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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Contexto histórico de surgimento da Sociologia 

 Karl Marx 

 Émile Durkheim 

 Urbanização e violência 

 Antropologia 

 Neoliberalismo 

 Estado de Bem-Estar Social 

 Geração de direitos de cidadania 

 Instituições Sociais 

 Estratificação Social 

 Movimentos Sociais 

 Panorama da educação no Brasil 

 Sociologia Brasileira 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões:          abertas e        fechadas no valor total de 20 pontos. As 

respostas deverão ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O estudante deverá orientar seus estudos pelo livro, e as anotações feitas no caderno, sendo 

também interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os 

exercícios dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 

  Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova final de Sociologia). 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos 

  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 01. (Valor: 1 ponto)  

Considere a citação. 

“[...] a sociologia enquanto disciplina desenvolvera-se no decurso da segunda metade do século XIX 

principalmente a partir da institucionalização e da transformação, dentro das universidades, do trabalho 

realizado pelas associações para a reforma da sociedade, cujo programa de ação se tinha ocupado 

primordialmente do mal-estar e dos desequilíbrios vividos pelo número incontável da população operária 

urbana.” Fundação Calouste Gulbenkian. Para abrir as Ciências Sociais. São Paulo: Editora Cortez, 1996, 

p. 35. 

 

Com relação ao contexto histórico e intelectual da emergência da Sociologia como disciplina científica, 

assinale a alternativa correta. 

 
A) A crise do Iluminismo e a consequente descrença no potencial emancipatório e libertário da 

ciência e das invenções tecnológicas, experimentadas de maneira marcante a partir do século 

XVIII, impulsionaram o desenvolvimento da Sociologia. 

B) A Sociologia é herdeira direta das tradicionais concepções de mundo religiosas que tiveram 

reforçadas a legitimidade e a capacidade explicativa, a partir do século XVI, ocasião em que novas 

formas de sociabilidade emergiram na esteira do desenvolvimento do Estado Moderno e da 

economia de mercado. 

C) A emergência e consolidação institucional da Sociologia ocorreram em um cenário intelectual 

caracterizado pelo otimismo quanto à capacidade da “Razão” de proporcionar explicações 

objetivas para os novos padrões de convivência e comportamento social, que floresciam nas 

sociedades europeias modernas. 

D) A Sociologia constituiu-se como disciplina científica na contramão dos valores, ideais e formas de 

sociabilidade tradicionais que ganharam expressão renovada, a partir do século XVIII, com o 

advento das Revoluções Francesa e Inglesa. 

E) A sociologia é fruto da consagração do poder político pelas autoridades religiosas. 

 

QUESTÃO 02. (Valor: 1 ponto) 

Quando morava com os pais, até meados de 2015, Jennifer de Souza, de 22 anos, trabalhava porque 

queria ajudar a complementar a renda da família, de classe média, que fechava todo mês em torno de R$ 3 

mil. De Mauá, região metropolitana de São Paulo, a jovem aproveitou as vagas que surgiram com o boom 

do setor de serviços e comércio. Até que veio a crise. De dois anos para cá, foram alguns bicos, nada 

formal. Hoje, Jennifer vive das contribuições que consegue nas ruas paulistanas, onde, junto do marido, 

também pede dinheiro para ajudar famílias carentes de sua comunidade. “Isso é tudo de antes, quando a 

gente tinha dinheiro. Hoje não compro nada”, diz ela, apontando para os acessórios de prata que usa nas 

mãos e pescoço. Estadão. 12. Nov. 2017. 

 

É possível relacionar o retrato social apresentado no trecho anterior com as teorias marxistas quando se 

reconhece que 

 

A) a classe social é o resultado objetivo da soma da dedicação e da disciplina individuais 

B) a realidade econômica ganha precedência na concepção do que são as classes sociais 

C) a qualificação profissional é a solução mais segura diante das instabilidades econômicas. 

D) o trabalho, como mercadoria, define a função social do indivíduo. 

E) as classes sociais são construções teóricas isentas de vínculos com as condições econômicas. 

 

QUESTÃO 03. (Valor: 1 ponto) 

A proteção e a promoção dos direitos humanos continuaram a se situar entre as principais carências a ser 

enfrentadas pela sociedade civil. […] A enumeração das principais áreas de intervenção das organizações 

da sociedade civil soa como demandas de séculos passados: a ausência do estado de direito e a 

inacessibilidade do sistema judiciário para as não elites; o racismo estrutural e a discriminação racial e a 

impunidade dos agentes do Estado envolvidos em graves violações aos direitos humanos. Como vimos, a 

nova democracia continuou a ser afetada por um ‘autoritarismo socialmente implantado’, uma 

combinação de elementos presentes na cultura política do Brasil, valores e ideologia, em parte 

engendrados pela ditadura militar, expressos na vida cotidiana. Muitos desses elementos estão 



configurados em instituições cujas raízes datam da década de 30. Fonte: PINHEIRO, P. S. Transição 

Política e Não-Estado de Direito na República. In: WILHEIM, J. e PINHEIRO, P. S. (org.). Brasil – um 

século de transformações. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 296-297. 

 

Em relação à violência, analise o texto anterior e selecione a alternativa que corresponde à ideia 

desenvolvida pelo autor: 

 

A) A democracia brasileira é fortemente responsável pelo surgimento de uma cultura da violência no 

Brasil. 

B) Muito mais do que os traços culturais, é o desenvolvimento econômico que acarreta o desrespeito 

aos direitos humanos no Brasil. 

C) Com a democratização, as não-elites brasileiras finalmente tiveram pleno acesso ao sistema 

judiciário e aos direitos próprios do Estado de Direito. Historicamente, o desrespeito aos direitos 

humanos afeta de modo igual a brancos e negros, ricos e pobres. 

D) A violência no Brasil expressa-se na vida cotidiana e, para ser superada, depende de ações da 

sociedade civil. 

E) Historicamente, o desrespeito aos direitos humanos afeita de modo igual a brancos e negros, ricos 

e pobres. 

 

QUESTÃO 04. (Valor: 1 ponto) 

O etnocentrismo pode ser definido como uma “atitude emocionalmente condicionada que leva a 

considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. 

Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou 

divergem dos da cultura do observador que exterioriza a atitude etnocêntrica. (...) Preconceito racial, 

nacionalismo, preconceito de classe ou de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de 

etnocentrismo”.          (WILLEMS, E. Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1970. p. 125.)  

 

Com base no texto e nos conhecimentos de sociologia, assinale a alternativa cujo discurso revela uma 

atitude etnocêntrica:  

 

A) A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença, em sua formação, de etnias de tipo 

incivilizado.  

B) Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as formas de 

conhecimentos ocidentais.  

C) Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela compreensão 

dos valores, da lógica e da dinâmica própria a cada uma delas.  

D) As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de relações de superioridade e 

inferioridade entre as mesmas.  

E) O encontro entre diferentes culturas propicia a humanização das relações sociais, a partir do 

aprendizado sobre as diferentes visões de mundo. 

 

QUESTÃO 05. (Valor: 1 ponto) 

Desde o início dos anos 80 o mundo assiste a uma "onda neoliberal" em toda a economia, processo que 

hoje vive uma crise de proporções ainda indefinidas.  

 

Sobre o neoliberalismo, podemos afirmar que:  

 

A) Cabe ao Estado, nesse processo, o papel de gestor e interventor. 

B) O projeto neoliberal despreza qualquer tipo de preocupação com os gastos públicos. 

C) A ocorrência de fusões de empresas e bancos permitiu o surgimento das empresas transnacionais, 

atuantes nos mais diversos setores da economia. 

D) A igreja e a família, enquanto instituições sociais, supervisionam o Estado. 

E) O intervencionismo estatal garante o Estado de Bem-Estar Social. 

 

 

 



QUESTÃO 06. (Valor: 1 ponto) 

Explique e exemplifique os tipos de suicídio, segundo Émile Durkheim. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07. (Valor: 1 ponto) 

Quando se consideram sociologicamente as posições ocupadas pelos indivíduos na sociedade capitalista, 

pode-se pensá-las a partir de diferentes conceitos. Para algumas correntes sociológicas, essas posições se 

definem pelo status que cada um ocupa e pelos papéis que cada um desempenha. Para outras correntes, as 

posições se definem a partir do que consideram ser uma classe social. Defina o que é uma classe social 

para Marx. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 08. (Valor: 1 ponto) 

Analise este trecho de música, em que se retratam condições socioambientais das grandes cidades 

brasileiras: 

A Cidade 

A cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações 

Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais e camelôs 

A cidade não para a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce 

Chico Science, “A Cidade”. 

 

A partir do acima exposto, aponte a relação entre criminalidade e pobreza, relacionando este binômio ao 

fenômeno da urbanização. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



QUESTÃO 09. (Valor: 1 ponto) 

Nas sociedades contemporâneas, ganham cada vez mais visibilidade os movimentos das chamadas 

minorias, como as mulheres e os negros. Analise o crescimento do movimento negro no Brasil 

contemporâneo, relacionando-o à desigualdade social. 
 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10. (Valor: 1 ponto) 

 



Neste quadrinho o cartunista faz uma ironia sobre a perspectiva adotada pelos “civilizados” em relação 

aos ameríndios. Explique-a. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11. (Valor: 1 ponto) 

Para Aristóteles, cidadania implicava a possibilidade concreta do exercício da atividade política, ou seja, 

ser cidadão significava poder governar e ser governado. Arendt enriquece o enfoque aristotélico, ao 

conceber a cidadania como “o direito a ter direitos, considerado como primeiro direito humano 

fundamental, do qual todos os demais derivam-se”. Em outros termos, a cidadania inscreve-se no quadro 

dos direitos fundamentais do ser humano. O conceito de cidadania em Arendt possui uma abrangência 

universal, nada tendo a ver com território ou nacionalidade. É uma qualidade humana, mas que, de 

acordo com a filósofa, nasce com o ser humano, mas precisa ser conquistada, ou seja, ninguém nasce 

cidadão, torna-se cidadão. A cidadania não é uma qualidade natural, é social.  José Claudio dos Santos 

Costa e tal. 

 

Tendo como referência o excerto acima, explique cada uma das três gerações de direitos de cidadania. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12. (Valor: 1 ponto) 

Para Boudon (Tratado de Sociologia, 1995), um movimento social é “um empreendimento coletivo de 

protesto e de contestação que visa impor mudanças, de importância variada, na estrutura social e/ou 

política através do recurso freqüente, mas não necessariamente exclusivo, a meios não-

institucionalizados”. A partir de tal definição, analisar o Movimento dos Sem-Terra no Brasil, 

identificando:  

 

A) Atores que promovem o protesto e a contestação.  

B) As mudanças propostas.  

C) As estratégias utilizadas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

QUESTÃO 13. (Valor: 1 ponto) 

Explique as principais características do Estado brasileiro. É necessário abordar: tripartição do poder, 

regime de governo, sistema de governo, e bicameralismo. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 14. (Valor: 1 ponto) 

Explique as principais transformações ocorridas nas instituições familiares ao longo dos séculos XX e 

XXI. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 15. (Valor: 1 ponto) 

Para combater a situação de agravamento social e desigualdade que se instalou no fim dos anos 1990, o 

governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) criou um programa de bem-estar social denominado 

Bolsa Escola, que seria o embrião do Bolsa Família, concebido no governo Lula (2003-2011). Explique 

as prerrogativas básicas desses programas, bem como suas principais ações. 

 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16. (Valor: 1 ponto) 

"A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da 

vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e 

da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social." Fonte: DALLARI, 

D.A.; "Direitos Humanos e Cidadania"; São Paulo; Moderna, 1998; p.14. 

 

No processo de formação de cidadãos, em que consiste a política do bem-estar social? Como ela se 

relaciona à cidadania? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 17. (Valor: 1 ponto) 

 
O problema apresentado na imagem acima reflete um baixo índice de aprendizado dos estudantes no 

Brasil. Aponte os principais problemas encontrados no Brasil no que se refere à escolarização da 

população. Reflita sobre possíveis soluções. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 18. (Valor: 1 ponto) 

Sérgio Buarque deve ter recordado o conto ao delinear a psicologia do brasileiro médio: “No ‘homem 

cordial’, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver 

consigo mesmo. A compreensão dos dois autores (Buarque e Freyre), porém, é muito diferente. Enquanto 

Sérgio Buarque desejava revelar o caráter promíscuo da relação dos domínios do público e do privado, 



Freyre buscava assinalar o “equilíbrio de antagonismos”, ou seja, a capacidade de conciliação, tristemente 

célebre na política brasileira – de ontem, de hoje e de amanhã. ROCHA, João Cezar de Castro. Raízes que 

dão frutos. 2007. 

 

Com base na leitura do excerto lido, indique a principal diferença entre o pensamento sociológico de 

Gilberto Freyre e o de Sérgio Buarque de Holanda a respeito da formação do povo brasileiro e, em 

seguida, explique o sentido do homem cordial. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 19. (Valor: 1 ponto) 

Evidencia-se, aí, como a modernização tem ocorrido, na esfera das relações raciais, como um fenômeno 

heterogêneo, descontínuo e unilateral, engendrando um dos problemas sociais mais graves para a 

continuidade do desenvolvimento da ordem social competitiva na sociedade brasileira. Por conseguinte, a 

análise se converte em um estudo da formação, consolidação e expansão do regime de classes sociais no 

Brasil do ângulo das relações raciais e, em particular, da absorção do negro e do mulato. Fernandes, F. A 

integração do negro na sociedade de classes, vol. 1 (O legado da “raça branca”). São Paulo: Globo, 2008, 

pp. 20-21. [1965, 1ª edição]. 

 

Como Florestan Fernandes analisa a inserção do negro na sociedade brasileira? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 20. (Valor: 1 ponto) 

Quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador, dos modernos, excedeu os portugueses ou sequer 

igualou-se nesse ponto a eles. Foi misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro 

contato e multiplicando-se em filhos mestiços que uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram 

firmar-se na posse de terras vastíssimas e competir com povos grandes e numerosos na extensão de 

domínio colonial e na eficácia de ação colonizadora. FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e senzala. Rio de 

Janeiro: Record, 1992, p. 9. 

 

Para Gilberto Freyre, porque a miscigenação foi importante na ação colonizadora do Brasil? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


