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01. Questão da UEL-2006. Questão de interpretação textual que faz alusão à realidade da população indígena em nosso país, que sendo 
de fato os verdadeiros donos de nossas terras têm que se submeter as leis oficiais fixadas pelos brancos.

 Resposta: E

02. Getúlio Vargas exerceu uma dominação legal e carismática. Poder legal por ser impessoal, técnico e meritocrático e poder carismático 
por ter obtido a confiança da sociedade por seus dons, através de seu poder de influenciar o lado sensível e emocional das pessoas.

 Resposta: D

03. Somente a alternativa [E] é correta. A visão apresentada na alternativa [A] corresponde ao pensamento de Émile Durkheim, a alternativa 
[B] corresponde à teoria marxista, a alternativa [C] é uma interpretação da ideologia liberal e a alternativa [D] se alinha à visão do 
sociólogo contemporâneo Pierre Bourdieu.

 Resposta: E

04. Segundo a teoria weberiana, podem existir três tipos puros de dominação: Racional (ou legal): fundado sobre a crença na legitimidade 
dos comandos e na crença dos títulos daqueles que exercem a dominação; Tradicional: é fundada na crença no caráter sacro das 
tradições antigas e na legitimidade daqueles que foram chamados pela tradição para exercer a autoridade; Carismática: é fundada na 
devoção fora do comum e justificada pelo caráter sacro ou pela força heroica de uma pessoa e da ordem por essa revelada ou criada.

 Resposta: A

05. Diferentemente da conotação que se tem no senso comum, a burocracia, segundo a concepção weberiana, não é vista como uma 
organização dispendiosa, lenta e pouco eficiente. A partir do contexto político da Alemanha no século XIX, o autor caracterizava a 
burocracia como o tipo de organização próprio e necessário para a manutenção do Estado Moderno. Sendo assim, o que prevaleceria 
seria o tipo de dominação racional, fundada no contrato e a partir da qual os atores agiriam com a máxima eficiência, segundo regras 
específicas, em um modelo hierarquizado e despersonalizado. Desta maneira, a burocracia traria estabilidade política e econômica 
para o Estado.

 Resposta: A
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