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                                                     TRABALHO BIMESTRAL 

1) A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl 

Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre 

indivíduo e sociedade e entre consciência e existência social. Considerando as 

reflexões de Karl Marx sobre esse tema, marque a alternativa incorreta. 

a) A luta de classes desenvolve-se no modo de organizar o processo de trabalho e no 

modo de se apropriar do resultado do trabalho humano. 

b) A luta de classes está presente em todas as ações dos trabalhadores quando lutam 

para diminuir a exploração e a dominação. 

c) Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade, 

reagir e até mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e políticos. 

d) As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a 

produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. 

2) Explique a teoria do valor das mercadorias de Marx, escrita em “O Capital”. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) Ainda segundo Marx, explique porque os operários deveriam fazer uma 

revolução e como se organizaria esse novo estado, chamado de socialismo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4) Explique o que são fatos sociais para Émile Durkheim. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) Como Durkheim fundamenta o suicídio como fato social? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. (Unioeste 2013) – A Sociologia de Max Weber é considerada uma ciência 



compreensiva e explicativa. Na sua concepção, compete ao sociólogo compreender 

e interpretar a ação dos indivíduos, assim como os valores pelos quais os 

indivíduos compreendem suas próprias intenções pela introspecção ou pela 

interpretação da conduta de outros indivíduos. 

Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, é correto afirmar que 

a) segundo o método da sociologia compreensiva de Max Weber, há uma ênfase 

metodológica sobre a sociedade como a unidade inicial da explicação para se chegar a 

significados objetivos de ação social. 

b) na sociologia compreensiva de Max Weber, a primeira tarefa da sociologia é 

reformar a sociedade ou gerar algum tipo de teoria revolucionária. Weber herda 

efetivamente um ponto de vista sociológico compreensivo imputado à escola marxista. 

c) para Max Weber, a sociologia está voltada unicamente para a compreensão dos 

fenômenos sociais. Na sociologia compreensiva, o homem não consegue compreender 

as intenções dos outros em termos de suas intenções professadas. 

d) no método compreensivo de Weber, os fenômenos sociais são considerados como a 

simples expressão de causas exteriores que se impõem aos indivíduos. Weber define a 

sociologia compreensiva em termos de fatos sociais e não em termos de atividade ou 

ação. 

e) Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência que se propõe a 

compreender a atividade social e, deste modo, explicar causalmente seu desenrolar e 

seus efeitos. Para explicar o mundo social, importa compreender também a ação dos 

seres humanos do ponto de vista do sentido e dos valores. 

7) (Unicentro) 

“A ação social (incluindo tolerância ou omissão) orienta-se pela ação de outros, que 

podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras (vingança por ataques 

anteriores, réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques 

futuros). Os ´outros` podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade 

de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos” 

(Max Weber. Ação social e relação social. In M.M. Foracchi e J.S Martins. 

Sociologia e Sociedade. Rio de Janeiro, LTC, 1977, p.139). 

Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, 

que 

para ele constitui o objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de quatro 

tipos de ação social. Quais são elas? 

a) Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores e ação racional 

com 

relação a fins. 

b)Ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática. 

c) Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores, ação política com 

relação a fins. 

d) Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins, ação racional com 

relação a valores. 

e) Ação tradicional, ação emotiva, ação racional com relação a fins e ação política não 

esperada. 

8) Explique o processo de racionalização e de desencantamento do mundo. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


