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 Aluno (a): ___________________________________________ 

Questão 1 

(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. 

 

Questão 2 

(Unicentro) Max Weber, um dos fundadores da Sociologia, tinha amplo conhecimento 

em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao 

analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as 

causas da mudança social. Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais, ou seja, 

a) cultura e tipo Ideal. 

b) classe e proletariado. 

c) anomia e solidariedade. 

d) fato social e burocracia. 

e) ação social e racionalidade. 



 

Questão 3 

Como Max Weber conceituou a ideia de “ação social”? 

a) Uma ação social é toda ação tomada de forma coordenada e com outros sujeitos. 

b) Uma ação social é toda ação voltada para a remediação de problemas sociais. 

c) Uma ação social é toda ação que se configura em meio coletivo e sempre com um 

sentido político. 

d) Uma ação social é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que 

possua um sentido determinado por seu autor. 

 

4. (Ufu 2013) – Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber 

acreditava que a Sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas.  

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed,  

2005. p. 33. 

De acordo com esta assertiva, Weber considera que  

a) as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações.  

b) o conflito de classes é o fator mais relevante para a mudança social.  

c) as estruturas existem externamente ou independentemente dos indivíduos.  

d) os fatores econômicos são os mais importantes para as transformações sociais.  

4. (Ufu 2013) – Em artigo intitulado “Clientelismo ainda domina política no interior do 

Brasil”, da BBC, de 27 de outubro de 2002, o jornalista Paulo Cabral desenha o painel 

de parte da política nacional. Ele destaca que, em comício de uma certa deputada, um 

grande churrasco foi oferecido para os eleitores de uma vila: “Sob um sol escaldante, 

um caminhão de som tocava o jingle – forró da candidata a todo o volume, a população 

sentia o cheiro da carne sendo assada trancada dentro de uma casa. Comida, só quando 

chegasse a candidata”.  

A relação descrita entre os eleitores e a candidata aproximase, na matriz teórica 

weberiana, de um tipo puro de relação de dominação, uma vez que  

a) inscreve-se como relação de poder em que a candidata aproveita-se de uma 

probabilidade de impor sua vontade, ainda que sem legitimidade.  

b) estabelece-se, retirando das relações os elementos não racionais, isto é, em evidente 

processo de desencantamento do mundo.  



c) sua natureza remonta uma tradição inimaginavelmente antiga e conduz ou orienta a 

ação habitual do eleitor para o conformismo.  

d) expõe características típicas das formas carismáticas de dominação, demonstrada 

pelo dom da graça extraordinário e pessoal manifesto nas práticas clientelistas.  

5. (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


