


1.Boas vinda

2.Apresentação do conteúdo

Conteúdo: 
REVISANDO: CULTURA E ANTROPOLOGIA
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Acerca da antropologia cultural e temas correlatos, julgue os próximos itens.

Considerando-se o conjunto da teoria formulada pelo antropólogo norte-
americano Clifford Geertz, é correto afirmar que a ciência antropológica não
deve ter como principal objetivo a busca de significados, mas a formulação de
leis sobre o funcionamento da vida social.

( )Certo
( )Errado

RESPOSTA: ERRADO
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Acerca da antropologia cultural e temas correlatos, julgue os próximos itens. 

Franz Boas, em sua crítica sistemática ao evolucionismo cultural, teve um papel 
fundamental na formulação do moderno conceito de cultura em antropologia.

(    ) Certo
(    ) Errado

RESPOSTA: ERRADO
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Acerca da antropologia cultural e temas correlatos, julgue os próximos itens.

O desenvolvimento da teoria antropológica levou à refutação da ideia de que o
pensamento mágico, que caracteriza as sociedades simples, representa um
estágio anterior e inferior ao pensamento científico.

( ) Certo
( ) Errado

RESPOSTA: CERTO
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De acordo com Claude Lévi-Strauss, maior referência da antropologia
estruturalista, o tabu do incesto pode ser considerado um fenômeno
universal, existente em todas as culturas.

( )Certo
( )Errado

RESPOSTA: CERTO
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Por meio do trabalho de campo e das técnicas próprias da antropologia, o
antropólogo tem efetiva condição de realizar uma pesquisa que venha a
embasar um laudo pericial, principalmente em casos de conflitos sociais
que envolvam terras indígenas ou quilombolas.

( ) Certo
( )Errado

RESPOSTA: CERTO
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De acordo com Émile Durkheim, as religiões existem para satisfazer a uma
necessidade humana, e, apesar de serem passíveis de hierarquização
(entre mais complexas ou simples), não é correto afirmar que existem
religiões falsas.

( ) Certo
( ) Errado

RESPOSTA: CERTO
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Importante!TROCANDO IDEIAS...

Você sabe o que é antropologia?

Ela é uma ciência que estuda o ser humano como um todo, suas crenças,

seu comportamento, seu desenvolvimento social e outros. Essa ciência é

dividida em algumas áreas, a social e a cultural são algumas delas.
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A Antropologia Cultural se difere da Antropologia Social, pois ela estuda o

homem e também a sociedade em seu aspecto cultural. Umas das principais

abordagens dela é o que a palavra e a imagem representam, por esse motivo,

os estudos que envolvem a natureza dos signos na comunicação é um ponto

principal na antropologia cultural.
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