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Querido(a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para 
resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
INDIVIDUALIDADE E COLETIVIDADE 

LIBERDADES INDIVIDUAIS E COERÇÃO SOCIAL 
INSTITUIÇÕES SOCIAIS EM UM MUNDO DE MUDANÇA 

 

 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA. 
DATA DA ENTREGA: até 23/05/18 (QUARTA-FEIRA) 

 
QUESTÃO 01 
(Enem) Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao lado de 
outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente 
um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e 
na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no 
processo de construção democrática. 

SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação e possibilidades das práticas democráticas. 
Disponível em: http://www.ces.uc.pt. Acesso em: 30 abr. 2010 (adaptado) 

 
Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática, por que: 
 
A) determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. 
B) aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. 
C) pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. 
D) privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. 
E) propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. 
 
QUESTÃO 02 
Durkheim definiu com clareza o objeto da Sociologia – os fatos sociais – e distinguiu três características: a 
exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Com base em seus conhecimentos sobre o assunto, 
ANALISE as proposições abaixo: 
I- O fato social exterior é aquele que existe e atua sobre o indivíduo, independente de sua vontade ou de sua 
adesão consciente.    
II- O fato social coercitivo só se manifesta no indivíduo se ele reagir à sanção. Portanto, depende da forma 
como o indivíduo se expressa.   
III- O fato social é geral quando se repete em todos os indivíduos ou, pelo menos, na maioria deles.  Nesse 
sentido, a generalidade se manifesta na natureza coletiva ou em um estado comum ao grupo. 
 
Estão corretas: 
A) Apenas I e II  
B) Apenas II e III  
C) Apenas I e III 
D) Apenas I, II e III 
E) Todas as proposições estão corretas. 



 
QUESTÃO 03 
LEIA o texto a seguir. 

O processo por meio do qual o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade é designado pelo nome de 
socialização. Esse processo revela uma série de facetas, dependendo de cada tipo de sociedade. A 
socialização introduz e liga o indivíduo ao mundo social, em suas formas de interação e nos seus numerosos 
significados, tanto em sua fase inicial de vida por meio da família quanto em fases posteriores pela escola e 
demais instituições. Esse processo se inicia com o nascimento da criança e dura toda a sua vida, com 
interiorização e exteriorização de padrões e normas de comportamento. 

(Adaptado de: BERGER, P. L.; BERGER, B. Socialização: como ser um membro da sociedade. In: MARTINS, J. S.; 
FORACCHI, M. A. (org.). Sociologia e Sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1978. p.200-205.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sociológicos sobre a relação entre o processo de socialização e as 
instituições sociais, ASSINALE a alternativa correta. 
A) No processo de socialização, as instituições, ao agirem sobre o indivíduo, rejeitam a presença da coerção 

social e da autoridade moral. 
B) No processo de socialização, as instituições são experimentadas pelos indivíduos como algo dotado de 

realidade exterior. 
C) Na socialização dos indivíduos, as instituições cortam seus laços e suas relações de dependência com a 

consciência coletiva. 
D) Na socialização dos indivíduos, os padrões e as regras de conduta que compõem as instituições e que são 

interiorizados pelos indivíduos são permanentes e imutáveis. 
E) Na socialização dos indivíduos, as instituições cortam seus laços e suas relações de dependência com a 

consciência coletiva. 
 
QUESTÃO 04 
Todas as instituições sociais são fenômenos históricos. Diante desta afirmativa, é possível dizer que as 
instituições podem sofrer mudança ou mesmo deixar de existir? JUSTIFIQUE. 
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QUESTÃO 05 
Quando os indivíduos aceitam completamente os valores sociais – ainda que desejem algo bastante diferente 
entre si – temos o espaço da _______________. Por outro lado, quando os indivíduos se recusam a aceitar 
completamente os valores sociais, e passam a romper os valores vigentes, dá-se o espaço da 
______________.  
 
MARQUE a alternativa que complementa adequadamente o texto acima. 
A) alienação e ideologia. 
B) alienação e transgressão. 
C) emancipação e libertação. 
D) transgressão e utopia. 
E) politização e naturalização. 
 
  



QUESTÃO 06 
(UFPA/PSS) Para o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), os fatos sociais são: 
A) leis e fenômenos psíquicos transmitidos para os indivíduos na forma de códigos secretos. 
B) comportamentos e condutas sociais criados diretamente pelos indivíduos. 
C) normas sociais dispensáveis à conduta dos indivíduos.  
D) ações individuais que orientam as condutas coletivas, voltadas para a organização da sociedade. 
E) regras e normas coletivas que orientam a vida dos indivíduos em sociedade e controlam as ações 

individuais. 
 
QUESTÃO 07 
“Quando desempenho meus deveres de irmão, de esposo ou de cidadão, quando me desincumbo de 
encargos que contraí, pratico deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e no 
costume”. Ainda exemplificando o mesmo conceito, refere-se Durkheim ao “sistema de sinais de que me sirvo 
para exprimir pensamentos, o sistema de moedas que emprego para pagar dívidas, os instrumentos de 
crédito que uso nas relações comerciais, as práticas seguidas nas profissões (...)”. 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico, 4ª ed. Trad. de Maria Isaura Pereira Queiroz, São Paulo, Editora 
Nacional, 1966, p. 96.  

  
Para Durkheim, quais elementos caracterizam um fato social? 
A) Exterioridade, generalidade e organicidade social. 
B) Coercitivade, generalidade e interatividade social. 
C) Exterioridade, coercitividade e generalidade. 
D) Liberdade, coercitividade e solidariedade. 
E) Coercitividade, dignidade humana e organicidade social. 
 
QUESTÃO 08 
Em nossa época, denotamos uma indiferença comum em torno dos assuntos públicos. Por conta dessa 
despolitização, há uma certa naturalização da realidade social. Leia o poema abaixo do poeta e dramaturgo 
alemão Bertold Brecht. 
 

Nós vos pedimos com insistência: nunca digam – isso é natural! Diante dos acontecimentos de cada dia. 
Numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em 
que a humanidade se desumaniza... Não digam nunca: isso é natural, a fim de que nada passe por ser 
imutável. 

ARANHA, M.L.A; MARTINS, M.H.P. Filosofando : introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

 
O autor faz no poema acima uma denúncia da: 
A) alienação e ideologia. 
B) alienação e transgressão. 
C) emancipação e libertação. 
D) transgressão e utopia. 
E) naturalização e politização. 
 
QUESTÃO 09 
EXPLIQUE porque a linguagem pode ser considerada uma instituição social. 
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QUESTÃO 10 
Uma das principais instituições da sociedade atual é a propriedade privada. Levando em consideração a 
Constituição brasileira de 1988, por que se pode dizer que há uma contradição quando a mesma trata da 
propriedade privada? 
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QUESTÃO 11 
(UEL) A Sociologia é uma ciência moderna que surge e se desenvolve juntamente com o avanço do 
capitalismo. Nesse sentido, reflete suas principais transformações e procura desvendar os dilemas sociais por 
ele produzidos. Sobre a emergência da sociologia, considere as afirmativas a seguir: 
I. A Sociologia tem como principal referência a explicação teológica sobre os problemas sociais decorrentes 

da industrialização, tais como a pobreza, a desigualdade social e a concentração populacional nos centros 
urbanos. 

II. A Sociologia é produto da Revolução Industrial, sendo chamada de “ciência da crise”, por refletir sobre a 
transformação de formas tradicionais de existência social e as mudanças decorrentes da urbanização e da 
industrialização. 

III. A emergência da Sociologia só pode ser compreendida se for observada sua correspondência com o 
cientificismo europeu e com a crença no poder da razão e da observação, enquanto recursos de produção 
do conhecimento. 

IV. A Sociologia surge como uma tentativa de romper com as técnicas e métodos das ciências naturais, na 
análise dos problemas sociais decorrentes das reminiscências do modo de produção feudal. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) II e IV. 
D) I, II e IV. 
E) I, III e IV. 
 
QUESTÃO 12 
ESTABELEÇA uma relação entre a coercitividade e as instituições sociais. 
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