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Sociologia 
 

Processo de Socialização 
 

Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir: 

Acordei pensando... Que não agimos apenas por nosso desejo. Que sempre fazemos as coisas 

pensando em outros... Que nossas ações só existem em relação a nossa família, vizinhança, cidade 

Que essas ações, de espírito coletivo, geram solidariedade Que quanto mais amor e relações existirem, 

mais coletivas serão nossas ações Que os desejos ocultos e egoístas camuflam a infelicidade de quem 

é incapaz de pensar no coletivo. 
Disponível em: http://manguevirtual.blogspot.com.br/search/label/POESIA 

  
Acerca dos aspectos que definem o objeto de estudo sociológico contido no texto, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) A coerção é uma característica importante para adaptar os indivíduos às regras da sociedade em 
que vivem. 

b) A educação dos indivíduos é uma forma utilizada pela sociedade para internalizar, nas pessoas, 
hábitos e costumes do grupo social. 

c) A ação individual é importante para a formação da coletividade, mas a vontade individual é 
fundamental para a constituição da solidariedade. Sem esta não existe sociedade. 

d) A generalidade é um aspecto importante nas ações coletivas, pois as regras e normas sociais são 
comuns a todos os membros de uma sociedade. 

e) As instituições sociais são responsáveis pela socialização e pelo controle das ações individuais. 
Elas ensinam os indivíduos a seguirem as regras sociais que lhes são exteriores. 

 

 

2. Leia o texto a seguir. 

Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por 
mais de um dia é a origem da chamada “nomofobia”, contração de no mobile phobia, doença que afeta 
principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da 
população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa, ou 
se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. 
O medo de não ter o celular à disposição cria nova fobia. Disponível em: http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/comportam

 ento/noticias/o-medo-de-nao-ter-o-celular-a-disposicao-cria-nova-fobia.Acesso em: 9 abr. 2012. Adaptado. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre socialização e instituições sociais, na perspectiva 
funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta. 

a) A nomofobia reduz a possibilidade de anomia social na medida em que aproxima o contato em 
tempo real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social. 

b) As interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica, pois os 
indivíduos uniformizam seus comportamentos. 

c) O que faz de uma rede social virtual uma instituição é o fato de exercer um poder coercitivo e ao 
mesmo tempo desejável sobre os indivíduos. 

d) O uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser 
compreendido como fato social. 

e) Para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-se necessário que esteja presente em uma 
diversidade de grupos sociais. 

http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/comportam
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/comportam


 
 

 

 

2 

Sociologia 
 

3. Os crescentes casos de violência que, recorrentemente, têm ocorrido em nível nacional e internacional, 
diuturna e diariamente noticiados pela imprensa, convidam a pensar em uma situação de patologia 
social. No entanto, para Durkheim, o crime, ainda que fato lastimável, é normal, desde que não atinja 
taxas exageradas. É normal, porque existe em todas as sociedades; para o sociólogo, o crime seria, 
inclusive, necessário, útil. Sem pretender fazer apologia do crime, compara-o à dor, que não é desejável, 
mas pertence à fisiologia natural e pode sinalizar a presença de moléstias a serem tratadas. O crime 
seria, pois, para Durkheim, socialmente funcional, porque 

a) exerce um papel regulador, contribuindo para a evolução do ordenamento jurídico e possível 
advento de uma nova moral. 

b) é fator de edificação e fortalecimento da solidariedade orgânica, que se estabelece nas sociedades 
complexas. 

c) legitima a ampliação do aparelho repressivo e classista do Estado burocrático nas sociedades 
baseadas no sistema capitalista. 

d) contribui para o crescimento de seitas e de religiões, nas quais as pessoas em situação de risco 
buscam proteção. 

 

 

4. Segundo Èmile Durkheim (1858-1917), os costumes e as ideias existentes na sociedade não fomos nós, 
individualmente, que fizemos. São produtos da vida em comum e exprimem as necessidades sociais. 
São mesmo, na sua maior parte, obras de gerações passadas. 
Segundo as reflexões do autor sobre esse tema, marque a alternativa INCORRETA. 

a) Cada sociedade dispõe de certas regras, normas e leis que existem independentemente dos 
indivíduos e fazem com que a sociedade se perpetue. 

b) As leis e regras sociais existem fora da consciência individual, pairam como que acima de todos, 
formando uma consciência coletiva que a todos permeia. 

c) Os costumes e normas solidificam-se em instituições sociais e essas, por sua vez, são todas as 
crenças e comportamentos instituídos e essenciais para a coletividade. 

d) As transformações das regras e normas sociais ocorrem de forma dialética, em que o processo de 
mudanças é condicionado principalmente pela interação dos indivíduos na ação-reflexão-ação. 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os quadrinhos acima apresentam a construção de uma figura social, o monstro. Tendo em conta a 
teoria sociológica, podemos dizer que: 

a) O monstro surge a partir de um processo social que cria sujeitos rejeitados e desajustados. 

b) O monstro é uma figura que já desde o nascimento se mostra desajustada em relação à sociedade. 

c) Somente as crianças são monstruosas. 

d) Os monstros correspondem a uma forma de classificação escolar dos seus estudantes. 

e) Há, na sociedade contemporânea, uma grande preocupação em fazer com que a monstruosidade 
seja apagada da personalidade das pessoas. 
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6. Leia. 
 
Sei que os anos vão passando e eu amando mais você. 
Dedicando sempre um amor sem fim, 
bons momentos de paixão e de felicidade. 
E eu sempre acreditei que o seu amor era verdade. 
 
Você sempre jurou a mim eterno amor, 
que um dia casaria comigo e seria feliz. 
Mas você mentiu, e eu vi que estava errado. 
Um dia vi você sair com o ex-namorado. 
 
Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. 
Eu vou te bloquear no MSN. 
Não me mande mais scraps, nem e-mails, PowerPoint. 
Me exclua também e adicione ele. 

(Ewerton Assunção. Eu vou te excluir do meu Orkut.) 

 
A música, acima, acaba por apresentar um aspecto novo da socialização existente na sociedade 
contemporânea. Que aspecto é esse? 

a) O aumento da importância da internet como mediadora das relações sociais. 

b) A relevância sociológica do amor para as relações amorosas. 

c) A traição como fato social total. 

d) A persistência da traição nas relações sociais. 

e) O desejo pela posse de meios de comunicação.  
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7. Hoje em dia, muitos pais acreditam que, a partir de certa idade, devem delegar a educação de seus 
filhos à escola, pois já cumpriram seu papel até ali, e nada podem acrescentar para o filho, não melhor 
do que faria o colégio. 
A questão é que estão enganados. Os pais são os melhores professores de seus filhos, e sempre serão. 
Mas quando digo professores, não me refiro aos ensinamentos de matérias como o português ou a 
matemática, e sim ao desenvolvimento de virtudes e capacidades relacionadas a todos os âmbitos de 
seu ser, pois sabemos que o ser humano não é apenas composto por seu lado racional (aqui me refiro 
aos aprendizados puramente escolares). 

(Fonte: http://www.serfamilia.com.br/educacao/uma-parceria-ideal.html. Acesso em 03 nov. 2012. ) 

 
O discurso acima procura evidenciar a importância da família para a educação da criança. Do ponto de 
vista sociológico, o que está ocorrendo é: 

a) A democratização do ensino público. 

b) A afirmação da autonomia individual em detrimento da sociedade. 

c) A defesa da importância da família para a primeira socialização dos indivíduos. 

d) A divisão da instituição educacional. 

e) O aumento da anomia social. 
 

 

8. “Socialização significa o processo pelo qual um indivíduo se torna um membro ativo da sociedade em 
que nasceu, isto é, comporta-se de acordo com seus folkways e mores […]. Há pouca dúvida de que a 
sociedade, por suas exigências sobre os indivíduos determina, em grande parte, o tipo de personalidade 
que predominará. Naturalmente, numa sociedade complexa como a nossa, com extrema 
heterogeneidade de padrões, haverá consideráveis variações. Seria, portanto, exagerado dizer que a 
cultura produz uma personalidade totalmente estereotipada. A sociedade proporciona, antes, os limites 
dentro dos quais a personalidade se desenvolverá”. 

(Fonte: KOENIG, S. Elementos de Sociologia. Tradução de Vera Borda, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1967, p. 70-75.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

a) Existe uma interação entre a cultura e a personalidade, o que faz com que as individualidades sejam 
influenciadas de diferentes modos e graus pelo ambiente social. 

b) Apesar de os indivíduos se diferenciarem desde o nascimento por dotes físicos e mentais, 
desenvolvem personalidades praticamente idênticas por conta da influência da sociedade em que 
vivem. 

c) A sociedade impõe, por suas exigências, aprovações e desaprovações, o tipo de personalidade que 
o indivíduo terá. 

d) O indivíduo já nasce com uma personalidade que dificilmente mudará por influência da sociedade 
ou do meio ambiente. 

e) São as tendências hereditárias e não a sociedade que determinam a personalidade do indivíduo. 
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9. “Pesquisadores das universidades britânicas de Glasgow e Bristol acompanharam os hábitos de 9.000 
crianças nos últimos catorze anos. Concluíram que o ambiente no qual elas foram educadas teve tanta 
influência nos casos de obesidade infantil quanto a herança genética. O estudo identificou oito fatores 
que podem levar à obesidade a partir dos 7 anos, dos quais destacam-se, aqui, dois: crianças com mais 
de 3 anos que permanecem diante da TV mais de oito horas por semana têm tendência ao 
sedentarismo e à superalimentação; filhos de pais obesos podem, além de herdar características 
genéticas de obesidade, imitar seu comportamento.” 

(Veja, ano 38, n. 23, p. 37, 8 jun. 2005.) 

Com base no texto, é correto afirmar: 

a) O fato de filhos de pais obesos serem obesos indica que a causa da obesidade infantil é 
necessariamente genética. 

b) Escolarização e incidência de obesidade infantil são diretamente proporcionais, revelando o 
equívoco dos conceitos sobre alimentação e saúde. 

c) Fatores biológicos e a construção de hábitos alimentares no processo de socialização da criança 
são determinantes na obesidade infantil. 

d) A interdição das crianças à televisão é uma medida que elimina o risco da obesidade infantil. 

e) O sedentarismo, a superalimentação e o ambiente no qual as crianças são educadas são fatores 
de obesidade infantil circunscritos aos povos de origem anglo-saxã. 

 

 

10. Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão 
consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para a experiência terão 
as pessoas com esse tempo livre. Mas se a notação útil do emprego do tempo se torna menos 
compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas 
na Revolução Industrial: como preencher os interstícios de seu dia com relações sociais e pessoais; 
como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida. 

(THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Cia. das Letras, 1998 
(adaptado).) 

 

A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução 
Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é o(a) 

a) intensificação da busca do lucro econômico. 

b) flexibilização dos períodos de férias trabalhistas. 

c) esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. 

d) aumento das oportunidades de confraternização familiar. 

e) multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. 
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Gabarito 

 

1. C 
Como observamos no texto há uma perspectiva coletiva de viés coercitivo ou integrador, onde a 
conclusão final demonstra que ações e vontades individuais não são as que dão “liga” à sociedade, e sim 
ações que têm outros como sentido 

 
2. D 

a) Incorreta. De acordo com Durkheim, situações de doenças produzidas socialmente (nesse caso, 
pode-se usar a nomofobia como exemplo) não reduzem, exemplificam a ocorrência de anomia social. 
Considere-se ainda que, conforme o mesmo autor, as mudanças associadas à modernidade reduzem 
o grau de integração da vida social. Nesse sentido, ocorre um enfraquecimento do vínculo entre o 
indivíduo e a sociedade, o que corresponde também ao enfraquecimento da consciência coletiva. 
 

b) Incorreta. De acordo com Durkheim, a solidariedade mecânica está presente nas sociedades ditas 
tradicionais. Nas sociedades modernas, o tipo característico de solidariedade é o orgânico. É 
incorreta também a afirmação de que os indivíduos uniformizam seus comportamentos nas 
sociedades modernas. O que ocorre é o processo inverso, com maior diferenciação entre eles, fato 
este explicado pelo conceito de solidariedade orgânica. 
 

c) Incorreta. As instituições sociais se definem pela função social desempenhada (constituída por longo 
processo histórico), o que envolve a atribuição e a distribuição de papéis sociais aos indivíduos, assim 
como a socialização dos mesmos. Nas condições atuais, uma rede social virtual não cumpre essa 
função e se caracteriza, antes de tudo, pela sociabilidade e não pela socialização. O conceito de 
coerção em Durkheim está diretamente vinculado às funções de socialização e, assim sendo, é 
impreciso aplicá-lo para explicar ou descrever uma rede social virtual. 
 

d) Correta. Fato social é a categoria analítica fundante da perspectiva funcionalista. De acordo com 
Durkheim, o fato social se distingue dos demais tipos de fatos por seu conteúdo moral. As interações 
sociais, na medida em que são um exemplo de fato social, contêm, necessariamente, elementos 
morais. As interações sociais por intermédio de recursos tecnológicos apenas são possíveis quando 
a moral social as possibilita. 
 

e) Incorreta. O critério da generalidade para definir um fato social não se confunde com universalidade. 
Assim, é possível que determinado fenômeno se apresente no interior de um dado grupo, enquanto 
fato sui generis, sem que necessariamente se repita em uma diversidade de grupos sociais. Por outro 
lado, um fato pode ser geral, sem ser um fato social. Conforme Durkheim, “o fato social não pode 
definir-se pela sua generalidade.” 

 
3. A 

O crime é um fato social normal nas formações sociais. Durkheim o compara com a dor, que mesmo 
indesejável, é necessária. O crime é útil socialmente porque ajuda a definir os limites socialmente aceitos 
para a conduta humana e regula o que podemos e não podemos fazer enquanto membro de um grupo 
social. 

 
4. D 

A alternativa D está incorreta por trazer uma análise que remete a teoria de outros pensadores clássicos 
da sociologia. A ideia de dialética é característica de Marx e a ideia de agência do indivíduo é 
preponderantemente weberiana. O pensamento durkheimiano não admite uma lógica dialética e muito 
menos dá relevância as intenções ou capacidades de ação dos indivíduos. 
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5. A 
A alternativa [A] é a única correta. O processo que cria “sujeitos monstruosos” é social, pois depende da 
interação dos indivíduos e da consequente rejeição de alguns deles. 
 

6. A 
A internet cria novos ambientes de socialização e novas regras sociais que devem ser seguidas. Ainda 
que a música pareça uma simples paródia ou brincadeira, ela consegue evidenciar a importância da 
internet para as relações sociais contemporâneas. 

 
7. C 

A família tem um papel importante na socialização das crianças e é por isso que ela também carrega a 
função de educá-la. Isso significa não somente educar de maneira escolar, mas valorizando sempre o 
tipo de ser humano que a sociedade considera ideal. 

 
8. A 

Segundo a corrente interacionista da sociologia, no processo de socialização ocorre uma relação dialética 
entre a cultura e a personalidade. A sociedade (ou cultura), construída pelo sujeito, o condiciona e 
determina qual a matriz sobre a qual o indivíduo pode construir sua personalidade pessoal. Nesse sentido, 
podemos dizer que a individualidade é socialmente condicionada e, por isso, somente a alternativa [A] é 
correta 

 
9. C 

Uma análise sociológica do problema proposto permite relacionar o processo de socialização das 
crianças com a obesidade infantil, dado que os filhos de pais obesos tendem a se manter obesos. Nesse 
sentido, fatores de ordem social apresentam praticamente o mesmo efeito que fatores de ordem 
biológica 
 

10. C 
Pelo argumento do texto, a transformação do tempo livre em tempo de trabalho e produção fez com que 
as pessoas se desacostumassem a ocupar seu tempo com relações sociais e pessoais. Esse seria o 
desafio contemporâneo, bem expresso na alternativa [C]. 


