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DISCIPLINA:

Tema da aula: Exercícios Emile Durkheim

QUESTÃO  01:  A principal  preocupação  de  Emile  Durkheim  era  resgatar  a  intenção  de  fazer  da
sociologia uma ciência “madura”, tal como acontecia com a física, a química, a astronomia e outras
ciências da natureza. Para Emile Durkheim o objeto de estudo da Sociologia seria 

a) a ação social
b) os fatos naturais
c) os fatos sociais
d) as classes sociais

QUESTÃO 02: Quais são as características dos fatos sociais para Emile Durkheim?

a) Geral, Exterior ao Indivíduo e Naturalizado
b) Geral, Coercitivo e Solidário
c) Geral, Exterior ao Indivíduo e Coercitivo
d) Geral, Natural e Coercitivo

QUESTÃO  03:  Emile  Durkheim  procura  demonstrar  que  a  crescente  especialização  do  trabalho
promovida pela produção industrial moderna trouxe uma 

a) forma inferior de solidariedade e de conflito
b) forma superior de conflito e solidariedade
c) forma superior de solidariedade e não de conflito
d) forma inferior de conflito e não de solidariedade

QUESTÃO 04: A pretensão de conferir a sociologia uma reputação verdadeiramente cientifica será o
principal objetivo da obra do pensador francês Émile Durkheim (1857-1917). Toda sua obra está voltada
para dotar a sociologia do que até então mais lhe faltava: um método de análise. Daí a sua importância
para a história do pensamento sociológico. Segundo o pensamento de Durkheim 

a) A sociedade é inferior ao indivíduo
b) A sociedade prevalece sobre o indivíduo
c) A sociedade integra o indivíduo em sociedade sem conflitos.
d) A sociedade não prevalece nem é inferior ao indivíduo.

QUESTÃO  05:  A Sociologia  se  consolidou  na  Europa,  no  século  XIX,  como  uma  alternativa  de
explicação  das  transformações  sociais,  políticas,  econômicas  e  seus  respectivos  conflitos.  Essas
transformações foram provocadas pela desagregação da sociedade feudal e consolidação do sistema

a) socialista
b) totalitarista
c) capitalista
d) anarquista


