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1. A demarcação de terras de comunidades quilombolas é fato
recente nas práticas governamentais brasileiras. Qual é um dos
principais objetivos dessa política pública ?
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2. Observe a imagem acima e responda: Como é definido o
fenômeno social nela apresentado?
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I. Participar da gestão dos interesses coletivos significa participar do governo da sociedade, disputar espaço no

Estado e no mercado, nos espaços de definição e execução das políticas públicas.

II. Os movimentos sociais têm, apesar das limitações e precariedades, construído contrapartidas que colocam

num outro patamar de dignidade e respeito setores excluídos da sociedade, rompendo as fronteiras dos

espaços onde têm sido confinados.

III. Ampliar a tolerância, o respeito democrático pelo diferente, eliminar as segregações raciais, de gênero, de

opção sexual, entre outras, é o resultado da incidência de práticas participativas que constroem e modificam

os valores sociais.

IV. Participar significa questionar o monopólio do Estado como gestor da coisa pública, construir espaços

públicos não estatais, abrir caminhos para o aprendizado da negociação democrática e afirmar a importância

do controle social sobre o Estado.

Das afirmações acima, qual a única que não se enquadra como referência aos movimentos sociais?

3. 
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4. Qual o objetivo de uma tendência representativa do pensamento social
contemporâneo, na qual ocorre o desenvolvimento de mecanismos de
acautelamento ou administração de riscos?
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5. Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que busca

promover um interesse comum ou assegurar uma meta comum através de

ações fora das esferas institucionais. Como se chama essa atividade?
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I. os movimentos sociais foram substituídos pelos partidos políticos que, a partir de 2004,
passaram a monopolizar as demandas de movimentos como o MST (Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra).

II. o único movimento social revolucionário ainda atuante é o MST (Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra).

III. o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), especialmente em São Paulo, não pode
ser caracterizado como um movimento social, pois visa apenas à obtenção de moradia
para os seus membros.

IV. os movimentos sociais caracterizam-se pela abrangência das causas defendidas por
diferentes atores sociais coletivos.

V. os movimentos sociais são ações sociopolíticas constituídas por atores sociais coletivos
pertencentes unicamente à classe dos trabalhadores rurais sem terra e ao movimento dos
sem teto.

Acerca dos movimentos sociais, o único item correto, no Brasil é...

6. 
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7. A luta das mulheres adquiriu uma nova configuração com a organização de

movimentos e campanhas pelo direito de votar. Mas a conquista desse direito

só ocorreu quando? E onde?
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8. Leia e analise as afirmativas abaixo e destaque aquela que faz referência
aos movimentos políticos.
Considerando os movimentos políticos, o acesso à internet permitiu aos
jovens árabes:

• Reforçar a atuação dos regimes políticos existentes

• Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver.

• Manter o distanciamento necessário à sua segurança.

• Disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores.

• Difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população.
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9. QUAL A NATUREZA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS?
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10. QUAL O SENTIDO DA GREVE PARA ÉMILE DURKHEIM E KARL MARX?
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11. O MOVIMENTO AMBIENTALISTA É TÍPÍCO DE QUE SOCIEDADE?
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12. O DIREITO DE VOTAR DAS MULHERES. A CONQUISTA DESSE DIREITO
OCORREU QUANDO E ONDE?
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13. Quais são as três características básicas dos movimento sociais?
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14. Todo conflito é resultado de regras e normas que regulem as atividades
produtivas e a organização das várias categorias profissionais. Essa afirmativa
é atribuída a que pensador?
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A partir da revisão de conteúdo, reveja

todo o material estudado nos nossos

encontros e aprofunde ainda mais suas

respostas para que o aprendizado seja

ainda mais completo.



1. A demarcação de terras de comunidades quilombolas é fato
recente nas práticas governamentais brasileiras. Qual é um dos
principais objetivos dessa política pública ?

REPARAÇÃO DE GRUPOS EXCLUÍDOS
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2. Observe a imagem acima e responda: Como é definido o fenômeno
social nela apresentado?

AÇÃO COLETIVA COM BASE EM UMA DETERMINADA VISÃO DE MUNDO,
OBJETIVANDO A MUDANÇA OU A MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS
NUMA DADA SOCIEDADE.
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I. Participar da gestão dos interesses coletivos significa participar do governo da sociedade,
disputar espaço no Estado e no mercado, nos espaços de definição e execução das políticas
públicas.
II. Os movimentos sociais têm, apesar das limitações e precariedades, construído
contrapartidas que colocam num outro patamar de dignidade e respeito setores excluídos da
sociedade, rompendo as fronteiras dos espaços onde têm sido confinados.
III. Ampliar a tolerância, o respeito democrático pelo diferente, eliminar as segregações
raciais, de gênero, de opção sexual, entre outras, é o resultado da incidência de práticas
participativas que constroem e modificam os valores sociais.
IV. Participar significa questionar o monopólio do Estado como gestor da coisa pública,
construir espaços públicos não estatais, abrir caminhos para o aprendizado da negociação
democrática e afirmar a importância do controle social sobre o Estado.
Das afirmações acima, qual a única que não se enquadra como referência aos movimentos 
sociais?
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4. Qual o objetivo de uma tendência representativa do
pensamento social contemporâneo, na qual ocorre o
desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou
administração de riscos?

INSTITUIR O DIÁLOGO PÚBLICO SOBRE MUDANÇAS TECNOLÓGICAS
E SUAS CONSEQUÊNCIAS.
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5. Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que
busca promover um interesse comum ou assegurar uma meta
comum através de ações fora das esferas institucionais. Como se
chama essa atividade?

MOVIMENTO SOCIAL.
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I. os movimentos sociais foram substituídos pelos partidos políticos
que, a partir de 2004, passaram a monopolizar as demandas de movimentos como o MST
(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra).
II. o único movimento social revolucionário ainda atuante é o MST (Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra).
III. o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), especialmente em São Paulo, não
pode ser caracterizado como um movimento social, pois visa apenas à obtenção de
moradia para os seus membros.
IV. os movimentos sociais caracterizam-se pela abrangência das causas defendidas por
diferentes atores sociais coletivos.
V. os movimentos sociais são ações sociopolíticas constituídas por atores sociais coletivos
pertencentes unicamente à classe dos trabalhadores rurais sem terra e ao movimento
dos sem teto.

Acerca dos movimentos sociais, o único item correto, no Brasil é...
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7. A luta das mulheres adquiriu uma nova configuração com a
organização de movimentos e campanhas pelo direito de votar.
Mas a conquista desse direito só ocorreu quando? E onde?

Em 1920, nos Estados Unidos, e em 1928, na Inglaterra.
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8. Leia e analise as afirmativas abaixo e destaque aquela que faz referência aos
movimentos políticos.

Considerando os movimentos políticos, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes:

• Reforçar a atuação dos regimes políticos existentes

• Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver.

• Manter o distanciamento necessário à sua segurança.

• Disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores.

• Difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população.
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9. Qual a natureza dos movimentos sociais?

OS MOVIMENTOS SOCIAIS SÃO SEMPRE DE CONFRONTO POLÍTICO.
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10. Qual o sentido da greve para Émile Durkheim e Karl Marx?

PARA ÉMILE DURKHEIM A GREVE É RESULTADO DA INEXISTÊNCIA
DE REGRAS E NORMAS QUE REGULEM AS ATIVIDADES
PRODUTIVAS, JÁ PARA KARL MARX A GREVE É A EXPRESSÃO MAIS
VISÍVEL DA LUTA DE CLASSES ENTRE A BURGUESIA E O
PROLETARIADO.
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11. O movimento ambientalista é típico de que sociedade?

DAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS
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12. O direito de votar das mulheres. A conquista desse direito 
ocorreu quando e onde?

EM 1920, NOS ESTADOS UNIDOS, E EM 1928, NA INGLATERRA.
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13. Quais são as três características básicas dos movimento sociais?

OBJETIVO – PROGRAMA QUE ESTABELECE COMO ATINGIR O
OBJETIVO – IDEOLOGIA
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14. Todo conflito é resultado de regras e normas que regulem as
atividades produtivas e a organização das várias categorias
profissionais. Essa afirmativa é atribuída a que pensador?

PARA
ÉMILE DURKHEIM
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