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Lista para aula de recuperação 

SOCIOLOGIA – 2º Ano 

 

1. (Unimontes)  À medida que, a partir dos anos 70, amplia-se uma cultura democrática no Brasil, que os 

movimentos sociais, junto com outros setores democráticos, vão .arrombando as portas da ditadura., o Estado 

torna-se lentamente permeável à participação de novos atores sociais. O Estado brasileiro, tradicionalmente 

privatizado pelos seus vínculos com grupos oligárquicos, vai lentamente .cedendo. espaço, tornando-se mais 

permeável a uma sociedade civil que se organiza, que se articula, que constitui espaços públicos nos quais 

reivindica opinar e interferir sobre a política, sobre a gestão do destino comum da sociedade. A radicalização da 

democracia não significa apenas a construção de um regime político democrático, mas também a 

democratização da sociedade e a construção de uma cultura democrática. Esse é ainda um desafio.  

(Adaptado de CARVALHO, Maria do C.A.A. Participação social no Brasil hoje. Disponível em 

<http://www.polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf> Acesso em maio 2011. 

 

Considerando o texto e essa conjuntura, analise as afirmativas, tendo em vista o significado da participação 

social: 

 

I. Participar da gestão dos interesses coletivos significa participar do governo da sociedade, disputar espaço no 

Estado e no mercado, nos espaços de definição e execução das políticas públicas. 

II. Os movimentos sociais têm, apesar das limitações e precariedades, construído contrapartidas que colocam 

num outro patamar de dignidade e respeito setores excluídos da sociedade, rompendo as fronteiras dos espaços 

onde têm sido confinados. 

III. Ampliar a tolerância, o respeito democrático pelo diferente, eliminar as segregações raciais, de gênero, de 

opção sexual, entre outras, é o resultado da incidência de práticas participativas que constroem e modificam os 

valores sociais. 

IV. Participar significa questionar o monopólio do Estado como gestor da coisa pública, construir espaços 

públicos não estatais, abrir caminhos para o aprendizado da negociação democrática e afirmar a importância do 

controle social sobre o Estado. 

 

Estão corretas as afirmativas  

a) II, III e IV, apenas.    

b) I, II e III, apenas.    

c) I, III e IV, apenas.    

d) I, II, III e IV.    

 

_____________ 

 

2. (Uem)  Sobre os novos movimentos sociais que eclodiram na segunda metade do século XX, assinale o que 

for correto.  

01) As alterações na estrutura social que conduziram à crescente presença das mulheres na vida econômica, 

política e cultural, contribuíram para o surgimento do movimento feminista que defende, dentre outras causas, o 

direito à isonomia 

02) O ambientalismo se caracteriza como um novo movimento social ao questionar o modelo de 

desenvolvimento autodestrutivo do capitalismo em sua fase monopolista avançada.    

04) Uma das novidades apresentadas pelos novos movimentos sociais foi a denúncia das contradições da 

sociedade capitalista em diferentes padrões de relações e não apenas na dimensão produtiva.    

08) Apesar de serem organizados por grupos bastante diversos, os novos movimentos sociais se orientam pelo 

mesmo dogmatismo revolucionário característico do movimento operário tradicional.    

16) Os movimentos ecológico e pacifista estendiam suas críticas também ao bloco de países do chamado 

socialismo real.    

 

SOMA:_______________ 

 



 

3. Sobre a crescente importância e participação dos movimentos sociais e o caráter individual da democracia. 

Podemos deduzir que: 

a) A importância cada vez maior dos movimentos sociais configura-se como uma ameaça à condição cidadã, já 

que ela foi formulada em termos individuais. Os ganhos de direitos e sociais por meio da democracia deliberativa 

e participativa têm contribuído para esta dissolução progressiva do indivíduo. 

b) A convivência dos movimentos sociais e de algumas categorias políticas pensadas em termos individuais é 

possível por meio da criação e ampliação dos espaços de debate entre o Governo e os movimentos sociais. 

Neste sentido as variantes de democracia participativa e deliberativa têm servido para aliviar as possíveis 

tensões. 

c) A tensão entre o status de cidadão do indivíduo e a importância crescente dos movimentos sociais é um 

fenômeno político insolúvel. Sendo assim, as instâncias de democracia deliberativa e participativa têm sido uma 

tímida tentativa de resolução sem êxito. 

d) A luta dos movimentos sociais ao longo da história tem beneficiado de maneira direta a condição de cidadão 

individual. Como produto desta interação, a mencionada tensão entre estes níveis não existe, pois eles são 

completamente incompatíveis. 

 

 

4. (Uncisal)  Leia o texto abaixo. 

 

Como valor universal, os direitos humanos justificam ações políticas e intervenções militares internacionais e, 

paradoxalmente, influenciam movimentos sociais de dimensão universal ou regional e local. Os movimentos 

sociais produzem conflitos, ampliam os espaços de participação e procuram novas formas de organização social. 

(Sólon Eduardo Viola. Movimentos Sociais e Direito – adaptado) 

Com referência aos novos movimentos sociais, qual opção se apresenta como incorreta?  

a) As questões ambientais se inserem efetivamente no conjunto de temas abordados pelos novos movimentos 

sociais, assim como questões relativas à situação das mulheres, os direitos dos homossexuais e as questões 

étnicas e raciais.    

b) Os novos movimentos sociais refletem a complexidade das relações existentes no mundo globalizado, 

considerando as diversidades e evitando assumir posições políticas contestatórias e/ou polêmicas.    

c) Os atuais movimentos sociais lutam por uma cidadania universal por meio da extensão dos direitos de 

cidadania a todos os indivíduos que compõem a sociedade.    

d) A busca de reconhecimento identitário é uma das marcas mais visíveis dos novos movimentos sociais.    

e) Os avanços tecnológicos e o barateamento dos meios de transporte potencializam as ações dos movimentos 

sociais. As redes sociais ampliaram os fóruns de discussão, unindo ativistas de vários segmentos com ideias 

semelhantes e tornando mais visível a conexão entre os problemas locais e suas fontes globais.    

 

 

5. (Unicentro)  A vida política não acontece apenas dentro do esquema ortodoxo dos partidos políticos, da 

votação e da representação em organismos legislativos e governamentais. O que geralmente 

ocorre é que alguns grupos percebem que esse esquema impossibilita a concretização de seus objetivos ou 

ideais, ou mesmo os bloqueia efetivamente. [...] Às vezes, a mudança política e social só pode ser realizada 

recorrendo-se a formas não ortodoxas de ação política.  

GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Tradução Sandra Regina Netz. Porto Alegre : Artmed, 2008. 

Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que busca promover um interesse comum ou assegurar 

uma meta comum através de ações fora das esferas institucionais, que se chama de  

a) interação social.    

b) mobilidade lateral.    

c) movimento social.    

d) princípio preventivo.    

e) movimento de acomodação urbana.    

 

Movimento social é a expressão da organização da sociedade civil, formada por ações coletivas onde os 

indivíduos tem como objetivo alcançar mudanças sociais através do debate político dentro de um 

determinado contexto na sociedade. 

- Considerando as informações acima e seus conhecimentos, responda: 

 

 



01. Qual é a diferença entre Movimentos Sociais e manifestações? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

02. Cite e descreva duas características dos movimentos sociais. 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

03. Explique como os Movimentos Sociais Possibilitam a Consciência de Classe. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

04. Cite e descreva dois Movimentos Sociais Históricos. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

05. Cite e descreva dois dos Novos Movimentos Sociais. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 


