
 
SOCIOLOGIA 

 
ÁREA IV 
Questão 34 
- Existem vários elementos que o candidato poderia tomar como referência para assinalar a resposta correta. 
Primeiro, a obra "Regras do método sociológico" não faz parte da bibliografia exigida para a prova. Além disso, 
esta obra é de caráter metodológico, não teórico conceitual, como o próprio Durkheim ressalta na introdução à 
Regra do Método ao comentar: "Fomos, portanto, levados pela força das circunstâncias a elaborar um método 
mais definido, assim o julgamos, mais exatamente adaptado à natureza particular dos fenômenos sociais". Assim, 
na obra Da divisão do trabalho social, publicada em 1893, continha a descrição do que deveria ser um objeto de 
investigação, um método e um conjunto teórico conceitual e, ainda, explica os fundamentos básicos da 
organização social da vida moderna com os conceitos como Solidariedade Orgânica e Mecânica. E esta obra até 
hoje serve de inspiração à análise sociológica, foi defendida como tese de doutorado. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
Questão 35 
- Esclarecemos que embora a abordagem compreensiva esteja contida no constructo weberiano, a parte desse 
método com o qual Weber operacionaliza o entendimento da realidade, baseia-se no tipo ideal. A questão pede 
que seja indicada a resposta que MELHOR EXPRESSA O MÉTODO WEBERIANO. Como o tipo ideal é parte da 
metodologia da abordagem compreensiva, e como no conjunto de respostas não existe qualquer outra capaz de 
dar conta do que foi perguntado, fica evidente que a única alternativa correta é a E. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
Questão 37 
- Sabemos que a pesquisa antropológica tem como forma primeira de produção de conhecimento, a etnografia, 
essencialmente realizada por meio de pesquisa de campo. Para isso é necessário com que o pesquisador conviva 
prolongadamente com os sujeitos investigados. A pergunta busca interrogar sobre o conhecimento do candidato 
sobre o principal método utilizado na Antropologia, não sobre as possíveis implicações de sua utilização. 
- Mantemos como correta a resposta divulgada no gabarito. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
Questão 38 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
Questão 39 
- Esclarecemos que do ponto de vista sociológico e antropológico somente podemos pensar as diferenças entre 
os indivíduos em termos de construções sociais. Sendo assim, somos todos potencialmente iguais, independente 
de diferenças raciais, étnicas e culturais. Os indivíduos sofrem limitações na manifestação de sua potencialidade 
em decorrências de condições sociais objetivas que valorizam ou desvalorizam tais características privilegiando 
uns e discriminando outros. Cada um desses indivíduos ou grupos tem a condição objetiva de suas dificuldades 
determinada pelo meio social em que está inserido e dos problemas concretos que é obrigado enfrentar. Assim a 
resposta ressalta que os grupos indígenas não se interessam plenamente pela ciência e tecnologias de última 
geração, não por não terem capacidade intelectual, mas porque vivem de acordo com outras lógicas, princípios e 
matrizes de conhecimento. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 


