
A impressão deste material não é obrigatória. 

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

 

Gabarito 
 
01. A sociologia estuda, usando conhecimentos científicos, a sociedade e seus comportamentos. Na matéria acima é 

possível ver que a sociologia poderia explicar os comportamentos de solidariedade e poderia contribuir com mais 
ideias de como ajudar as pessoas em quarentena.  

 
02. a) Um valor é uma ideia, um pensamento que ajuda a orientar minhas ações. De forma geral, é o que nos ajuda 

a determinar o que é o certo e o que é o errado. 
b) O texto apresenta valores como: solidariedade, ajudar o próximo, compaixão, carinho, trabalho em grupo... 

 
03. Sim. Toda ação humana é motivada por interesses. No caso, podemos interpretar que a iniciativa da Marília Duque 

tem o objetivo de ajudar os idosos durante o período da quarentena. Também seria possível falar do interesse 
dela em colocar em prática o que ela estudou no doutorado, conforme comenta o artigo. 

 
04. Argumente se é possível formular alguma teoria para explicar os comportamentos apresentados na reportagem 

do G1.  
É possível formar teorias sim. Nas ciências, as teorias precisam ser analisadas e comprovadas, mas, como um 
exercício, podemos tentar construir uma explicação geral para esses comportamentos com base nos nossos 
estudos prévios e com base nas informações apresentadas. É possível, por exemplo, teorizar que em momentos 
de dificuldade é normal ver as pessoas querendo ajudar umas às outras.  

 
05. Essa questão abre espaço para diferentes interpretações. De forma geral, a obra O pequeno príncipe nos faz 

pensar na inocência das ações e nos detalhes da vida e das ações. É um contraste com o que vemos no dia a dia, 
em que a correria da vida nos distancia uns dos outros, muitas vezes. Essa obra, ao ser analisada com a matéria 
do G1, deve retomar a importância da atenção aos detalhes e do cuidar do próximo. 


