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01. Todos nós somos filhos, estudantes, temos amigos, trabalhamos, somos
moradores de um bairro, cidadãos pertencentes a um território nacional.
Reconhecemos a nós mesmos dessa forma em cada um desses grupos porque
compartilhamos identidades com outras pessoas, crescemos e vivemos numa
sociedade. Isso ocorre desde o nosso nascimento: podemos ter chegado ao mundo
pelas mãos de uma parteira numa cidade do interior ou pelas mãos de uma médica
obstetra numa maternidade, mas todos nós, assim que chegamos, somos recebidos
por um conjunto de seres humanos que logo tratam de nos incluir num grupo social,
dando-nos um nome e sobrenome e rapidamente nos ensinando como viver em
sociedade.

• Mas então por que é necessário estudar Sociologia, ou seja tornar a própria
sociedade um objeto de investigação e de reflexão, já que sabemos viver em
sociedade?
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02. A frase “queremos ter razão ou ser felizes?”,
que foi dita pelo poeta Ferreira Gullar e que
discutimos em sala de aula, mostra um dilema
muito comum. Afinal vale a pena conhecer a
realidade das coisas, partir em busca de níveis
mais profundos de significado a respeito de
nossas vidas, ainda que isso possa gerar
preocupação e sensação de impotência? Ou é
melhor permanecer acomodado em nossos
valores conhecidos, mesmo que isso seja ilusão?



A primeira conquista da imaginação sociológica é o entendimento de que os
seres humanos só podem compreender sua existência e analisar seu futuro
percebendo-se parte de um determinado contexto social. Assim, percebemos
que nossas ações influenciam e são influenciadas pela dinâmica da sociedade;
o que nos permite olhar além da restrita esfera da vida privada. Essa é a tarefa
clássica da Sociologia, e é o que a imaginação sociológica promete: a
capacidade de mudar de perspectiva, de estabelecer relações entre as
diferentes esferas que compõem o humano e social.

• Em relação a visão sociológica de Charles Wright Mills sobre a Imaginação
Sociológica é correto afirmar:
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03. Imaginação Sociológica:



A) A sociologia é uma ciência metódica e que apresenta regras para se viver em
sociedade.

B) Esta teoria afirma que a sociologia não tem uma participação efetiva sobre as
dúvidas dos seres humanos.

C) é responsável por um pensamento mais livre e criativo, não aprisionado nos
dados e nas teorias.

D) Que não permite estabelecer as relações entre aquilo que vivemos e as
estruturas sociais.

E) a história de vida de uma pessoa e a história do grupo social (família, trabalho,
amigos) em que ela vive não estão relacionados.

6



04. “Estudar sociologia não pode ser apenas um processo rotineiro de adquirir
conhecimento. Um sociólogo é alguém capaz de se libertar da imediatidade
das circunstâncias pessoais e apresentar as coisas num contexto mais amplo.”

Anthony Giddens (2008)

Corresponde à concepção defendida por Giddens:

A) O sociólogo deve se preocupar com o processo de desnaturalização ou
estranhamento da realidade para estabelecer leis gerais de explicação das
regularidades universais presentes na vida social.

B)Qualquer aspecto da vida social, mesmo os mais rotineiros e familiares,
pode ser pensado a partir de um ponto de vista sociológico, pois está
relacionado a diferentes aspectos da vida social (políticos, econômicos,
ideológicos etc.).
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C) A sociologia é uma ciência positiva, que deve definir com critérios
objetivos os fatos sociais a serem estudados.

D) O sociólogo deve estudar somente questões sociais familiares e
relacionadas a seu entorno.

E) A sociologia se diferencia da biologia e da psicologia porque estuda a
cultura e a sociedade, e não a natureza ou o indivíduo.
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05. Mesmo vivendo em uma sociedade em rede, ainda limitamos a nossa visão de

mundo ao "mundo ao meu redor", ou seja, só existe aquilo que eu, alguma vez,

entrei em contato, de resto, nada mais existe. Para superar essa condição e ser

capaz de perceber as conexões e relações entre a biografia e a História é que Wright

Mills apresenta o conceito de Imaginação Sociológica.

• Sobre os motivos que discutimos em sala de aula em relação a importância de

estudar sociologia marque V ( para alternativas verdadeiras) e F (para as

alternativas falsas).
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( ) A sociologia nos convida a estranhar o que é familiar ou ver além da fachada.

( ) Não é meta da sociologia compreender as forças que atuam sobre nossas
vontades.

( ) É fundamental enxergar além do nosso próprio tempo e espaço.

( ) A sociologia nos ajuda a compreender o ponto de vista alheio, assim podemos
exercitar a tolerância em relação ao outro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta ( de cima para baixo).

A)V V V F

B)V V F V

C)V V F F

D)V F V V

E)F F V F
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06. É muito comum associarmos a palavra trabalho a alguma atividade que
realizamos para ganhar dinheiro. Essa associação mão acontece por acaso. De
fato, em nossa sociedade e especialmente em países como o brasil, ainda é
por meio do trabalho que a maioria das pessoas consegue efetivar outros
direitos, como os de alimentação, cultura, lazer e até mesmo o direito à
educação.
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• Mas o trabalho assalariado é só uma das formas. As imagens nos
permitem pensar em outros tipos: o trabalho de cuidado da casa e
dos filhos, o trabalho voluntário, o trabalho nas ruas. A sociologia
contribui para que possamos entender um pouco mais sobre as várias
formas e significados de trabalho.

• E para você? Quais são os significados do trabalho?
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07. Ao longo da história, o trabalho assumiu múltiplas formas. Um
importante pensador sobre o tema foi Karl Marx, estudioso alemão do
século XIX. Para ele, a compreensão da sociedade passa pela análise do
modo como os seres humanos produzem sua existência a partir do trabalho.
O que é produzido, como é produzido e a maneira como os bens são
trocados entre os seres humanos é central para entender as relações sociais
e as diferenças de riqueza e de poder.

• Marx definiu a luta de classes como a força motriz da história humana, o
combustível da mudança do mundo social.
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De acordo com o pensamento de Marx, em que
consiste a “Luta de Classes’?

Resposta Possível:
Luta de classes é a oposição entre as
diferentes classes da sociedade. A luta de classes não
é apenas um conflito, envolve a economia, a política
e a sociedade como um todo.. Essa luta contínua de
classes, de opressores contra os oprimidos, burguesia
contra o proletariado, está presente em todo o ideal
marxista. Para Marx os trabalhadores deveriam se
organizar com o objetivo de reivindicar seus direitos.



08. Leia a charge a seguir.
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A análise da charge nos remete ao fenômeno da insegurança no
emprego, que, nas últimas décadas, tornou-se um tópico de discussão
essencial dentro da Sociologia do Trabalho. Sobre os efeitos nocivos da
insegurança no emprego, é correto afirmar que:
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A)produz sensação de apreensão quanto à continuidade futura de um cargo
e/ou de um papel dentro do ambiente de trabalho.
B)o maior aumento da insegurança no trabalho ocorreu, em meados dos
anos de 1990, entre os trabalhadores que exercem atividades manuais.
C)trata-se de um fenômeno recente causado por profundas alterações no
contexto do mercado de trabalho.
D)os estudos apontam que a insegurança no emprego é restrita ao ambiente
de trabalho, não afetando a saúde e a vida pessoal dos empregados.
E)Para Marx o trabalho é somente uma relação entre opressor e oprimido
gerando essa tensão na rotina do trabalho.



09. Observe atentamente a tirinha abaixo.
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Está correto com relação às atuais tendências na divisão social e sexual do trabalho:

A) As desigualdades de gênero no mercado de trabalho e nas atividades domésticas eram
comuns até a década de 1970, mas atualmente deixaram de existir.
B) Atualmente as mulheres ocupam, de forma simétrica aos homens, cargos políticos e
posições ocupacionais mais privilegiadas, embora na atividade doméstica as disparidades de
gênero persistam.
C) Ainda que no mercado de trabalho já não existam diferenças entre mulheres e homens
que ocupam os mesmos postos de trabalho, a divisão doméstica do trabalho segue desigual.
D) Ainda que atualmente a divisão sexual do trabalho doméstico tenha se tornado
igualitária, a sobrecarga horária nos postos ocupados no mercado de trabalho pelo sexo
masculino segue sendo maior.
E) Apesar das mudanças significativas verificadas nas últimas décadas, a divisão social do
trabalho e a divisão doméstica do trabalho seguem sendo marcadas por disparidades
relacionadas ao sexo.



10. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas. Mas é com o
capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes.
Marx já observara que só o conflito entre as classes pode mover a história.
Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma
característica de classe social?

A) O status social e cultural dos indivíduos.

B) A função social exercida pelos indivíduos na sociedade.

C) A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas.

D) A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção.

E) A identidade social, cultural e coletiva.
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 DETERMINISMO BIOLÓGICO NO
BRASIL.


