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SOCIOLOGIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Considere a seguinte citação.

É evidente que, tecnicamente, o grande Estado moderno é absolutamente dependente
de uma base burocrática. Quanto maior é o Estado e principalmente quanto mais é, ou tende a
ser, uma grande potência, tanto mais incondicionalmente isso ocorre.

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan S.A., 1982. p. 246.

Responda:

A) De acordo com a Sociologia de Max Weber, explique a diferença entre poder e dominação.

B) Cite os três tipos puros de dominação legítima e explique cada um deles.

SEGUNDA  QUESTÃO

Considere a seguinte citação.

A igualdade completa de diferentes trabalhos só pode assentar numa abstração que põe
de lado a desigualdade existente entre eles e os reduz ao seu caráter comum de dispêndio de
força humana de trabalho, de trabalho humano abstrato.

MARX, Karl. O Capital. Livro 1, volume 1. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1ª ed., 1985. p. 82.

Com base na crítica da economia política proposta por Karl Marx, disserte sobre:

A) O fator da mercadoria que se revela determinante à dinâmica das sociedades capitalistas.

B) A noção de fetiche da mercadoria.
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TERCEIRA  QUESTÃO

No que diz respeito aos regimes democrático e ditatorial, na sociedade capitalista, indique o que é próprio a cada um
deles quanto aos seguintes aspectos:

A) Existência e funcionamento efetivo de um órgão de representação política (parlamento).

B) Relação entre Executivo, Legislativo e Judiciário.

QUARTA  QUESTÃO

Émile Durkheim apresenta, em sua obra O suicídio (1897), uma síntese de seu método sociólogico e teoria sociológica.
A respeito da análise durkheimiana do suicídio, exatamente no que diz respeito ao método e teoria durkheimianos,
responda:

A) O que são correntes suicidógenas?

B) Qual é a tese central de Durkheim e contra quais outras teses ela se contrapõe para a explicação das modalidades de
suicídio?
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