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Atividade 02 

Resolver as questões abaixo e justificar a resposta.  

(Ueg 2013) A sociologia nasce no séc. XIX após as revoluções burguesas sob o signo do positivismo 

elaborado por Augusto Comte. As características do pensamento comtiano são:  

a) a sociedade é regida por leis sociais tal como a natureza é regida por leis naturais; as ciências humanas 

devem utilizar os mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra.  

b) a sociedade humana atravessa três estágios sucessivos de evolução: o metafísico, o empírico e o teológico, 

no qual predomina a religião positivista.  

c) a sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra porque tanto o 

sujeito quanto o objeto são sociais e estão envolvidos reciprocamente.  

d) o processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que necessariamente 

levaria a uma sociedade comunista.  

Justifique a alternativa assinalada:  

 

 

 

(Uema 2012) Auguste Comte, Karl Marx e Émile Durkheim são considerados os grandes pilares da 

Sociologia como ciência burguesa. Nessa época, a Sociologia, para se afirmar no campo das ciências, 

adotou o Positivismo. Assinale a assertiva que melhor expressa o sentido do Positivismo sociológico.  
a) Busca da complexidade e dualidade – sociedade concebida como prenhe de conflitos e contradições; há uma 

circularidade entre todo e parte, ou seja, um determina o outro simultaneamente.  

b) Busca da objetividade e neutralidade – sociedade concebida como um organismo combinado de partes 

integradas e coesas que funcionam harmoniosamente, de acordo com um modelo físico ou mecânico de 

organização.  

c) Busca da singularidade e objetividade – sociedade concebida como mutável, visto que não há homem e nem 

sociedade ideal isolados na natureza, mas ambos conjugados concretamente a um momento histórico definido.  

d) Busca da complexidade e singularidade – sociedade e seus sistemas não atemporais. Privilégio da parte sobre 

o todo.  

e) Busca de subjetividade e pluralidade – sociedade é uma verdadeira máquina organizada, cujas partes, todas 

elas, contribuem de uma maneira diferente para o avanço do conjunto, adequando-se às demandas do mercado.  

Justifique a alternativa assinalada:  
 

 

 


