
 

 1. (Ufu 2012)   

 
 
A tirinha de Quino acima ilustra a concepção de fato social, segundo Durkheim. Para o autor, é 
característica do fato social  
 
a) ser geral e igual em todas as sociedades.    
b) dar liberdade ao indivíduo, em uma dada sociedade, de praticar ações e atitudes ligadas ao 

seu senso crítico.    
c) ser particular de cada indivíduo, sem interferência do grupo social no qual está inserido.    
d) exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior.    
 

 

2.  

 
 
Na tirinha acima, quase todas as pessoas possuem um comportamento similar. Nesse caso 
específico, pode-se dizer que o consumo se tornou, segundo a abordagem durkheimiana:  
 
a) Um fato social.    
b) Uma anomia social.    
c) Um erro social.    
d) Uma morte social.    
e) Uma modalidade social.    
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3. (Ufu 2013)  Os crescentes casos de violência que, recorrentemente, têm ocorrido em nível 
nacional e internacional, diuturna e diariamente noticiados pela imprensa, convidam a pensar 
em uma situação de patologia social. No entanto, para Durkheim, o crime, ainda que fato 
lastimável, é normal, desde que não atinja taxas exageradas. É normal, porque existe em todas 
as sociedades; para o sociólogo, o crime seria, inclusive, necessário, útil. Sem pretender fazer 
apologia do crime, compara-o à dor, que não é desejável, mas pertence à fisiologia natural e 
pode sinalizar a presença de moléstias a serem tratadas.  
 
O crime seria, pois, para Durkheim, socialmente funcional, porque   
a) exerce um papel regulador, contribuindo para a evolução do ordenamento jurídico e 

possível advento de uma nova moral.     
b) é fator de edificação e fortalecimento da solidariedade orgânica, que se estabelece nas 

sociedades complexas.     
c) legitima a ampliação do aparelho repressivo e classista do Estado burocrático nas 

sociedades baseadas no sistema capitalista.     
d) contribui para o crescimento de seitas e de religiões, nas quais as pessoas em situação de 

risco buscam proteção.     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D]   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Resposta da questão 3: 
[A] 
 
  

Página 3 de 3 
www.determinantebh.com.br 


