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Exercícios sobre Weber 

Exercícios 

 

1. Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 

comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território […], reivindica o monopólio do 

uso legítimo da violência física” 
(Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56). 

 

Assinale a alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de Weber. 

 

a) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência 

de modo legítimo dentro dos limites do seu território. 

b) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente a violência com o consentimento 

dos cidadãos – a violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal. 

c) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência (ameaças, armas de fogo, coação 

física) como meio de atingir seus fins – assim a segurança de todos os cidadãos está garantida. 

d) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso – por exemplo, as empresas 

privadas de vigilância – independente da autorização legal do Estado. 

e) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do 

Estado contemporâneo – por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. 
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2. Leia atentamente o texto e responda a questão assinalando uma das alternativas abaixo. 

 

“Max Weber frequentemente utilizou a imagem da máquina na análise da natureza da organização 

burocrática. Tal como uma máquina, a burocracia era o sistema de utilização de energias para a 

execução de tarefas específicas. O membro de uma burocracia ‘é apenas uma peça em um mecanismo 

móvel que lhe prescreve uma marcha essencialmente fixa. A burocracia, em comum com a máquina, 

poderia ser posta a serviço de muitas questões diferentes. Mais ainda, uma organização burocrática 

funciona tão eficientemente a ponto de seus membros serem ‘desumanizados’: a burocracia 

‘desenvolvida mais perfeitamente… mais completamente tem sucesso em eliminar das atribuições dos 

funcionários amor, ódio e todos os elementos puramente pessoais, irracionais e emocionais que 

escapem ao cálculo’. […] O avanço da burocracia aprisionava as pessoas na Gehäuse der Hörigkeit, a 

‘jaula de ferro’ da divisão especializada do trabalho da qual dependia a administração da ordem social 

e econômica moderna […]”. 
GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o pensamento social clássico e contemporâneo. São 

Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 58-59. 

 

 

Segundo o texto acima, sobre o conceito de burocracia de Max Weber, é correto afirmar que 

 

a) a burocracia é um sistema eficiente de organização do trabalho somente quando é aplicado em 

poucas questões específicas. 

b) a burocracia consiste em um sistema de divisão especializada do trabalho que busca a eficiência 

a partir de atribuições impessoais, racionais e calculadas impostas aos seus funcionários. 

c) os funcionários burocráticos podem se expressar livremente, desde que dentro de regras 

prescritas de forma impessoal e calculada. 

d) a burocracia é um sistema arcaico que deve ser superado por outros processos de administração 

do trabalho típicos da modernidade. 

e) nenhuma das alternativas acima pode ser afirmada corretamente sobre o conceito de burocracia. 
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3. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das 

condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse 

conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas 

as coisas pelo cálculo. 
WEBER, M. A ciência como vocação. GERTH, H., MILLS, W. (Org.). Max Weber: ensaios de sociologia. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). 

 

Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de 

desencantamento do mundo evidencia o (a): 

 

a) progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. 

b) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. 

c) emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. 

d) afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. 

e) fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. 

 

 

4. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro 

não tem, em si mesma, nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se 

dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em todos os países, 

sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-

se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e 

racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa 

individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. 
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2001 (adaptado). 

 

O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a 

 

a) competitividade decorrente da acumulação de capital. 

b) implementação da flexibilidade produtiva e comercial. 

c) ação calculada e planejada para obter rentabilidade. 

d) socialização das condições de produção. 

e) mercantilização da força de trabalho. 
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5. O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os 

homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, a 

formação dos Estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras e fator 

estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande 

potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do 

cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da 

força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à 

criminalidade. 
(Adaptado de: COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. p.283-285.) 

 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a concepção sociológica weberiana sobre o uso da 

força pelo Estado contemporâneo. 

 

a) A força militar contemporânea, por seu poder de persuasão e atributos personalísticos, é um 

agente exemplar do tipo de dominação carismática. 

b) Na sociedade contemporânea, o poder compartilhado entre cidadãos e Estado, para o uso da força, 

define a dominação legítima do tipo racional-legal. 

c) O Estado contemporâneo caracteriza-se pela fragmentação do poder de força, conforme o tipo 

ideal de dominação carismática, a exemplo do patriarca. 

d) O Estado contemporâneo define-se pelo direito de monopólio do uso da força, baseado na 

dominação legítima do tipo racional-legal. 

e) O tipo ideal de dominação tradicional é exercido com base na legitimidade e na legalidade do poder 

de uso democrático da força pelo Estado contemporâneo. 

 

 

6. Do ponto de vista do agente, o motivo é o fundamento da ação; para o sociólogo, cuja tarefa é 

compreender essa ação, a reconstrução do motivo é fundamental, porque, da sua perspectiva, ele figura 

como a causa da ação. Numerosas distinções podem ser estabelecidas e Weber realmente o faz. No 

entanto, apenas interessa assinalar que, quando se fala de sentido na sua acepção mais importante 

para a análise, não se está cogitando da gênese da ação, mas sim daquilo para o que ela aponta, para 

o objetivo visado nela; para o seu fim, em suma.” 
COHN, Gabriel (Org.). Max Weber: sociologia. São Paulo: Ática, 1979. 

 

A categoria weberiana que melhor explica o texto em evidência está explicitada em 

 

a) A ação social possui um sentido que orienta a conduta dos atores sociais. 

b) A luta de classes tem sentido porque é o que move a história dos homens. 

c) Os fatos sociais não são coisas, e sim acontecimentos que precisam ser analisados. 

d) O tipo ideal é uma construção teórica abstrata que permite a análise de casos particulares. 

e) O sociólogo deve investigar o sentido das ações que não são orientadas pelas ações de outros. 
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Gabarito 

 

1. A 

Para Weber, a grande característica do Estado moderno é o fato dele operar uma centralização do poder 

da violência. Diferente de outras sociedades históricas, no mundo moderno apenas o Estado (ou alguma 

instituição sob sua autorização) pode exercer violência sem ser considerado criminoso - o que não quer 

dizer que o uso que o Estado faz desse poder não seja eventualmente questionado. 

 

2. B 

Sistema profundamente impessoal e utilitário, focado exclusivamente na eficiência, isto é, no 

cumprimento de metas, o capitalismo é por si mesmo burocrático, favorecendo a divisão social do 

trabalho, a meritocracia, a hierarquia e o senso do dever. 

 

3. D 

O texto de Weber mostra a transição do pensamento antigo para o moderno diante das alterações 

históricas ocorridas no período, como Revolução Industrial, surgimento do capitalismo, entre outros. 

Assim, há um afastamento em relação às crenças mais antigas. A questão traz, ainda, o diálogo entre a 

história e o pensamento sociológico. 

 

4. C 

Segundo Max Weber, a característica primordial do capitalismo seria a racionalização da vida 

econômica. Tal racionalização consistiria basicamente no fato do capitalismo ser o primeiro sistema 

econômico inteiramente desvencilhado da submissão a valores morais e religiosos. Neste sistema, o 

motor da atividade econômica é única e exclusivamente o lucro, a relação custo-benefício. 

 

5. D 

No caso específico do Estado, Weber considera que este exerce seu domínio através do monopólio do 

uso legítimo da força em determinado território. Essa é uma dominação do tipo racional-legal, por não 

ser baseada nem no carisma de um líder, nem na tradição, e sim em um regimento jurídico e 

racionalmente reconhecido por todos. 

 

6. A 

Para Weber, o que diferencia a ação humana das ações de todos os outros seres, vivos ou não, é que ela 

sempre tem um sentido subjetivo, uma motivação. Cabe ao sociólogo investigar as ações sociais, isto é, 

as ações humanas que envolvem alguma relação ou expectativa de relação para com o outro. 

 

 


