
  

 

 
Questão 01 - Fato social é um conceito fundamental da teoria sociológica de Émile 
Durkheim, constituindo-se em qualquer forma de indução sobre os indivíduos. Para o 
sociólogo francês, os fatos sociais não podem ser confundidos com os fenômenos 
orgânicos nem com os psíquicos. Entre os fatos sociais incluem-se as regras jurídicas 
e morais, os dogmas religiosos, as maneiras de agir e os costumes. Tendo como 
referência essas informações, EXPLICITE acerca do conceito de fato social formulado 
por Durkheim, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:  
  
• coercitividade. 
• exterioridade.  
• generalidade. 
 
Questão 02 - Leia atentamente o seguinte trecho de um texto de Friedrich Engels 
(1820-1895) no qual o autor se coloca em defesa do “método dialético” em 
contraposição ao “método metafísico especulativo”:  
 
“Para o metafísico, as coisas e as suas imagens no pensamento, os conceitos, são 
objetos de investigação isolados, fixos, rígidos, focalizados um após o outro, de per si, 
como algo dado e sempre perene. [...] Para ele, uma coisa existe ou não existe; um 
objeto não pode ser ao mesmo tempo o que é e outro diferente. [...] À primeira vista, 
este método discursivo parece-nos extremamente razoável, porque é o do chamado 
senso comum. Mas [...] o método metafísico de pensar, por muito justificado e até 
necessário que seja em muitas zonas do pensamento, mais ou menos extensas 
segundo a natureza do objeto de que se trate, tropeça sempre, cedo ou tarde, com 
uma barreira, ultrapassada, a qual se converte num método unilateral, limitado, 
abstrato, e se perde em insolúveis contradições, pois, absorvido pelos objetos 
concretos, não consegue perceber a sua concatenação; preocupado com a sua 
existência, não atenta na sua origem nem na sua caducidade; obcecado pelas 
árvores, não consegue ver o bosque. [...] todo o ser orgânico é, a qualquer instante, 
ele mesmo e outro; a todo instante, assimila matérias absorvidas do exterior e elimina 
outras do seu interior; a todo instante, morrem certas células e nascem outras no seu 
organismo; e no transcurso de um período mais ou menos demorado, a matéria de 
que é formado renova-se totalmente, e novos átomos de matérias vêm ocupar o lugar 
dos antigos, pelo que todo o ser orgânico é, ao mesmo tempo, o que é e outro 
diferente. Da mesma maneira, observando as coisas detidamente, verificamos que os 
dois polos de uma antítese, positivo e o negativo, são tão inseparáveis quanto 
antitéticos um do outro e que, apesar de todo o seu antagonismo, se penetram 
reciprocamente; e vemos que a causa e o efeito são representações que somente 
regem, como tais, na sua aplicação ao caso concreto, mas que, examinando o caso 
concreto na sua concatenação com a imagem total do universo, se juntam e se diluem 
na ideia de uma trama universal de ações e reações, em que as causas e os efeitos 

    ENSINO MÉDIO                                                          ANO: 3º 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA 

AVALIAÇÃO 

PARCIAL 

2ª CHAMADA 

DIVERSAS 

INTERVENÇÃO 

FINAL  

RECUPERAÇÃO 

PROFESSOR (A): JOÃO JUNIOR 

ALUNO (A):  

DATA 03/04/2020 VALOR  NOTA: 



mudam constantemente de lugar e em que o que agora ou aqui é efeito adquire em 
seguida, aqui ou ali, o caráter de causa, e vice-versa. Nenhum desses fenômenos e 
métodos discursivos se encaixa no quadro das especulações metafísicas. Ao 
contrário, para a dialética, que focaliza as coisas e as suas imagens conceituais 
substancialmente nas suas conexões, na sua concatenação, na sua dinâmica, no seu 
processo de nascimento e caducidade, fenômenos como os expostos não são mais 
que outras tantas confirmações do seu modo genuíno de proceder.”  
 
(Engels, Friedrich. Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, São Paulo: Editora 

Moraes. pp. 42-43).  
 
Com base no trecho acima, ANALISE em que consiste o materialismo histórico e 
dialético, mostrando como Marx põe em marcha essa abordagem ao mesmo tempo 
“materialista” e “dialética” em sua análise sociológica que mobiliza termos tais como 
“modo de produção”, “forças produtivas”, “relações de produção”, “classes sociais”, 
“mais-valia”, etc. 
 
 
 
*As questões, deverão ser encaminhados via email para com identificação  
joao.junior@colegiopromove.com.br 


