
                                     

Aluno (a) ________________________________________________________________ 

Lista para aula de recuperação 

SOCIOLOGIA – 1º Ano 

 

01. Explique porque para alguns sociólogos “no Brasil as ideias estão fora do lugar”. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

02. Pode-se afirmar que o brasileiro é realmente cordial? Justifique adequadamente sua resposta. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

03. Explique o Patrimonialismo presente na sociedade brasileira. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

04.Explique como ocorre o Preconceito à Brasileira. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
5. (Unisc 2017) "O grupo do 'eu' faz, então, de sua visão a única possível, ou mais discretamente se for o caso, a 
melhor, a natural, a superior, a certa. O grupo do 'outro' fica, nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, 
anormal ou inteligível". 

t 

A citação explicita o fenômeno social denominado etnocentrismo. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que 
explica o conceito.  
a) O etnocentrismo demonstra como convivemos em harmonia com grupos e indivíduos que pertencem a uma 
cultura diversa ou são reconhecidos como “diferentes” por não seguirem os padrões de comportamento socialmente 
aceitos na sociedade em que vivemos.    
b) O etnocentrismo é uma visão de mundo (que pode compreender ideias e ideologias) em que nosso próprio grupo 
é tomado como centro de referência e todos os outros são pensados e avaliados através de nossos valores, nossos 
modelos e nossas definições do que é a existência.    
c) O etnocentrismo é uma visão de mundo (que pode compreender ideias e ideologias) em que buscamos não 
julgar e não avaliar as diferenças e sim compreender as especificidades culturais de cada grupo ou cultura.    
d) O etnocentrismo demonstra a luta de classe nas sociedades capitalistas a partir da teoria marxista.    
e) O etnocentrismo é uma teoria que explica por que não devemos interferir nas outras culturas.    
   
 



6. (Enem 2017) Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse 
modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de 
políticas incentivando a migração, ou por conta de legados coloniais e imperiais. 

GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado). 
 
Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda, 
simultaneamente,  
a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.     
b) universalização de direitos e respeito à diversidade.     
c) segregação do território e estímulo ao autogoverno.     
d) políticas de compensação e homogeneização do idioma.     
e) padronização da cultura e repressão aos particularismos.     
   
 
7. (Enem (Libras) 2017) Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
é importante promover e proteger monumentos, sítios históricos e paisagens culturais. Mas não só de aspectos 
físicos se constitui a cultura de um povo. As tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros 
aspectos e manifestações devem ser levados em consideração. Os afro-brasileiros contribuíram e ainda contribuem 
fortemente na formação do patrimônio imaterial do Brasil, que concentra o segundo contingente de população negra 
do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. 

MENEZES, S. A força da cultura negra: Iphan reconhece manifestações como patrimônio imaterial. Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 29 set. 2015. 

Considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações culturais para 
a  
a) construção da identidade nacional.    
b) elaboração do sentimento religioso.     
c) dicotomia do conhecimento prático.     
d) reprodução do trabalho coletivo.     
e) reprodução do saber tradicional.     
   
 
8. (Enem PPL 2017) Na antiga Vila de São José del Rei, a atual cidade de Tiradentes (MG), na primeira metade do 
século XVIII, mais de cinco mil escravos trabalhavam na mineração aurífera. Construíram sua capela, dedicada a 
Nossa Senhora do Rosário. Na fachada, colocaram um oratório com a imagem de São Benedito. A comunidade do 
século XVIII era organizada mediante a cor, por isso cada grupo tinha sua irmandade: a dos brancos, dos crioulos, 
dos mulatos, dos pardos. Em cada localidade se construía uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Com 
a decadência da mineração, a população negra foi levada para arraiais com atividades lucrativas diversas. Eles se 
foram e ficou a igreja. Mas, hoje, está sendo resgatada a festa do Rosário e o Terno de Congado. 

CRUZ, L. Fé e identidade cultural. Disponível em: www.revistadehistoria.com.br. Acesso em: 4 jul. 2012. 
Na lógica analisada, as duas festividades retomadas recentemente, na cidade mineira de Tiradentes, têm como 
propósito  
a) valorizar a cultura afrodescendente e suas tradições religiosas.     
b) retomar a veneração católica aos valores do passado colonial.     
c) reunir os elementos constitutivos da história econômica regional.     
d) combater o preconceito contra os adeptos do catolicismo popular.     
e) produzir eventos turísticos voltados a religiões de origem africana.     
 
 
9. (Ufg ) Leia a receita apresentada a seguir.  

TACACÁ 
2 litros de tucupi temperado 

4 dentes de alho 
4 pimentas de cheiro 

4 maços de jambu 
1/2 kg de camarão 

1/2 xícara de goma de mandioca 
Sal a gosto 

Modo de servir: muito quente, em cuias, temperado com pimenta. 
Disponível em:< www.receitastipicas.com/receita/tacaca.html>. Acesso em: 9 set. 2013. 

Comer é um ato social, histórico, geográfico, religioso, econômico e cultural. O preparo dos alimentos, a escolha 
dos ingredientes e a maneira de servir identificam um grupo social e ajudam a estabelecer uma identidade cultural. 
Essa receita, “Tacacá”, comida muito apreciada na culinária paraense, demonstra  
a) uma interação cultural, com a incorporação de ingredientes advindos de tradições culinárias distintas.  
b) um modo de preparo espontâneo, associado aos padrões culinários da colônia.  
c) um modelo ritualista de servir, vinculado ao formalismo religioso africano.  
d) um modo de utilizar os ingredientes provenientes do extrativismo, associado ao nomadismo dos quilombos.  
e) uma imposição de identidade cultural, pelo uso de produtos cultivados em áreas sertanejas. 
 



10. (Unicentro ) No ano de 1933, a artista modernista Tarsila do Amaral (1886-1973) pinta o quadro “Operários”, 
dando início à pintura social no Brasil. 

 
Sobre o tema da diversidade étnica, as teorias sociológicas afirmam que, sob a perspectiva cultural,  
a) os termos raça, etnia e cultura têm o mesmo significado analítico, no contexto brasileiro, quando utilizados por 
sociólogos e antropólogos.  
b) as populações indígenas brasileiras foram classificadas, corretamente, como primitivas pelos colonizadores, 
porque são naturalmente mais vagarosas e atrasadas.  
c) os grupos biológicos de indivíduos que compartilham de uma história comum, feita de laços linguísticos e 
culturais, são tidos como pertencentes da mesma etnia.  
d) alguns elementos culturais, como o futebol, as comidas típicas e o carnaval, não podem ser objetos da análise 
sociológica por mascarar a desigualdade existente nas relações sociais.  
e) a chegada dos japoneses, em 1908, e a construção de uma nova identidade nacional com a implantação de suas 
associações civis, educativas e religiosas, foram o marco das relações inter-raciais no Brasil.  
 


