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Exercícios sobre Auguste Comte 

 

Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir. 

Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, 

era ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A 

constituição de saberes autônomos, organizados em disciplinas específicas, como a Biologia ou a 

própria Sociologia, envolverá, de uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica, como a 

liberdade e a razão. 

Adaptado de: QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M.Um Toque de  Clássicos: Marx, 

Durkheim e Weber.Belo Horizonte: UFMG, 2002.  p.12. 

 

Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da Sociologia, assinale a alternativa que apresenta, 

corretamente, a relação entre conhecimento sociológico de Auguste Comte e as ideias iluministas. 

a) A ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo Iluminismo, que influenciou o 

Positivismo. 

b) A crença na razão como promotora do progresso da sociedade foi compartilhada pelo Iluminismo 

e pelo Positivismo. 

c) O Iluminismo forneceu os princípios e as bases teóricas da luta de classes para a formulação do 

Positivismo. 

d) O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para explicar a realidade social é um 

ponto comum entre o Iluminismo e o Positivismo. 

e) Os limites e as contradições do progresso para a liberdade humana foram apontados pelo 

Iluminismo e aceitos pelo Positivismo. 

 

 

2. A sociologia nasce no séc. XIX após as revoluções burguesas sob o signo do positivismo elaborado 

por Augusto Comte. As características do pensamento comtiano são: 

a) a sociedade é regida por leis sociais tal como a natureza é regida por leis naturais; as ciências 

humanas devem utilizar os mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra. 

b) a sociedade humana atravessa três estágios sucessivos de evolução: o metafísico, o empírico e o 

teológico, no qual predomina a religião positivista. 

c) a sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra 

porque tanto o sujeito quanto o objeto são sociais e estão envolvidos reciprocamente. 

d) o processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que 

necessariamente levaria a uma sociedade comunista. 

  



 
 

 

 

2 

Sociologia 
 

3. Na parte mais tardia de sua carreira, Comte elaborou planos ambiciosos para a reconstrução da 

sociedade francesa em particular, e para as sociedades humanas em geral, baseado no seu ponto de 

vista sociológico. Ele propôs o estabelecimento de uma “religião da humanidade”, que abandonaria a 

fé e o dogma em favor de um fundamento científico. A Sociologia estaria no centro dessa nova religião 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 28. 

 

Com base nessa assertiva, Comte aponta para o papel da Sociologia como ciência fundamental para a 

compreensão  

a) da ideia da revolução, como solução para sanar as questões da desigualdade social.     

b) da crença na ação dos indivíduos, como fator de intervenção na realidade.     

c) do consenso moral, como solução para regular e manter unida a sociedade.  

d) dos elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a pluralidade social.     

 

 

4. Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, 

embora cheguem a conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre 

trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente 

fácil, enquanto, para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante 

das sociedades modernas. A respeito das concepções teóricas desses autores, é CORRETO afirmar: 

a) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada 

indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando -se assim a justiça social. 

b) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade 

principal das coletividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de 

todos os conflitos. 

c) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo 

entre opressores e oprimidos; por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses 

e proletários. 

d) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta -se no fato de que o crescimento 

dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores 

embora não elimine as desigualdades sociais. 

e) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa 

a predominância de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas 

características se refletirão diretamente em suas instituições. 
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5. Auguste Comte, Karl Marx e Émile Durkheim são considerados os grandes pilares da Sociologia como 

ciência burguesa. Nessa época, a Sociologia, para se afirmar no campo das ciências, adotou o 

Positivismo. 

Assinale a assertiva que melhor expressa o sentido do Positivismo sociológico. 

a) Busca da complexidade e dualidade – sociedade concebida como prenhe de conflitos e 

contradições; há uma circularidade entre todo e parte, ou seja, um determina o outro 

simultaneamente. 

b) Busca da objetividade e neutralidade – sociedade concebida como um organismo combinado de 

partes integradas e coesas que funcionam harmoniosamente, de acordo com um modelo físico 

ou mecânico de organização. 

c) Busca da singularidade e objetividade – sociedade concebida como mutável, visto que não há 

homem e nem sociedade ideal isolados na natureza, mas ambos conjugados concretamente a um 

momento histórico definido. 

d) Busca da complexidade e singularidade – sociedade e seus sistemas não atemporais. Privilégio 

da parte sobre o todo. 

e) Busca de subjetividade e pluralidade – sociedade é uma verdadeira máquina organizada, cujas 

partes, todas elas, contribuem de uma maneira diferente para o avanço do conjunto, adequando-

se às demandas do mercado. 

 

 

6. A filosofia da História – o primeiro tema da filosofia de Augusto Comte – foi sistematizada pelo próprio 

Comte na célebre “Lei dos Três Estados” e tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista 

deve imperar entre os homens. Sobre a “Lei do Três Estados” formulada por Comte, é correto afirmar 

que 

a) Augusto Comte demonstra com essa lei que todas as ciências e o espírito humano desenvolvem-

se na seguinte ordem em três fases distintas ao longo da história: a positiva, a teológica e a 

metafísica. 

b) na “Lei dos Três Estados” a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado 

teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. 

c) o estado teológico, segundo está formulada na “Lei dos Três Estados”, não tem o poder de tornar 

a sociedade mais coesa e nenhum papel na fundamentação da vida moral. 

d) o estado positivista apresenta-se na “Lei dos Três Estados” como o momento em que a 

observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos 

fenômenos observáveis. 

e) para Comte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado 

metafísico procura soluções absolutas e universais para os problemas do homem. 
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7. O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se, entre seus 

principais teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento científico 

presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar: 

a) A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais, razão pela 

qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico. 

b) Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem objeto do conhecimento científico, haja 

vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a 

neutralidade científica. 

c) Apreender a sociedade como um grande organismo, a exemplo do que fazia o materialismo 

histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para as investigações empreendidas 

no âmbito das ciências sociais. 

d) A ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a 

necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas 

historicamente. 

e) O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à compreensão da 

sociedade os valores por ele assimilados durante o processo de socialização obtido no seio 

familiar. 
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1. B 

O positivismo de Comte pode ser considerado um herdeiro do Iluminismo, por radicalizar a adesão à razão 

como forma de produção de conhecimento válido. No positivismo, nenhuma outra forma de conhecimento 

deve ser reconhecida, e a ciência deve guiar o ser humano rumo ao progresso. 

 

2. A 

A alternativa A é a única que condiz totalmente com o positivismo. Vale ressaltar que, segundo essa 

corrente de pensamento, os três estágios são o teológico, o metafísico e o positivo, a sociologia deve ser 

neutra e a sociedade não caminha para o comunismo. 

 

3. C 

Segundo Comte, a Sociologia seria a ciência responsável por explicar o funcionamento da sociedade e as 

leis que a regem, tal qual as ciências naturais faziam em suas respectivas áreas. A partir dessa 

compreensão, seria possível controlar a sociedade, a aperfeiçoando e gerando coesão e união. 

 

4. A 

A alternativa A está correta. Segundo o pensamento positivista, cada indivíduo tem um papel na sociedade 

e deve aceitá-lo para o bem comum. A alternativa B está incorreta, pois mistura conceitos positivistas e 

marxistas. Para Comte, o pensamento científico levaria à harmonia, e não ao conflito de classes. A 

alternativa C está incorreta porque é contraditória (se a história humana é feita de "consensos", por que há 

antagonismo e polarização?). Além disso, atribui a Comte pressupostos teóricos de Marx. A afirmativa D 

está incorreta porque não há elevação do nível de vida dos trabalhadores no raciocínio. 

 

5. B 

Pela grande influência das ciências naturais sobre o positivismo, este acreditava que a Sociologia deveria 

buscar o mesmo grau e tipo de objetividade e neutralidade. Além disso, as teorias em voga na época 

(principalmente da Biologia) influenciaram bastante o positivismo, que tomava emprestadas noções 

biológicas para explicar a sociedade. 

 

6. D 

O Estado positivo caracteriza-se, segundo Comte, pela subordinação da imaginação e da argumentação à 

observação. Isso quer dizer que o processo de construção do conhecimento humano ocorre a partir da 

experimentação própria do método científico. 

 

7. D 

Comte propunha uma ciência da sociedade, capaz de explicar e compreender todos os fenômenos sociais 

da mesma forma que as ciências naturais buscavam interrogar seus objetos de estudo. 

 

 


