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ATIVIDADES 23 – 27/03  8º ANO – SOCIOLOGIA – PROF. SUSSUMO 

Salve, salve galera! Tudo bem? Preparados para mais uma lista de exercícios? 

1. Atividades:

Exercício do livro de Sociologia: página 46 leitura do texto “Cota de tela” e responder a questão de 

reflexão. 

2. Vídeo 02:

O ESTADO SOMOS NÓS | Luis Mauro Sá 

https://www.youtube.com/watch?v=pJzFhUcnY4c 

Vocês viram que o rapaz do vídeo debate o conceito de Estado. Com base no vídeo, responda: 

a) o que era Estado na Idade Média? 

b) por que podemos dizer, pelo menos em teoria, “o estado somos nós”?

3. Leitura:

Ler o capítulo 07, páginas 68, 69 e 70. 

Responder as questões: 

a) O que é Estado?

b) Quais eram as três formas de exercícios do poder na Antiguidade?

4. Questões:

Questão 01 

A palavra democracia é originada do termo grego demokratía, composta por demos (povo) e kratos 

(poder). 

Em relação à ideia de democracia, é CORRETA a seguinte passagem: 

a) são fundamentais a honra, a virtude e o medo para que uma sociedade democrática funcione

plenamente. 

b) democracia envolve o domínio total do ser humano, eliminando a distinção entre o público e

o privado.

c) com o capitalismo surgiram as sociedades disciplinares, que exercem um poder sobre os

corpos dos indivíduos. As instituições disciplinares levam os indivíduos a ser conhecidos, controlados 

e explorados, garantindo assim sociedades cada vez mais democráticas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pJzFhUcnY4c
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d) a democracia implica a ideia de participação popular nas decisões políticas. Na democracia, o 

poder político é exercido nos limites estabelecidos pela lei. 

e) a democracia pressupõe igualdade, liberdade e participação. Nesse sentido, podemos 

AFIRMAR que o surgimento da mesma ocorreu na Idade Média, por interferência direta da igreja nas 

questões relacionados ao poder político 

 

Questão 02 

“Em Atenas [...] o povo exercia o poder, diretamente, na praça pública [...]. Todos os homens adultos 

podiam tomar parte nas decisões. Hoje elegemos quem decidirá por nós. A democracia antiga é vista, 

geralmente, como superior à moderna. Mas a democracia moderna não é uma degradação da antiga: 

ela traz uma novidade importante – os direitos humanos. A questão crucial dos direitos humanos é 

limitar o poder do governante. Eles protegem os governados dos caprichos e desmandos de quem 

está em cima, no poder.”  
JANINE, Renato. A democracia, São Paulo, Publifolha, 2001, p. 8-10, texto adaptado 

 

A superioridade da democracia antiga com relação à moderna pode ser atribuída ao (à)  

a) poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e sabedoria, para decidirem sobre os 

destinos da cidade.  

b) condução, de forma justa, da vida em sociedade e garantia do direito de todos os habitantes 

da cidade de participarem das assembleias.  

c) poder dado aos homens que se destacaram como os mais corajosos nas guerras e aos mais 

capazes nas ciências e nas artes, para estes tomarem as decisões nas assembleias realizadas em 

praça pública.  

d) fato de o povo eleger seus representantes políticos para tomar decisões sobre os destinos da 

cidade e definir os seus direitos, em praça pública, de modo a evitar atitudes arbitrárias e injustas dos 

governantes.  

e) participação direta dos cidadãos nas decisões de interesse do todo no âmbito do espaço 

público. 

 

Gente! O gabarito será comunicado em sala de aula, pois quando retornarmos nós corrigiremos e 

comentaremos os exercícios! 

 

Abração, 

 

Sussumo 

 


