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01. (PAES 2008) Cerca de 5.000 anos depois de alcançar a Europa o Homo sapiens […] protagonizou uma 

revolução criativa e desenvolveu conceitos de família, religião e convivência social. Mais uma vez a 
humanidade sofreu com os rigores do clima e com a escassez de comida, mas a adaptação às dificuldades 
resultou num salto à frente. O europeu primitivo, também chamado de homem de Cro-Magnon, passou a 
enterrar seus mortos com rituais e com objetos que usavam em vida. Pela primeira vez essas sociedades 
sentiram a necessidade de estabelecer regras – era preciso definir quem pertencia à família e com quem se 
compartilhavam os alimentos, quais objetos eram de uso coletivo e quais eram privados. 

 
VIEIRA, Vanessa; LIMA, Roberta de Abreu. Como nossa espécie quase desapareceu. In: Veja, ed. 2059, São Paulo: Abril Cultural, ano 41, 

nº18, 7 de maio, 2008, p.151. 
A partir dessa informação, pode-se definir instituições sociais como sendo um 
a) conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes, é uma entidade abstrata. 
b) agrupamento de pessoas que seguem os mesmos estímulos; é espontâneo, amorfo e o contato social 

variado. 
c) conjunto de regras e procedimentos reconhecido e sancionado pela sociedade. 
d) conjunto ordenado de partes encadeadas que formam um todo; é o aspecto estático da organização 

social. 
e) conjunto de comportamentos típicos de um grupo social que reproduz um estilo de vida próprio de 

cada sociedade. 
 
02. (UEM-Ver-2009 - adaptada) No que se refere às instituições sociais, assinale o que for correto. 

a) A linguagem é um aspecto fundamental da sociedade, expressando e estabelecendo símbolos 
compartilhados. Porém, a linguagem não é uma instituição social. 

b) A grande maioria das sociedades não possui regras que regulamentam as relações sexuais e a 
procriação de filhos; no entanto, onde elas existem, são praticamente as mesmas. 

c) Para a maioria das sociedades, a escola aparece como a primeira instituição social, já que ela é 
considerada o fundamento básico das sociedades. 

d) As instituições sociais podem ser consideradas formas sancionadas de papéis, padrões e relações, cujo 
objetivo é satisfazer necessidades sociais básicas. 

e) O Estado supervisiona apenas os aspectos exteriores da vida social; portanto, não pode ser definido 
como uma instituição social. 

 
03. (CESPE-UNB,2009 ) Assinale a opção correta a respeito de instituição social. 

a) É um sistema complexo e organizado de relações sociais relativamente permanentes, que incorpora 
valores e procedimentos comuns e atende a certas necessidades básicas da sociedade. Nas instituições 
sociais, as atividades não são rotineiras e previsíveis e as relações entre os membros tendem a uma 
não padronização. 

b) O poder coercitivo de uma instituição está no fato de que a sua existência depende da vontade dos 
indivíduos: basta esquecer suas regras ou tentar mudá-las para perceber a sua força. 

c) A institucionalização é o processo pelo qual certas atividades adquirem padrões e rotinas, e são 
esperadas e aprovadas para atingir objetivos considerados importantes. Um papel é dito 
institucionalizado quando foi padronizado, aprovado e esperado. 

d) As instituições não tendem a regulamentar e a controlar o comportamento dos indivíduos. Como elas 
incorporam as expectativas aceitas pela sociedade, qualquer desvio dessas expectativas pode sofrer 
punição ou exposição a constrangimentos. 

 
04. (Enem 2014) 

TEXTO l 
Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios 
interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos 
na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo 
debate antes de chegar a hora da ação. 

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado). 
TEXTO II 
Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de administrar justiça e 
exercer funções públicas; algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal 
modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem 
sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. 

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 
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Comparando os textos l e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto para Aristóteles (no século IV 
a.C.), a cidadania era definida pelo(a) 
a) prestígio social. 
b) acúmulo de riqueza. 
c) participação política. 
d) local de nascimento. 
e) grupo de parentesco. 

 
05. (Enem 2013) Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e 

mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados 
Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum 
político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a 
tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. 

ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013. 
A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a 
a) ampliação da noção de cidadania. 
b) reformulação de concepções religiosas. 
c) manutenção de ideologias conservadoras. 
d) implantação de cotas nas listas partidárias. 
e) alteração da composição étnica da população. 
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