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QUESTÃO 1 

A sociologia não é obra de um único filósofo ou cientista, mas o resultado da elaboração de um conjunto de 

pensadores que se empenharam em compreender as novas situações de existência inauguradas pelas 
transformações ocorridas nos séculos XVII, XVIII e XIX.  

(Adaptado de: MARTINS, C. R. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1982. p.10-16.) 
 

A sociologia é uma disciplina recente na história da humanidade. Explique o que é a sociologia e aponte seu 

objeto de estudo.  
 

QUESTÃO 2 
Descreva dois dos principais acontecimentos históricos que favoreceram o surgimento da sociologia na Europa do 

século XIX. 
 

QUESTÃO 3 

Com o avanço do conhecimento da sociedade, tornou-se necessária a divisão das Ciências Sociais em diversas 
áreas de conhecimento. Cite e explique as principais áreas das Ciências Sociais.  

 
QUESTÃO 4 

A humanidade cessa nas fronteiras da tribo, do grupo linguístico, às vezes mesmo da aldeia; a tal ponto, que um 

grande número de populações ditas primitivas se autodesigna com um nome que significa 'os homens' (ou às 
vezes – digamo-lo com mais discrição? – os 'bons', os 'excelentes', 'os completos'), implicando assim que as 

outras tribos, grupos ou aldeias não participam das virtudes ou mesmo da natureza humana, mas são, quando 
muito, compostos de 'maus', 'malvados', 'macacos da terra' ou de 'ovos de piolho'. 

  

LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. Antropologia Estrutural Dois. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1989: 334. 
 

Nesse trecho, o antropólogo Claude Lévi-Strauss descreve a reação de estranhamento que é comum às das 
sociedades humanas quando defrontadas com a diversidade cultural. Que tipo tendência cultural pode ser 

verificado no texto? Justifique  
 

QUESTÃO 5 

Compreender as relações culturais é fundamental para entender diferentes aspectos da nossa vida e das 
sociedades humanas. Defina o conceito de cultura.  

 
 

 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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QUESTÃO 6 

 
Nascida em Capivari, no interior do estado de São Paulo, Tarsila do Amaral (18861973) cumpriu um papel 
fundamental na arte brasileira. A boa posição financeira herdada da família permitiu a ela viajar para a Europa 

várias vezes para estudar. A influência marcou sua produção. Operários foi pintada em 1933 e exibe a força do 
estilo de Tarsila ao retratar a população paulistana e, ao fundo, chaminés e fábricas em formas geométricas. 

Adaptado de vejasp.abril.com.br, 21/01/2011. 

 
A década de 1930, quando a tela Operários foi pintada, caracterizou-se pela deflagração do processo de 

industrialização na sociedade brasileira. Nessa tela, por meio da representação proposta pela artista, pode-se 
observar a diversidade cultural do operariado nacional na época.  

 

Dessa forma, explique o conceito de diversidade cultural e destaque sua importância na sociedade brasileira.  
 

QUESTÃO 7 
Explique o relativismo cultural, atitude oposta ao etnocentrismo.  

 
QUESTÃO 8 

Todo ser humano possui a capacidade de socialização e de sociabilidade. Explique o processo de socialização. 

 
QUESTÃO 9 

Durante toda a vida sofremos o processo de socialização. Entretanto, é na infância onde podemos percebe-lo 
mais claramente. Em sua relação com o meio externo, as crianças sentem frio e calor, aprendendo a lidar com 

essas sensações. Descobrem o que as faz rir ou chorar através da experimentação. Aprendem a lidar com seu 

corpo.  

Debata a importância da infância para o processo de socialização primária.  

 
QUESTÃO 10 

Cite e diferencie os principais tipos de processos sociais.  

 
QUESTÃO 11 

Nas palavras do presidente do Observatório Nacional de Trânsito, José Aurelio Ramalho, “Enquanto as mulheres 
procuram por economia e segurança em um veículo, os homens procuram desempenho e design. A mulher se 

desloca em menor velocidade e se envolve menos em acidentes.” Ou seja, mulher no volante é sinônimo de 
segurança no trânsito. 

 

Disponível em:< https://autopapo.uol.com.br/noticia/voce-acha-mulheres-dirigem-mal/>. Acesso em 09 de 
setembro de 2021.  

 
Baseado nas informações apresentadas, a ideia de que mulheres dirigem mal pode ser enquadrada em uma visão 

do senso comum ou da ciência? Explique.  

 
QUESTÃO 12 

Diferencie o conhecimento científico do senso comum.  
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QUESTÃO 13 
Explique o conceito de movimentos sociais.  

 

QUESTÃO 14 
Cite um movimento social atuante no Brasil e explique suas principais características e demandas em nossa 

sociedade.   
 

QUESTÃO 15 
 

 
A imagem acima retrata a luta das mulheres pelo sufrágio universal nas décadas iniciais do século XX, nas 
sociedades norte-americana e europeia. 

Esse tipo de luta faz parte de qual movimento social? Justifique.  
 

 

QUESTÃO 16 
Estudiosos do comportamento humano na vida moderna constatam que um dos males de nossa época é a 

incomunicabilidade das pessoas. Já foi tempo em que, mesmo nas grandes cidades, nos bairros residenciais, ao 
cair da tarde era costume os vizinhos se darem boa-noite, levarem as cadeiras de vime para as calçadas e ficar 

falando da vida, da própria e da dos outros. A densidade demográfica, os apartamentos, a violência urbana, o 

rádio e mais tarde a TV ilharam cada indivíduo no casulo doméstico. Moro há 18 anos num prédio da Lagoa; 
tirante os raros e inevitáveis cumprimentos de praxe no elevador ou na garagem, não falo com eles nem eles 

comigo. Não sou exceção. Nesse lamentável departamento, sou regra. 
Cony, Carlos Heitor. Vizinhos e internautas. Folha de S.Paulo, 26 jun. 1997. Opinião, p. A2. 

A partir do texto, explique o conceito de convívio social.  
 

 

QUESTÃO 17 
Explique as principais diferenças entre os conceitos de sociedade e comunidade.  

 
QUESTÃO 18 

Explique a relação entre status social e papel social.  

 
QUESTÃO 19 

O subdesenvolvimento foi um termo elaborado após a Segunda Guerra Mundial para definir a situação econômica 
e social dos países pobres. Dessa forma, existem alguns critérios que definem se um país é ou não 

subdesenvolvido. Cite três características de países subdesenvolvidos. 
 

QUESTÃO 20 

Explique o processo de industrialização em países subdesenvolvidos.  


