


Questão ENEC - 2016 número  39 - Temática -

Metodologia em Durkheim.

Durkheim, um dos autores clássicos das ciências sociais,

possui como um de seus principais conceitos analíticos o

fato social. Tanto que define a Sociologia como o estudo

dos fatos sociais.

Advindo de uma tradição positivista e funcionalista, seu

método de análise parte



Comando: Advindo de uma tradição positivista e funcionalista, seu

método de análise parte

A) das sociedades mais simples, a fim de explicar as sociedades

mais complexas.

B) de uma análise interpretativa das sociedades, já que é impossível

alcançar as verdades.

C) de uma análise dialética da relação indivíduo/sociedade para se

chegar às leis sociais.

D) dos indivíduos, para se chegar às consciências coletivas da

sociedade em questão.

E)da sociedade, na busca de leis imutáveis existentes

necessariamente nas sociedades simples e complexas.



Gabarito:

A) das sociedades mais simples, a fim de explicar 
as sociedades mais complexas.



Alguns conceitos básicos de Durkheim.

Fato Social - possui três características:

1)Coercitividade - é coercitivo em relação ao indivíduo.

2)Exterioridade - é exterior ao indivíduo.

3)Geral - é geral para a sociedade ou grupo social analisado.

Sociedade - Formada por um conjunto de Reinos Morais que constitui uma

consciência coletiva sempre superior às consciências individuais. Além

disso, compara a sociedade a um organismo vivo no qual cada reino moral

representaria um órgão para o funcionamento perfeito da sociedade, todos

os reinos deveriam atuar de maneira sistêmica e complementar.

Método - Observação e experimentação, a fim de extrair relações de causa

e efeito, para chegar-se a leis que regem a sociedade. Partindo sempre do

simples ao complexo.

Anomia - É o mau funcionamento da sociedade, ou seja, é comparado a

um problema social.



Questão ENEC - 2016 número  41 - Temática: 

Tipologias de dominação em Weber.

Essa imagem representa uma mãe exercendo uma dominação, no sentido weberiano, sobre
sua filha. Comumente, associa-se esse tipo a uma dominação de caráter tradicional,
baseado no respeito aos mais velhos ou aos pais. Contudo, a dominação de uma mãe sobre
sua filha, como no caso mostrado, também pode ser classificada, no sentido weberiano,
como uma dominação de caráter



Comando: a dominação de uma mãe sobre sua filha, como no caso mostrado, também pode ser
classificada, no sentido weberiano, como uma dominação de caráter

A) carismático, já que a criança não gosta de sua mãe e faz coisas inapropriadas.

B) legal racional, já que, tradicionalmente, os pais podem exercer a dominação sobre os
filhos.

C) classista, já que a mãe, pertencendo a classes superiores, tem o direito de dominar as
inferiores.

D) social, já que a mãe representa o fato social coercitivo durkheimeano e geral para
nossa sociedade.

E) legal racional, já que, legalmente, os direitos e também os deveres dos pais sobre os
filhos estão garantidos na Constituição.



Gabarito:

E) legal racional, já que, legalmente, os direitos e também 
os deveres dos pais sobre os filhos estão garantidos na 

Constituição.



Alguns conceitos básicos de Weber

Ação Socia - “orienta-se pelo comportamento de outros, seja este

passado, presente ou esperado como futuro. Os ‘outros’ podem ser

indivíduos e conhecidos ou uma multiplicidade indeterminada de

pessoas completamente desconhecidas [...]”.

Dominação - [...] chamamos ‘dominação’ a probabilidade de

encontrar obediência para as ordens específicas (ou todas) dentro

de um determinado grupo de pessoas. A dominação pode ser de

três tipos:

A)de caráter racional (baseada na legalidade das leis

estabelecidas);

B)de caráter tradicional (baseada em um costume; nem sempre foi

assim); e

C)de caráter carismático (baseada na crença do poder

sobrenatural de outro indivíduo).



Questão ENEC - 2016 número  45/ENEM 2010 - Temática: 

Relações de "trabalho" na contemporaneidade e seus impactos 

socioambientais

"A poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse

nome, mas já eram largamente notadas no século XIX, nas grandes

cidades inglesas e continentais. E a própria chegada ao campo das

estradas de ferro suscitou protestos. A reação antimaquinista,

protagonizada pelos diversos luddismos, antecipa a batalha atual

dos ambientalistas. Esse era, então, o combate social contra os

miasmas urbanos."
SANTOS M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2002 (adaptado).

O crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificações

na paisagem e nos objetos culturais vivenciados pelas sociedades.

De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos sociais

emergiram e se expressaram por meio



Comando: pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram

e se expressaram por meio

a) das ideologias conservacionistas, com milhares de adeptos no

meio urbano.

b) das políticas governamentais de preservação dos objetos

naturais e culturais.

c) das teorias sobre a necessidade de harmonização entre técnica

e natureza.

d) dos boicotes aos produtos das empresas exploradoras e

poluentes.

e) da contestação à degradação do trabalho, das tradições e da

natureza.



Gabarito:

e) da contestação à degradação do trabalho, das 
tradições e da natureza.



Alguns conceitos básicos sobre trabalho
Formas de desemprego:
A) Desemprego Estrutural = provocado pelo avanço nas tecnologias

(máquinas)/ técnicas produtivas, provocando o fechamento de vagas de

trabalho, sem a possibilidade de sua retomada.

B) Desemprego Conjuntural = provocado por uma crise econômica, uma

catástrofe natural, entre outros fatores, que impõe o fechamento de vagas de

trabalho em um dado momento.

C) Desemprego Friccional = está associado à recusa do indivíduo em aceitar

as ofertas de emprego existentes no mercado. Essa recusa pode ser

associada a questões salariais, por se tratarem de vagas em áreas que não

exigem especialização.

D) Desemprego Sazonal = normalmente associado a setores agrícolas e

hoteleiros, tendo como base a oferta irregular de trabalho, que faz com que os

em um dado momento exista a oferta de emprego (safra de laranja, por

exemplo) e em outra época do ano não.



Questão ENEM - 2015 - Tema: Direito Civil & 

Direito Político

O reconhecimento da união homoafetiva levou o debate à esfera

pública, dividindo opiniões. Apesar da grande repercussão gerada

pela mídia, a população ainda não se faz suficientemente

esclarecida, confundindo o conceito de união estável com

casamento. Apesar de ter sido legitimado pelo Supremo Tribunal

Federal (STF), o reconhecimento da união homoafetiva é fruto do

protagonismo dos movimentos sociais como um todo.
AREDES, N.; SOUZA, I.; FERREIRA, E. Disponível em: http://reporterpontocom.wordpress.com. Acesso em: 1 mar. 2012 

(adaptado).

As decisões em favor das minorias, tomadas pelo Poder Judiciário,

foram possíveis pela organização desses grupos. Ainda que não

sejam assimiladas por toda a população, essas mudanças



Comando: Ainda que não sejam assimiladas por toda a

população, essas mudanças

a) contribuem para a manutenção da ordem social.

b) reconhecem a legitimidade desses pleitos.

c) dependem da iniciativa do Poder Legislativo Federal.

d) resultam na celebração de um consenso político.

e) excedem o princípio da isonomia jurídica.



Gabarito:

b) reconhecem a legitimidade desses pleitos.



Direito Civil & Direito Político & Direito Social

Direito Civil - Os direitos civis referem-se às liberdades individuais, como o direito de ir e vir, de dispor do

próprio corpo, o direito à vida, à liberdade de expressão, à propriedade, à igualdade perante a lei, a não ser

julgado fora de um processo regular, a não ter o lar violado.
Disponível em: < http://servicosocial-erenilza.blogspot.com.br/2010/09/o-que-sao-direitos-civis-politicos-e.html>. Acesso em: 26 out. 2016. 

É o ramo mais amplo do direito contendo mais de 2000 códigos.

Direito Político - Os Direitos Políticos são parte da Constituição Federal e definem cotidianamente como

o cidadão pode interferir na vida pública de sua comunidade nos mais variados níveis (por exemplo: esfera

nacional, estadual e municipal). Sistemas eleitorais e partidários, além de outras técnicas que guiam a vida

política, são estreitamente ligados à maneira como se encaminha o exercício do direito político.
Disponível em: <http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1053&Itemid=271>. Acesso em: 26 out. 2016.

Direito Social - De acordo com o Artigo terceiro da Constituição Federal são objetivos fundamentais da

República Federativa do Brasil construir uma sociedade justa livre e solidária, promovendo o bem-estar de

todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para

assegurar os direitos sociais do cidadão são necessários um conjunto integrado de ações de iniciativa dos

poderes públicos e das sociedades que irão garantir, através das políticas sociais, os direitos relativos à saúde,

à previdência e à assistência social. Compreendem os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos

desamparados.
Disponível em: <http://www.direitosocial.com.br/direitosocial.htm>. Acesso em: 26 out. 2016.


