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                                 SIMULADO BIMESTRAL DE SOCIOLOGIA 

1) Ao estudar as relações de poder na sociedade contemporânea, Pierre Bourdieu 

distinguiu quatro diversos tipos de capital: o econômico, o social, o cultural e o 

simbólico. 

 

Com relação aos diversos tipos de recursos associados a cada forma de capital, segundo 

Bourdieu, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

 

( ) O capital social é constítuido pelo conjunto de recursos a que um indivíduo tem 

acesso em função das redes de relações nas quais se insere. 

( ) O capital cultural se baseia exclusivamente na instrução formal e nas habilidades 

intelectuais adquiridas por um indivíduo ao longo da vida escolar. 

( ) O capital simbólico é a visão de mundo da classe social hegemônica que transforma 

seus recursos materiais em símbolos de força e poder. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) F, V e F. 

b) F, V e V. 

c) V, F e F. 

d) V, V e F. 

e) F, F e V. 

 

2) Segundo Pierre Bourdieu, habitus é definido como 

• A) o cálculo racional, pelo qual as práticas são fruto da ponderação lógica dos custos 

e benefícios resultantes do agir ou do não agir. 

• B)  o sistema de disposições, modos de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que 

nos levam a agir de determinada forma, em dada circunstância. 

• C)  as estruturas mentais que permitem ao indivíduo captar o ambiente em que atua, 

dotando a experiência social de significado. 

• D)  as intenções conscientes que conferem sentido à ação cotidiana dos indivíduos, 

legitimando os costumes e tradições de uma sociedade. 

e) as formas inconscientes condicionadas pela posição que os indivíduos ocupam na 

estrutura da sociedade, bem como por suas ordenações jurídicas e religiosas. 

 



3) Para Pierre Bourdieu, a escola é um espaço de produção de capital cultural, com 

diversos agentes e valores sociais envolvidos nesse processo. As opções a seguir 

consideram a escola a partir do quadro conceitual oferecido pelo sociólogo, à exceção 

de uma. Assinale–a. 

• A) A escola é uma ferramenta de poder, que reproduz desigualdades, ao perpetuar de 

forma implícita hierarquias e constrangimentos. 

• B)  Na escola se desenvolvem lutas pela obtenção e manutenção do poder simbólico, 

produzindo valores que acabam sendo aceitos pelo senso comum. 

• C)  A escola é um espaço de socialização que proporciona o desenvolvimento 

integral dos indivíduos, tendo em vista que somos produtores e produtos do meio em 

que vivemos. 

• D)O aluno é um ator social ligado à engrenagem da produção simbólica, dela 

participando como herdeiro e transmissor inconsciente de valores. 

     e) A escola é um artifício de reafirmação de poderes, onde estruturas sociais    

     diferentes convivem e se enfrentam com seus variados estilos de vida. 

 

4) Norbert Elias é um dos mais conhecidos sociólogos contemporâneos que 

desenvolveu uma marcante contribuição à sociologia da cultura ao refletir sobre a 

sociogênese dos conceitos de “cultura” e “civilização”. Sobre sua abordagem 

é CORRETO afirmar: 

• a) De orientação evidentemente marxista, Elias mapeia a noção de cultura como uma 

história da ideologia enquanto confere à civilização uma análise tecnológica dos 

processos de exploração do trabalho. 

• B)  A crítica de Elias recai no uso deliberado e extenso das análises antropológicas 

acerca da cultura, demasiado amplas, mantendo sua abordagem histórico-sociológica 

na investigação da concepção francesa de civilização, com ênfase nas inovações 

tecnológicas. 

• C)  Contrariando análises anteriores, Elias identifica a origem da noção de cultura 

nos países asiáticos e demonstra a influência dessa noção para a tradição ocidental, 

em um amplo processo de difusão semântica que chega a sobrepujar a noção de 

civilização dominante na Europa. 

• D)  Atento ao significado dos conceitos ao longo do tempo e em diferentes contextos 

nacionais, Elias resgata a noção francesa de civilização como referente aos 

progressos das instituições e costumes ocidentais, universalizáveis a toda 

humanidade, e demonstra como a visão alemã de cultura opunha-se à civilização, 

vista como leviandade e superficialidade, em detrimento dos valores de profundidade 

e autenticidade nacionais. 

• E) Resgatando influência do estruturalismo de Lévi- Strauss, Elias procura 

demonstrar a dimensão inconsciente que perpassa e organiza tanto as práticas 

culturais e simbólicas, associadas à noção de cultura, quanto os processos 

inconscientes de formação das nacionalidades referentes à noção de civilização. 



5) De acordo com Norbert Elias (1994), o processo de transição de um modo de pensar 

mais autônomo, ao menos no tocante aos eventos naturais, esteve intimamente ligado ao 

avanço mais generalizado da individualização nos séculos XV, XVI e XVII. 

Sobre o conceito de processo de individualização, julgue os itens abaixo. 

I) A individualização é um processo contínuo e não planejado, construído nos avanços e 

recuos do processo civilizador individual, no qual todos os indivíduos, como fruto de um 

processo civilizador social em construção a longo tempo, são automaticamente ingressos 

desde a mais tenra infância, em maior ou menor grau e sucesso. 

II) O processo de individualização se diferencia do processo de civilização, visto que este 

último faz parte de uma crescente interação com as atividades sociais, sem qualquer 

relação com as atividades psíquicas dos indivíduos no interior das configurações. 

III) O conceito de individualização está intimamente ligado com o de autocontrole, que é 

o processo que vai da exteriorização à interiorização. O indivíduo interioriza os 

sentimentos, paixões, emoções, controles e representações produzidas nas relações 

sociais e em suas atividades mentais, e depois ele exterioriza suas representações através 

de comportamentos, hábitos e relações de poder. 

IV) A ideia de individualização torna-se mais visível ao passo que a história humana 

avança, demonstrando que a humanidade, o indivíduo e a sociedade são processos sem 

início e fim à vista. Nessa história, torna-se perceptível a transferência cada vez maior de 

funções relativas à proteção e ao controle do indivíduo, previamente exercidas por 

pequenos grupos tradicionais e consanguíneos (tribo, feudo, igreja etc.), para os grupos 

densamente habitados, como podemos perceber na configuração dos Estados modernos 

altamente complexos e urbanizados. 

V) Na individualização existe um indivíduo biológico e individuado socialmente, que 

busca ser controlador das forças naturais. Desde os primeiros dias da humanidade até o 

século XXI, não foram somente as estruturas sociais e as condições materiais de 

existência que mudaram. O biológico parece mais ‘sólido’ e ‘resistente’, as forças naturais 

não-humanas parecem ser cada vez mais ‘controladas’ e ‘previstas’, enquanto o social 

parece mais ‘controlador’, ‘mutável’ e ‘vulnerável’ às mudanças ao longo da história 

humana. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas sentenças CORRETAS. 

• A I, III, IV e V 

• B I, II, III e IV 

• C III, IV e V 

• D I, IV e V 

• E I, II, IV e V 

6) Norbert Elias (1897-1990), alemão de origem judaica, é considerado, na 

atualidade, um dos mais importantes representantes da Sociologia. Elias ganhou 



notoriedade, entre outros motivos, por fazer análises dos hábitos e costumes sobre 

o desenrolar do “processo civilizatório”. 

No que se refere a esse assunto, é INCORRETO afirmar: 

a) Segundo Elias, o termo “civilização” configura-se como um conjunto de hábitos, 

valores e costumes internalizados pelos indivíduos que lhes dão o caráter “social” ou 

“humano”. Os seres humanos, por natureza, não possuem aspectos civilizados, porém 

possuem um potencial que lhes permite adquirir e aprender os modos civilizados de 

existência. 

b) Um aspecto vital da civilização, para Elias, é a autorregulação dos impulsos e 

pulsões, o autocontrole das energias instintivas que brotam dos seres humanos. 

Importante frisar que se trata de um “autocontrole”, ou seja, diferentemente de coações 

externas que eram antes necessárias para a convivência humana. 

c). Os modos civilizados de ser têm relação estreita com o refinamento dos costumes, 

que passam a caracterizar os indivíduos ocidentais modernos. A limpeza e a higiene 

pessoal são exemplos básicos desse refinamento dos costumes. 

d)  Estudos sobre civilização e cultura não interessam à Sociologia, por ser uma 

disciplina acadêmica vinculada apenas aos problemas de gestão do aparato estatal. 

 


