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                                    Colégio:_________________________________________________________________            

           Nome: ___________________________________________________Nº _____ 

                        Professor (a): __________________________ Série: 1º ano  Turma:_____  

                        Data: _____/_____/2014 

Bateria de Sociologia – I trimestre 

 

01. Qual é o papel da reforma protestante na ideia do individuo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

02. Qual é o papel da língua para sociedade. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

03. Quais são os principais fatores que fazem vida na sociedade possível. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

04.  Explique o que é a questão individual. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

05.  Explique o que é a questão social. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

06.  Esclareça o que é individual e o comum. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

07.   Como é se constrói a individualidade? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

08.  Quais são as situações que causam estranheza ao individuo ao nascer. 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

09.  Qual é instituição que faz do espaço privado. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Onde ocorre a socialização formal. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

11. Qual é o espaço que os meios de comunicação se inserem. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Segundo Marx qual é diferença entre homem primitivo dos outros animais. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Qual é o papel do Estado entre a relação dos trabalhadores e empresários. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Explique os motivos que sociedade sempre prevalece sobre individuo segundo Durkheim. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

15. Cite instituições que são base para sociedade segundo Durkheim. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

16. O que é ação social segundo Max Weber. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

17. Explane o conceito de configuração. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________ 

 

18. O que é o conceito de Habitus segundo Norbert Elias. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

19. Quais são os quatro grandes tipos de ação. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

20.  Segundo a definição de Durkheim, cite um exemplo de um fato social. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

21. Cite a principal diferença entre “fato social” de Émile Durkheim e “ação social” de Max Weber. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

22. Karl Marx desenvolve sua teoria baseado nas lutas de classe. Quais seriam essas classes. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

23. O homo sapiens moderno espécie que pertencemos se constitui por meio do grupo, ou seja, 

sociedade. Qual das características abaixo é essencial para viver em sociedade? 

 

a) Sociabilidade. 

b) Comunicabilidade. 

c) Pluralidade. 

d) Respeitabilidade. 

e) Igualdade. 

 

24. Os seres humanos vivem em sociedade e as relações que os seres humanos mantém vivendo em 

sociedade são chamadas de? 

 

a) Relações sociais. 

b) Relações raciais. 

c) Relações étnicas. 

d) Relações antropológicas. 

e) Relações societárias. 

 

25. Karl Marx foi um importante cientista social, historiador e economista. Suas obras eram voltadas em 

defesa dos trabalhadores. Qual era a sua principal proposta? 

 

a) A reforma do capitalismo, que oferecia uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores. 
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b) A Revolução socialista que levasse o proletariado ao poder. 

c) Karl Marx propunha o fim da sociedade estamental. 

d) Marx defendia uma adaptação do capitalismo as necessidades da classe trabalhadora. 

e) Marx propunha uma sociedade com classes, mas sem exploração do trabalhador. 

 

26. Como os primeiros seres humanos conseguiram sobreviver nas difíceis condições do mundo? 

 

a) Os seres humanos conseguiram sobreviver vivendo isoladamente um dos outros. 

b) Os seres humanos conseguiram sobreviver devido à formação de grupos e a solidariedade. 

c) Os seres humanos isoladamente sobreviveram em abrigos. 

d) O convívio social não foi um fator que facilitou a sobrevivência humana. 

e) Os seres humanos superaram as dificuldades, mas sem viver em comunidades. 

 

27. A Revolução Industrial foi responsável por intensas mudanças que ocasionaram no surgimento de 

novos grupos sociais que eram antagônicos. Qual eram esses grupos sociais? 

 

a) Burguesia e proletariado. 

b) Nobreza e camponeses. 

c) Clero e proletariado. 

d) Burguesia e camponeses. 

e) Nobreza e proletariado. 

 

28. As relações sociais são essenciais para a formação de uma sociedade. Como são as relações sociais? 

 

a) As relações sociais são dinâmicas e se transformam com as mudanças na sociedade. 

b) As relações sociais são fixas e imutáveis, mesmo com uma mudança na sociedade. 

c) As relações sociais são dinâmicas, porém não se transformam com as mudanças na 

sociedade. 

d) As relações sociais são estáveis, inócuas e hierarquizadas. 

e) As relações sociais são dinâmicas, instáveis e não se transformam com uma mudança na 

sociedade. 
 

29.  Para Karl Marx o conceito de Classes Sociais se desenvolve com a formação da sociedade 

capitalista. Dessa forma, é correto afirmar que: 

 

a) as classes sociais formadas no capitalismo estabelecem intransponíveis desigualdades entre 

os homens, relações de exploração e antagonismo.  

b) para Marx, a história humana é a história passiva da luta de classes e da aceitação do 

antagonismo entre burgueses e proletários.  

c) as classes sociais são independentes entre si de tal forma que a diferenças entre elas não são 

sentidas pelos indivíduos de uma sociedade.  

d) o capitalista divide com a classe de trabalhadores a mais-valia produzida por seu trabalho 

sem que haja a exploração de mão de obra.  

e) as classes sociais não são opostas entre si, mais sim complementares e interdependentes. 

 

30. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas. Mas, é com o capitalismo que as divisões 

sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as classes 
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pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma 

característica de classe social?  

 

a) O status social e cultural dos indivíduos.  

b) A função social exercida pelos indivíduos na sociedade.  

c) A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas.  

d) A identidade social, cultural e coletiva.  

e) A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção.  

  

  


