SOCIOLOGIA
Frente A - Modúlo 05
Exercícios de fixação
01 b

A democracia corresponde ao governo do povo. Ele pode participar do
processo decisório tanto na eleição de seus representantes, quanto de
forma direta, em referendos ou plebiscitos.
02 03
As afirmativas [01] e [02] são as únicas corretas. A cultura é um atributo
de todas as pessoas ou sociedades, e sua existência não é livre de conflitos
03 25
As afirmativas [02] e [04] são claramente incorretas. A intolerância continua a existir no mundo atual e no Brasil. O racismo, a homofobia, o
surgimento de grupos radicais como o Estado Islâmico e o aumento de
casos de xenofobia são exemplos que reforçam essa percepção de intolerância contemporânea.
04 Dissertativa
05 Dissertativa

Exercícios Complementares
01 a
02 c

Ao desprezarem a diversidade cultural indígena, os europeus que chegaram ao continente americano demonstram seu etnocentrismo, que
se manifesta tanto na linguagem que utilizam, quanto nas atitudes que
tomam nesses novos territórios.
03 e
04 a
05 e
06 a
As afirmativas [I] e [II] são as únicas corretas. As performances de Orlan
questionam a cultura europeia ao utilizarem elementos estéticos que
fogem ao padrão ocidental de beleza. Assim, ela não está necessariamente procurando construir um novo conceito estético, mas questionar
o vigente em sua cultura.
07 b
08 c
A dúvida gerada pela intenção de compreender a visão do outro é um
resultado da prática do relativismo cultural, ou seja, do ato de considerar
que a nossa cultura não é o centro, nem a única verdadeira.
09 b
O ato de considerar a existência de uma natureza humana comum abre
espaço para que todos os seres humanos sejam considerados portadores de uma mesma dignidade. É nesse sentido que se pode criar uma
sociedade democrática e que respeite a diversidade cultural.

Frente A - Modúlo 06
Exercícios de fixação
01 e

A educação é, segundo Durkheim, a transmissão de formas de pensar,
agir e sentir que as gerações mais velhas fazem em relação às mais novas. Ela não ocorre somente em ambientes formais, mas em diversas situações de socialização, exatamente como apresenta o texto da questão.
02 c
03 c
A letra da música faz referência à imposição de valores e comportamentos exteriores aos indivíduos. Tais valores representam o ideal de
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sucesso individual e de competitividade, típicos da sociedade capitalista
contemporânea.
04 d
Somente a alternativa [D] está correta. É pelo processo de socialização
que um indivíduo passa a tornar-se membro de uma sociedade, internalizando comportamentos, significados e valores. Esse processo é fundamental para a existência tanto do indivíduo como ser social, quanto para
a reprodução da sociedade por meio das gerações.
05 b

Exercícios Complementares
01 b

Somente a afirmativa IV está incorreta. Ainda que os ritos possuam a
função social de organizar a vida social e a sucessão de fases do indivíduo ou de “status” sociais, não se pode dizer que sem os ritos o homem
vive em um “caos interno”. A hipótese de que o homem é inerentemente
violente é falsa, o que invalida toda a afirmativa IV.
02 Diferentemente da intuição do rei egípcio, não podemos dizer que há
uma linguagem humana natural. No caso das crianças que viveram
com as cabras, a palavra bek não significa pão, mas somente a imitação
do som emitido pelas cabras, que é algo similar a bek. Sendo assim, o
mais correto seria dizer que a linguagem é culturalmente transmitida e
aprendida mediante um processo de socialização, na qual os indivíduos
mais novos entram em contato com a produção simbólica que já existia antes deles. Como as crianças da história somente “socializaram-se”
com as cabras, acabaram por “falar” como cabras.
03 c
04 O processo de socialização na sociedade moderna ocorre principalmente por meio da ação de instituições sociais específicas, tais como
a família, a escola e a religião. Ao nascer, o novo indivíduo entra em
contato com essas instituições que são responsáveis por ensinar a ele o
conjunto de normas e regras necessárias para a vida social. Assim, por
meio de uma relação, sobretudo afetiva, a criança aprende uma língua,
os costumes, comportamentos e regras que serão a matriz para toda a
sua vivência e percepção de si em sociedade.
05 a
06 16
07 A socialização primária da criança é realmente uma das funções primordiais para a família no seu modelo contemporâneo. Por meio da instituição familiar e mediante um processo de identificação afetiva, a criança
aprende a língua e incorpora a cultura, os valores, os comportamentos
aceitos e o seu papel dentro da sociedade. A socialização primária é a
etapa mais importante para a constituição do indivíduo social.
08 c
09 29
10 a

Frente A - Modúlo 07
Exercícios de fixação
01 08
02 27
03 13
04 a

Exercícios Complementares
01 a

A figura faz referência à interação social não recíproca. Uma vez que a
criança sofre uma influência da mensagem televisiva e não pode interferir
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na televisão, não há reciprocidade e, portanto, a interação é unilateral.

02 b

Implicitamente, o texto faz referência à família como instituição social.
Podendo variar historicamente e culturalmente, a família pode ter diversas configurações, tal como apresenta o texto da questão.
03 c
04 Todas essas são instituições que promovem a socialização dos indivíduos. Por meio delas, os indivíduos entram em contato entre si, aprendem
e internalizam as regras sociais que contribuem para a vida em comum.
05 b
Todo tipo de relação dos indivíduos pode ser chamado de interação social, e não somente a participação política.
06 Nas últimas décadas, as mulheres tem ocupado mais espaço no ambiente público, trabalhando e contribuindo na economia doméstica. Dessa
maneira, as crianças passam menos tempo com a família e mais tempo
com outros agentes socializadores, como a escola e os meios de comunicação. Isso modifica a forma de socialização primária, bem como as relações de poder ao interno das famílias, que deixam de depender tanto
da figura paterna como referência de autoridade.
07 c
08 Tendo passado sua infância sem contato humano, o garoto não vivenciou
a sua socialização primária. Assim, ele não internalizou a linguagem social
necessária para poder falar, ler e escrever. Ou seja, isso acontece não porque o garoto tem algum distúrbio de aprendizagem, mas simplesmente
porque não se socializou, como os demais garotos franceses da época.
09 b
10 d

Frente A - Modúlo 08
Exercícios de fixação
01 c

Não é somente o valor de uso que determina se uma mercadoria é desejável ou não, mas também o seu valor de troca e valor simbólico. Ainda
que o BlackBerry funcione tão bem quanto outros celulares, ele não possui o mesmo valor simbólico que outros aparelhos similares.
02 e
Somente a alternativa [E] é incorreta. Nas sociedades ditas “tribais”, os
papéis sociais são bem definidos, havendo pouca margem de escolha
para os membros do grupo se diferenciarem como queiram. Não por
acaso, Durkheim estuda as sociedades “primitivas” para poder compreender a sociedade moderna.
03 06
04 a
A internet cria novos ambientes de socialização e novas regras sociais
que devem ser seguidas. Ainda que a música pareça uma simples paródia ou brincadeira, ela consegue evidenciar a importância da internet
para as relações sociais contemporâneas.

Exercícios Complementares

01 O processo de socialização na sociedade moderna ocorre principalmen-

te através da ação de instituições sociais específicas, tais como a família,
a escola e a religião. Ao nascer, o novo indivíduo entra em contato com
essas instituições que são responsáveis por ensinar a ele o conjunto de
normas e regras necessárias para a vida social. Assim, através de uma
relação, sobretudo afetiva, a criança aprende uma língua, os costumes,
comportamentos e regras que serão a matriz para toda a sua vivência e
percepção de si em sociedade.
02 d
03 a
04 a
05 a
06 e
07 c
As crianças não respondem por seus atos, possuem menor senso crítico
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e são, portanto, mais vulneráveis às influências dos programas de televisão. Em muitos países, por exemplo, está proibido o direcionamento da
publicidade ao público infantil, pois as crianças não têm condições de
decidir sobre suas necessidades de consumo.
08 Além da família, da escola e da igreja, há também como o primeiro
exemplo, a influência que os meios de comunicação de massa exercem
na formação individual da criança. A entrada da mulher no mercado de
trabalho também é um exemplo e não dá opção da mesma de estar
integralmente custodiando a educação de seus filhos, assim, acaba deixando à creche ou à TV a responsabilidade dos cuidados com a criança.
09 31
10 Um dos principais problemas que atinge boa parte dos jovens brasileiros é a questão do emprego, especialmente a entrada no mercado de
trabalho. Não obstante o alto crescimento da economia brasileira e a
melhora dos índices sociais nos anos recentes, parte considerável dos
jovens ainda tem que trabalhar para complementar a renda familiar. Entretanto, estes jovens trabalhadores não estão capacitados a assumir
postos de boa remuneração ou que, ao menos, permitam uma perspectiva de crescimento profissional. Em virtude de problemas ainda não
sanados no sistema de ensino brasileiro, especialmente no que se refere
ao ensino médio e ao acesso a boas universidades, a maior parte dos
jovens ainda não consegue uma formação educacional compatível com
as exigências do mercado de trabalho. Configura-se, assim, um cenário paradoxal, no qual há uma necessidade por parte das empresas em
preencher cargos de início de carreira, mas jovens sem a capacitação
necessária para ocupá-los. Dessa forma, ainda é considerável a parcela
de jovens empregada em trabalhos precários – muitas vezes informais
e, portanto, sem garantia de direitos trabalhistas –, que além de serem
degradantes em muitos casos, ainda colaboram para a evasão escolar ao
não permitirem a conciliação do trabalho com os estudos – tanto aqueles de formação básica quanto os de qualificação profissional.
11 d

Frente A
Exercícios de aprofundamento

01 c
02 Teoria enquanto conjunto de conceitos/categorias analíticas originadas
a partir de generalizações de fenômenos sociais. Método enquanto procedimento de investigação científico.
03 c
04 e
05 b
06 c
07 d
08 e
09 22
10 10
11 d
12 e
A aculturação corresponde ao processo de mudança cultural em que
uma determinada cultura se modifica na relação com outra. É o único
processo que está de acordo com o texto.
13 e
14 As mães ainda são as principais responsáveis pela socialização das crianças em nossa sociedade; particularmente naqueles segmentos em que
os homens não assumem os seus filhos, deixando-os a cargo das mulheres. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, submetida
à baixa remuneração e/ou grandes períodos de horas fora de casa, elas
terminam por se distanciar dos filhos. O que acaba influenciando no
processo de socialização primária das crianças.
15 c
16 V - V - F - V - F
17 a
18 e

