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ATIVIDADES 16 – 20/03  8º ANO – SOCIOLOGIA – PROF. SUSSUMO 

Salve, salve galera! Nós estamos entrando em contato com vocês para enviar uma atividade para essa 

semana que seria a nossa prova de Sociologia, certo? 

Vamos lá: 

1. Faça uma revisão conceitual:

a) Cultura

b) Visão de mundo e particularidades culturais

c) Cultura erudita e cultura popular

d) Ideologia

e) Indústria Cultural e Cultura de massas

f) Contracultura

g) Consumismo – comportamento padronizado que orienta a vida para a acumulação, gerando desperdício

2. Exercícios:

Responder página 41, 42 e 43. 
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3. Questões 

Questão 01 

O ensaio “Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas”, de Theodor W. Adorno e Max 

Horkheimer, publicado originalmente em 1947, é considerado um dos textos essenciais do século XX que 

explicam o fenômeno da cultura de massa e da indústria do entretenimento. É uma das várias contribuições 

para o pensamento contemporâneo do Instituto de Pesquisa Social fundado na década de 1920, em 

Frankfurt, na Alemanha. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de “Indústria Cultural” é a 

questão da autonomia do artista em relação ao mercado. 

Assim, sobre o conceito de “Indústria Cultural” é CORRETO afirmar. 

 

a) A arte não se confunde com mercadoria, e não necessita da mídia e nem de campanhas publicitárias 

para ser divulgada para o público. 

b) Não há uniformização artística, pois, toda cultura de massa se caracteriza por criações complexas e 

diversidade cultural. 

c) A cultura é independente em relação aos mecanismos de reprodução material da sociedade. 

d) A obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade. 

e) Um pressuposto básico é que a arte nunca se transforma em artigo de consumo. 

 

Questão 02 

Penso, pois, que o Carnaval põe o Brasil de ponta-cabeça. Num país onde a liberdade é privilégio de uns 

poucos e é sempre lida por seu lado legal e cívico, a festa abre nossa vida a uma liberdade sensual, nisso que 

o mundo burguês chama de libertinagem. Dando livre passagem ao corpo, o Carnaval destitui 

posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a “fantasia”, que inventa novas identidades e dá uma 

enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. 

DAMATTA, R. O que o Carnaval diz do Brasil. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 29 fev. 2012. 

Ressaltando os seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associa o Carnaval ao(à) 

a) inversão de regras e rotinas estabelecidas. 

b) reprodução das hierarquias de poder existentes. 

c) submissão das classes populares ao poder das elites. 

d) proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo. 

e) consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira. 
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Questão 03 

O termo “cultura” possui significados distintos de acordo com contextos próprios. Assinale a(s) alternativa(s) 

correta(s) em relação a concepções de cultura correntes nas Ciências Sociais. 

01) Embora os seres humanos já nasçam preparados para viver com outros de sua espécie, cada pessoa 

aprende formas culturais específicas pertencentes à sociedade onde nasceu e viverá. 

02) O acesso à cultura é uma escolha pessoal e depende dos gostos e estilos preferidos por cada um. 

04) Os únicos tipos legítimos de expressão cultural para a sociologia são a literatura, a poesia, a música, o 

teatro e a pintura. 

08) Elementos relacionados à percepção do mundo, a ideias e valores são considerados formas da cultura 

que penetram a consciência humana e passam a constituir a visão de mundo dos indivíduos. 

16) A família humana é a instituição onde a socialização primária das crianças inicia sua constituição 

como seres culturais. 

 

Lembre-se de lavar as mãos, usar máscaras (quando resfriado) e evitar as saídas. Ainda não chegamos no 

pico do vírus no Brasil, todo cuidado é pouco! 

Abraços, 

Sussumo 

 


