
 
 

Natalia Curcio 

Sociologia 

Recuperação 

   

Ciências Humanas e suas tecnologias 

1º 1ª 10,0   05  18  A\B 

 
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 1, Vamos pensar a sociedade do  Livro – 
Sociologia ( Ser protagonista SM) 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 No dia da prova. 

 

1- Explique o que é senso comum e conhecimento científico. Dê exemplos. 



2- Pesquise a vida de Joana d’Arc. Em seguida, faça uma relação entre a 

morte de Joana com as características do senso comum. 

3- O que é método científico? 

4- O que foi a escolástica e quais as suas características? 

5- Qual o contexto histórico do surgimento da sociologia? 

6- O que foi o positivismo? 

7- Explique por que o lema da nossa bandeira brasileira é positivista “Ordem e 

Progresso”? Quais as criticas podem ser levantadas? 

8- Qual a importância de Emile Durkheim para o pensamento sociológico? 

9- Explique a diferença entre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica? 

10-Por que o suicídio é um fato social para Durkheim? 

11-Para Durkheim, as motivações que conduzem ao suicídio são individuais ou 

sociais? Explique. 

12-Quais as características do fato social. 

13-O que é capitalismo? Quais as suas características? 

14- O que é Materialismo histórico? 

15-A exploração capitalista é uma característica da nossa sociedade? 

Justifique. 

16-Explique a mais-valia de acordo com Marx. 

17- A educação é uma ferramenta para tirar os indivíduos da alienação? 

Justifique a sua resposta. 

18- O que são ciências Sociais? Como estão divididas? 

19- Dê exemplos de desigualdade no Brasil. Em seguida, posicione-se em 

relação a desigualdade exemplificada. 

20- Faça um resumo do livro de Sociologia das páginas10 à 31.  
 

 


