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QUESTÃO JUSTIFICATIVA DA BANCA 
Recurso 
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RESPOSTA AO 
RECURSO 

(Gabarito mantido ou 
alterado ou questão 

anulada) 

03 Em relação ao recurso da candidata, venho argumentar que: 
 
- A pergunta de número 3 está formulada da seguinte forma: "No tocante ao surgimento da Sociologia, é  
incorreto afirmar que:" 
 

- O gabarito correto é o da letra A, na qual se lê: "Seu principal objeto de estudo são as sociedades  
exóticas, diferentes do padrão ocidental". 
 

- O argumento utilizado no recurso não merece prosperar pois, para então, sociedades 
exóticas NÃO eram as sociedades europeias em transformação estrutural no plano econômico, político,  
social e cultural, mas sim aquelas sociedades colonizadas da América Latina e África, por exemplo, que  
possuíam estruturas sociais completamente diversas das sociedades europeias, justificando o nome de  
exóticas. A ciência que teve em algum momento as sociedades exóticas como seu objeto preferencial de 
estudos foi a Antropologia, que também já superou esta etapa. 
 

- As transformações vividas pelas sociedades europeias a partir dos Séculos XV-XVI em diante não as 
transforma em sociedades exóticas aos olhos da Sociologia. 
 

- Pelas razões acima, o recurso impetrado NÃO merece prosperar. 

indeferido mantido 



05 Em resposta ao recurso apresentado, venho argumentar que: 
 
- A pergunta foi formulada da seguinte forma: "No processo intelectual que leva ao surgimento da 
Sociologia, Augusto Comte se destaca, tendo sido o primeiro autor a cunhar o nome da disciplina. Comte:" 
 

- A alternativa correta é a de letra B, a qual afirma: "defendia a adoção do método positivista para a 
Sociologia, definida por ele como uma “Física Social” 
 

- Cabe afirmar que Comte foi o CRIADOR, na sua Sociologia, da "Lei dos Três Estágios" acerca da 
evolução da humanidade e sua repercussão na forma de organização das sociedades, não sendo correto 
afirmar que o autor foi um CRÍTICO desta lei, razão pela qual não cabe prosperar o recurso impetrado ela 
candidata. 

indeferido mantido 

 
 
 
 


