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SOCIOLOGIA
PRIMEIRA QUESTÃO
Considere a citação.
“Se, normalmente, a divisão do trabalho produz a solidariedade social, pode acontecer contudo
que ela tenha resultados completamente diferentes, ou mesmo opostos.”
DURKHEIM, E. A Divisão Social do Trabalho.
Lisboa: Editorial Presença, 1977, vol. II., p. 145.

De acordo com a Sociologia de Durkheim, responda:
A) Qual é a designação do tipo de solidariedade preponderante nas sociedades modernas industriais? Qual é o principal
fator responsável pela coesão social nessas sociedades?
B) O que significa anomia social? Que circunstâncias são mais propícias à ocorrência da anomia social?

SEGUNDA QUESTÃO
Considere o fragmento.
“Enquanto o Brasil não define a sua legislação sobre reprodução assistida, o destino vai se
encarregando de traçar histórias que parecem ter saído de livros de contos de fada. Miete e Aparecida
Fernanda, patroa e empregada doméstica, viraram mães de um mesmo bebê. O conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais após analisar o perfil psicológico das duas famílias autorizou Fernanda, que
não tem nenhum vínculo familiar com a patroa, a emprestar o seu útero para realizar o sonho de Miete:
ter seu bebê. É a chamada gravidez de substituição.”
Reportagem disponível em http://www.ghente.org/entrevistas/
entrevista_gravidezsubst.htm. Acesso em 15-04-2007.

A partir dessa citação, analise a relação entre Natureza e Cultura.
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TERCEIRA QUESTÃO
Considere o fragmento.
“Em quase todas as obras de Marx há uma preocupação persistente e preponderante com o caráter
das classes sociais, isto é, as condições e conseqüências dos seus antagonismos e lutas sociais na
sociedade capitalista.”
IANNI, Octavio. Dialética e capitalismo – ensaio sobre o
pensamento de Marx. Petrópolis: Vozes, 1988, 3 ed., p. 55.

A partir dessa citação, responda:
A) Qual é a relação, segundo Karl Marx, entre a historicidade do capitalismo e esses antagonismos? Quais são as
agentes por excelência dessas lutas?
B) Qual é o regime de trabalho específico, a partir do qual, no capitalismo, ocorrem tais antagonismos? Em que forma de
propriedade dos meios de produção esse regime se estrutura?

QUARTA QUESTÃO
A respeito da alienação e da revelação na indústria cultural, sintetize as posições da Escola de Frankfurt (notadamente
Theodor Adorno e Max Horkheimer) e dos chamados integrados, segundo Umberto Eco.
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