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1.Dentre os fatores que influenciaram o surgimento da Sociologia podemos destacar: 

a.O Renascimento, a Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução 

Francesa. 

b.Apenas Revolução Industrial. 

c.Apenas a Revolução Científica e a Revolução Industrial. 

d.Apenas a Revolução Científica e a Revolução Francesa. 

 

2.A  Sociologia é: 

a. uma ciência social que surge em consequência das ideias capitalistas e da busca de 

diferentes maneiras de compreender o universo em geral.  

b.é uma ciência diferente que surge em consequência das ideias intelectuais em 

compreender o homem como um todo. 

c. é uma ciência diferente que surge em consequência das ideias intelectuais em 

compreender o universo como um todo. 

d. uma ciência social que surge em consequência das ideias iluministas e da busca de 

diferentes intelectuais de compreender a sociedade e suas dinâmicas.  

 

3.Relate sobre Auguste Comte e sua importância para a Sociologia: 

Augusto Comte foi  filósofo e sociólogo francês do século XIX. 

Ele é considerado o criador do Positivismo e da disciplina 

Sociologia. Comte observava uma transformação da sociedade 

europeia, mais especificamente da sociedade francesa, em 

que a sociedade militar e teocrática era substituída por uma 

sociedade industrial e científica,  esse fato poderia gerar uma  

crise com consequências catastróficas. É assim que surge, no 

século XIX, a Sociologia, enquanto campo de estudos da sociedade e suas dinâmicas. 

 

4.Sobre Émile Durkheim é incorreto afirmar: 

http://www.infoescola.com/sociologia/o-que-e-sociologia/
http://www.infoescola.com/biografias/emile-durkheim/
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I. Émile Durkheim, foi na verdade o primeiro a estabelecer 

um método sociológico e a definir o objeto de análise 
dessa disciplina, é por isso que ele também é considerado 

um dos pais da Sociologia. 
II. Foi responsável por conceituar o fato social enquanto 

saber coletivo, formas de agir e pensar, que coagem os 
indivíduos. 

III. Émile Durkheim entende  o fato social como uma 
“coisa” que exerce força de coerção sobre os sujeitos, 

independente de sua vontade ou ação individual. O fato 
social se impõem na direção da sociedade para o indivíduo 

e se estabelece de forma a homogenizar e padronizar os 
comportamentos particulares, garantindo que sejam 

coletivos.  
IV. Para ele o fundamento do vínculo social era a imitação, 

os homens imitam os atos dos outros homens e ao 

reunirem esses atos em comum, de pequenas ações, de modos de pensar, essas 
similitudes formam um conjunto, o coletivo. 

A alternativa que apresenta informações incorretas sobre Émile Durkheim é: 
a.IV 

b.I 

c.II 

d.III 

 

5.Sobre Gabriel Tarde é correto afirmar: 

 I. Ele também se dedicou a compreender o que constitui o vínculo 
social e o fato social. 

II. Sua teoria se distanciava da de Durkheim por considerar que o 
fato social poderia ser definido a partir das interações entre as 

consciências individuais. 
III. Para Tarde o fundamento do vínculo social era a imitação, os 

homens imitam os atos dos outros homens e ao reunirem esses atos 
em comum, de pequenas ações, de modos de pensar, essas 

similitudes formam um conjunto, o coletivo. 
IV. Ele chama o fato social de “coisa” para ressaltar que ele é um objeto no sentido 

científico, isso é, algo que pode ser observado, definido e explicado pelo cientista 
social. 

A alternativa que apresenta informações corretas sobre Jean-Gabriel de Tarde é: 

a.II 

b.I 

c. IV 

d.III 

http://www.infoescola.com/sociologia/fatos-sociais/
http://www.infoescola.com/biografias/emile-durkheim/

