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Querido aluno.
Ao estudar o conteúdo de Sociologia, lembre-se que o importante é entender todo
o processo ocorrido. Os exercícios feitos são para reforçar a matéria e aprofundar
as relações feitas em sala de aula. Nossos esquemas são formas de relembrar a
matéria e tentarmos extrapolar o conteúdo do módulo.
Não se esqueça que durante as atividades é importante para a compreensão da
matéria ter concentração. Por tanto, muita atenção.

Objetivos:

1- Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
2- Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais
ao longo da história.
3- Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.
4- Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e
econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.

Conteúdos:
• Você deverá ler o capítulo 5, O trabalho em nossa vida do
Sociologia ( Ser protagonista SM)

Livro –

• Atividades:
O aluno deverá fazer todas as atividades em folha de papel oficio A4. Além de
conter capa e contra capa de acordo com as regras da ABNT.

As atividades são manuscritas. Permitido, apenas a capa e contra capa
digitalizada.
DATA DE ENTREGA: No dia da Prova.

1- Explique o que é Capitalismo. DÊ suas características.
2- A família pode interferir na decisão da carreira profissional de jovem?
Justifique.
3- Na atual sociedade brasileira, uma pessoa pode enriquecer e ascender
socialmente pelo trabalho? Justifique sua resposta.
4- Quais as características do trabalho?
5- Qual a crítica marxista a divisão das classes sociais?
6- O que é alienação?
7- No século XXI existe trabalho artesanal?
8- O que é consciência de classe para Marx?
9- Quis as transformações de produção ocorreram no século XX?
10- Qual a diferença entre o fordismo e o toyotismo?
11- Por que o fordismo entrou em colapso?
12-O que é um sindicato? E qual a sua importância na atualidade?
13- Explique o que é uma sociedade meritocrata. Em seguida, posicione-se:
Você na sociedade é uma cidadão ou um consumidor?
14-Quais as características do trabalho no sistema capitalista contemporâneo?
15-Faça as atividades do livro da página 152 número 1,2 e 3.
16-Faça um resumo em forma de tópicos do livro de Sociologia das páginas 146
à 151.

