
A impressão deste material não é obrigatória. 

Lista de Exercício – 1 6° ANO – SOCIOLOGIA – PROF. Raul 

 

Olá e seja bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira lista de exercícios! Hoje, faremos uma revisão dos conteúdos 
trabalhados até a primeira prova do ano. Será se você está preparado(a) para esse desafio? 

Se bateu uma insegurança, acalme-se e respire fundo três vezes. Pode pegar seu livro didático (Sociedade em 
Movimento) e dar uma lida no primeiro capítulo para relembrar algumas coisas.  
Pronto. 

Já leu? Podemos começar? As perguntas a seguir têm o objetivo de recuperar as principais ideias e garantir seu 
estudo cotidiano para esse ano.  
 

Combate ao coronavírus estimula solidariedade e união no Brasil e no mundo 
 

O combate ao coronavírus está estimulando diversas ações de solidariedade e união pelo país e pelo mundo – 
algumas, repletas de humor. 

Com o isolamento, a população menos propensa à doença está se oferendo para ajudar idosos, um dos principais 
grupos de risco da Covid-19, ou até distribuir álcool em gel para quem precisar. Outras pessoas que enfrentam 
quarentena pelo mundo usam a criatividade para estimular a união e o senso de coletividade. 

 

O G1 mapeou algumas destas ações. Entre as iniciativas, estão: 
 'Adoção' de idosos para aplacar a solidão 
 Aplausos a equipes médicas 
 Bingo na janela 
 Cantoria nas janelas e varandas 
 Compra para idosos 
 Distribuição de álcool em gel 
 Exercícios físicos da laje e varandas 

 
Confira abaixo mais informações sobre os casos:  

 

'Adoção' para aplicar a solidão da quarentena 
 

Em São Paulo, uma pesquisadora resolveu criar uma campanha de 'adoção' de idosos para aplacar a solidão da 
quarentena. A iniciativa é de Marília Duque, que faz doutorado em envelhecimento e o uso de smartphones e descobriu 
que muitos idosos usam celular.  

Ela criou um site em que detalha a ação e dá orientações para acompanhar os idosos. Entre elas, estão: mandar 
mensagens de manhã, de tarde e de noite, perguntar se está bem, se dormiu; ficar disponível para conversar; e dar 
orientações sobre como buscar ajuda médica, caso necessário. 

 

Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/19/combate-ao-coronavirus-estimula-solidariedade-e-uniao-pelo-pais-e-
pelo-mundo.ghtml Acesso em 19 mar 2020. 

 
01. Usando suas palavras, defina o que é a Sociologia e explique como ela se relaciona com a matéria acima. 
 
02. Sobre os valores presentes na reportagem, responda: 

a) Apresente o conceito de valor. 
b) Aponte ao menos dois valores que podem ser interpretados a partir do texto lido.  

 
03. Comente se há algum interesse por trás da ação de “adoção” comentada na reportagem.  
 
04. Argumente se é possível formular alguma teoria para explicar os comportamentos apresentados na reportagem 

do G1.  
 
05. Para encerrar essa primeira lista, você deverá fazer uma pesquisa. Nosso objetivo é escrever um parágrafo (no 

mínimo) comparando a obra O pequeno príncipe com a reportagem acima. Você pode ler o livro ou ver o filme. 
Caso tenha dificuldade de acessar a obra, deixo os links abaixo: 
– Para acessar o PDF do livro: https://www.baixelivros.com.br/infantil/o-pequeno-principe-antoine-de-saint-

exupery. 
– Há uma versão do filme em animação no Netflix. 
 


