
QUIZZES

QUESTÕES DE

VESTIBULAR

SOCIOLOGIA



QUIZ

(ENEM/2015) A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito,

que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de

espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a

diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa

com base nela reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar.

HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2003.

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o

mesmo objeto, eles

a) recorriam aos clérigos

b) entravam em conflito.

c) consultavam os anciãos.

d) apelavam aos governantes.

e) exerciam a solidariedade.
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Resposta correta: B

Segundo Hobbes, o homem em seu estado de natureza, ou seja, vivendo em uma sociedade

sem Estado, estabelece a guerra constante. A famosa frase que resume a natureza egoísta e

violenta dos homens é “o homem é o lobo do homem”. Em outras palavras, para Hobbes, se não

existir um Estado para regular nossas relações políticas, viveríamos no caos e na insegurança.

É importante notar também que o enunciado indica a “constituição da sociedade civil”, ou seja,

antes do surgimento do Estado não existe sociedade civil.
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(ENEM/2014) Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser

expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A

maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste das

ações da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em

comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando

garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que

não faça parte dela.

LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1978.

Segundo a Teoria da Formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão

deve

a) manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável.

b) abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum.

c) abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte.

d) concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade.

e) renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência.

.
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Resposta correta: D

Para John Locke, a legitimidade do Estado está na defesa da propriedade privada e garantia da

liberdade individual. Para tanto, Locke argumenta que os homens devem abrir mão de fazer

justiça e delegar essa função ao Estado.
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(ENEM/2012) O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que

só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade

fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo

social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua

existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que

cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no

todo.

ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que

a) o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza.

b) as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural.

c) o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele.

d) o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto.

e) as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.

.
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Resposta correta: C

Rousseau remonta à origem da desigualdade entre os homens para formular sua teoria do

contrato social. A desigualdade surge com a propriedade privada. Por esse motivo, a maioria

dos homens encontram-se acorrentados, quando, em seu estado de natureza, eram livres, bons

selvagens. A sociedade corrompe o homem. Por esse motivo, a legitimidade do Estado, para

Rousseau, está na vontade da maioria.
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(Enem 2014) Texto 1: “Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida

apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões

públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se

estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação.”

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado).

Texto 2: “Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de administrar

justiça e exercer funções públicas; algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de

tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem

sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados.”

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985.

Comparando os textos l e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto para Aristóteles (no

século IV a.C.), a cidadania era definida pelo(a)

a) prestígio social.

b) acúmulo de riqueza.

c) participação política.

d) local de nascimento.

e) grupo de parentesco
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Resposta correta: C

É preciso entender que em cada época há uma diferente concepção de cidadania, interpretando

os textos da questão, para os gregos a cidadania estava definida pela participação na política.
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(Enem 2013) Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de

homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram

ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no

governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não

assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda

piores para seus semelhantes.

ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013.

A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a

a) ampliação da noção de cidadania.

b) reformulação de concepções religiosas.

c) manutenção de ideologias conservadoras.

d) implantação de cotas nas listas partidárias.

e) alteração da composição étnica da população.
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Resposta Correta: A

A concepção de quem era cidadão nos EUA não levava em consideração algumas minorias,

como a comunidade gay, mas a medida que as minorias vão conquistando mais direitos, faz

com que o conceito de cidadania vá se alargando, e incorporando parcelas da população que

antes estavam a margem.
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(Enem 2011) Texto 1: A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo

decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda coletividade.

GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 1997 (adaptado).

Texto 2: É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos

governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela

imprensa.

Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 2010.

Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de comunicação, de

acordo com o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade por

a) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar.

b) fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública.

c) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos.

d) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização política.

e) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas.
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Resposta Correta: B

Para que haja participação política é necessário que outros direitos sejam garantidos para que

todo cidadão tenha a liberdade, e os conhecimentos para que possa participara e tomar uma

decisão consciente. Assim sendo, o papel da mídia é fundamental para que cada cidadão tenha

acesso a informações que não estão diretamente ligadas ao seu cotidiano.
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(Enem 2014) Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da

população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e

a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos

orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial — descendentes de africanos, povos indígenas,

descendentes de europeus, de asiáticos — para interagirem na construção de uma nação

democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. Acesso em: 21

nov. 2013 (adaptado).

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da

inclusão social a:

a) práticas de valorização identitária.

b) medidas de compensação econômica.

c) dispositivos de liberdade de expressão.

d) estratégias de qualificação profissional.

e) instrumentos de modernização jurídica.
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Resposta Correta: A

Para que se chegue a uma sociedade mais igual se faz necessário que não seja feita somente

políticas de redistribuição de renda mas também políticas que reconheçam as diferentes

minorias que compõem o pais, fazendo com que os estudantes sintam que a sua cultura

também faça parte da cultura nacional, e não seja uma cultura marginalizada.
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(ENEM 2017)

Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram

desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais

rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração, ou por conta de legados

coloniais e imperiais.

GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado).

Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade

descrito demanda, simultaneamente,

a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.

b) universalização de direitos e respeito à diversidade.

c) segregação do território e estímulo ao autogoverno.

d) políticas de compensação e homogeneização do idioma.

e) padronização da cultura e repressão aos particularismos.
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Resposta Correta: B

Para que um país multiétnico garanta que todos seus cidadãos tenham seus direitos garantidos,

tem que garantir que eles sejam garantidos independente de raça, gênero, orientação sexual ou

religião.
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(Enem 2017)

Procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão

das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta

com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com

crescimento do Produto Nacional Bruto, ou industrialização. O crescimento do PNB pode ser

muito importante como um meio de expandir as liberdades. Mas as liberdades dependem

também de outros determinantes, como os serviços de educação e saúde e os direitos civis.

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 2010.

A concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre

a) incremento da indústria e atuação no mercado financeiro.

b) criação de programas assistencialistas e controle de preços.

c) elevação da renda média e arrecadação de impostos.

d) garantia da cidadania e ascensão econômica.

e) ajuste de políticas econômicas e incentivos fiscais.
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Resposta Correta: D

O texto defende que, para que haja um desenvolvimento real de um país não podemos focalizar

em aspectos econômicos, mas também na expansão dos direitos como educação e saúde para

todos os cidadãos.
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(Unicamp 2015) A igualdade, a universalidade e o caráter natural dos direitos humanos

ganharam uma expressão política direta pela primeira vez na Declaração da Independência

americana de 1776 e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Embora se

referisse aos “antigos direitos e liberdades” estabelecidos pela lei inglesa e derivados da história

inglesa, a Bill of Rights inglesa de 1689 não declarava a igualdade, a universalidade ou o caráter

natural dos direitos. Os direitos são humanos não apenas por se oporem a direitos divinos ou de

animais, mas por serem os direitos de humanos em relação uns aos outros.

Assinale a alternativa correta:

a) A prática jurídica da igualdade foi expressa na Declaração de Independência dos EUA e

assegurada nos países independentes do continente americano após 1776.

b) A lei inglesa, ao referir-se aos antigos direitos, preservava a hierarquia, os privilégios

exclusivos da nobreza sobre a propriedade e os castigos corporais como procedimento jurídico.

c) No contexto da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

significou o fim do Antigo Regime, ainda que tenham sido mantidos os direitos tradicionais da

nobreza.

d) Os direitos do homem, por serem direitos dos humanos em relação uns aos outros, significam

que não pode haver privilégios, nem direitos divinos, mas devem prevalecer os princípios da

igualdade e universalidade dos direitos entre os humanos.
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Resposta Correta: D

A inovação dessas declarações, assim como da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é

de que todo e qualquer ser humano teria direito a eles independente de raça, religião, gênero ou

até mesmo se cometer algum crime.
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(Enem 2015) Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos

de movimentos sociais brasileiros nos últimos vinte anos foi no plano da reconstrução do

processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político,

da retomada da democracia e do fim do Regime Militar. Trata-se da reconstrução ou construção

de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela

redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a

população e com o Estado.

GOHN, M. G. M. Os sem-terras, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2003 (adaptado).

No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para:

a) diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados.

b) tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais.

c) difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política.

d) ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos.

e) fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado.
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Resposta Correta: B

A conquista de direitos não acontece de cima para baixo, mas a partir da luta dos diversos

setores da sociedade civil por mais direitos, portanto, os movimentos sociais como a expressão

da sociedade brasileira que a democracia deveria ser um valor da sociedade, mais do que a

formalidade das eleições ou de partidos políticos que estão diretamente ligados a estrutura

política
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