizadas, já que precisam encontrar formas mais flexíveis 
de atenderem demandas.  

b) também não há conexão direta entre a partidos e movimentos sociais, muito embora 
existam partidos próximos a movimentos sociais, como o MBL e o PSL, ou MTST e o PSOL. 
Porém, diante da gama de movimentos sociais existentes, é um número reduzido de 
movimentos que contribuem para o processo de organização partidária.  

c) errado. Se fosse renovação do legislativo, até poderíamos considerar. Mas a renovação no 
Poder Executivo está muito mais ligada à política tradicional, baseada em campanhas 
eleitorais, disputa de votos, do que à atuação dos movimentos sociais.  

d) é o nosso gabarito. Veja que essa alternativa reflete o espírito do que o texto do enunciado 
cobra, ou seja, um processo de democratização da sociedade. Se você ficou em dúvidas em 
relação às demais alternativas, ao ler está que dá conta de muitos elementos levantados pelo 
texto do enunciado, as dúvidas acabam.   

e) errado, não é o que se pode inferir do texto.  

 

59 -  

Em seis meses, Brasil teve mais de 200 casos de intolerância religiosa  
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Apesar de a Constituição Federal garantir o respeito à liberdade religiosa, agressões a pessoas 
ou locais de culto continuam ocorrendo em todo o país 

(Correio Braziliense, 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/11/03/interna-
brasil,717238/em-seis-meses-brasil-teve-mais-de-200-casos-de-intolerancia-religiosa.shtml. 
Acesso em 17/03/2020) 

 

A notícia de jornal e a imagem, um texto não verbal, não fazem parte da mesma matéria, 
porém, elas possuem uma intertextualidade acerca de um problema social. Sobre essa 
questão, indique a alternativa correta: 

a) a partir do texto do jornal e do que está sugerido na imagem, deduz-se que as religiões de 
matriz africana sofrem intolerância religiosa.  

b) os textos exaltam a liberdade religiosa.  

c) a religião budista, expressa na imagem, é uma das religiões mais perseguidas no Brasil.  

d) o problema da intolerância religiosa está nos próprios fiéis, pois eles ultrapassam o bom 
senso social ao usarem seus vestimentas e adornos fora de locais apropriados.  

e) o respeito à liberdade religiosa a que a notícia se refere está configurado na imagem, que 
representa um ato ecumênico.  

Gabarito: A 

Comentários 

a) é o nosso gabarito.  

b) veja que a manchete do jornal, no título, não exalta a liberdade religiosa e a imagem sim, 
exalta. Afirmação errada.  

c) a imagem não representa um evento do budismo, mas sim do candomblé.  

d) falso, pois essa perspectiva expressa uma opinião preconceituosa, a de que a culpa do 
problema é de quem pratica a religião. A rigor, pelo menos no Brasil, não é esse o nexo causal 
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entre intolerância e religião, pois os não-fiéis a determinada religião é que agridem 
determinada vertente religiosa. Por isso, a afirmação está errada.  

e) falso, pois ato ecumênico é uma manifestação conjunta de várias religiões, em geral, em 
demonstrações de paz ou de homenagem a um feito de interesse social coletivo (de todas as 
pessoas). Portanto, a ideia de “ecumênico” diz mais respeito à religiosidade das pessoas do 
que a uma religião específica.  

 

60 -  O fragmento abaixo foi retirado do livro O que é Sociologia? e refere-se ao pensamento 
do sociólogo Max Weber.  

A Sociologia por ele [Max Weber] desenvolvida considerava o indivíduo e a sua ação como 
ponto chave da investigação. Com isso, ele queria salientar que o verdadeiro ponto de partida 
da sociologia era a compreensão da ação dos indivíduos e não a análise das “instituições 
sociais” ou do “grupo social”, tão enfatizadas pelo pensamento conservador. Com essa 
posição, não tinha a intenção de negar a existência ou a importância dos fenômenos sociais, 
como o Estado, a empresa capitalista, a sociedade anônima, mas tão somente a de ressaltar a 
necessidade de compreender as intenções e motivações dos indivíduos que vivenciam estas 
situações sociais. A sua insistência em compreender as motivações das ações humanas levou-
o a rejeitar a proposta do positivismo de transferir para a Sociologia a metodologia de 
investigação utilizada pelas ciências naturais. Não havia, para ele, fundamento para essa 
proposta, uma vez que o sociólogo não trabalha sobre uma matéria inerte, como acontece com 
os cientistas naturais [...]. Vivendo em uma nação retardatária quanto ao desenvolvimento 
capitalista, Weber procurou conhecer a fundo a essência do capitalismo moderno. Ao contrário 
de Marx, não considerava o capitalismo um sistema injusto, irracional e anárquico. Para ele, as 
instituições produzidas pelo capitalismo, como a grande empresa, constituíam clara 
demonstração de uma organização racional que desenvolvia suas atividades dentro de um 
padrão de precisão e eficiência.  

(MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia? São Paulo: Brasiliense, 2011. p. 69 e p. 72. 
Coleção Primeiros Passos.) 

No trecho, apesar de centrado em Max Weber, é possível notar diferenças entre os 
pensamentos desse autor com Émile Durkheim e Karl Marx. Sobre essas diferenças, é correto 
dizer que 

a) enquanto Marx objetiva entender os fatos sociais do capitalismo, Weber busca 
compreender a ação dos indivíduos.  

b) enquanto Durkheim objetiva o movimento histórico das classes sociais, Weber prefere 
análises baseadas nas ciências naturais.  

c) enquanto Weber identifica as ações individuais como objeto das ciências sociais, Marx 
obtém como pressuposto a luta de classes.  

d) enquanto Weber opta pelo individualismo metodológico, Durkheim prefere métodos 
dedutivos.  

e) enquanto Marx estuda o carisma das lideranças, Weber faz uma análise de interesses de 
classe.  
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Gabarito: C 

Comentários 

A- errado, pois é Durkheim quem estuda dos fatos sociais.  

B – falso, pois é Marx quem estudo as classes sociais segundo uma perspectiva histórica e é 
Durkheim quem utiliza dos métodos das ciências naturais. Veja que o texto nos ajuda a 
responder essa alternativa.  

C – correto, é o Gabarito.  

D – a primeira parte, sobre Weber, está certo. Mas Durkheim é empirista, ou seja, a experiencia 
da realidade deve informar a análise e os estudos. Esse método é indutivo.  

E- falso, os conceitos estão trocados.  
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