
ROTEIRO DE ESTUDOS E ATIVIDADES 

PARA ESTUDANTES  

SOCIOLOGIA 

 

 

 

  
 

 

CEEJA MARIA APARECIDA PAQUALETO FIGUEIREDO 

www.ceejamar.com.br 

VOLUME 2 – ENSINO MÉDIO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2º Ano Ensino Médio - Volume 2 - Unidade 1. 

Cultura e as ciência sociais. 

Tema 1: O que é cultura? 

Tema 2: Cultura e a sociedade de massa. 

 Compreender o que é cultura e sua importância para os indivíduos (p.9-11); 

 Identificar a diferença entre etnocentrismo X relativismo cultural e na 

sequência realizar o exercício 3 da atividade 1 e o desafio (p.12 e 16); 

 Compreender a cultura de massa e a indústria cultural e na sequência realizar a 

atividade 1,2, 3 e o desafio (p.18-23). 

 Dica: após a realização das atividades consultar o gabarito (hora da checagem). 

 

 

1. Com base nos seus estudos e na imagem abaixo, faça um breve relato sobre o termo 
Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 

 
SOCIOLOGIA - ENSINO MÉDIO 

 

Profa. Thais Vieira Candido 

Roteiro de Estudo - Volume 2 (mod.1) 

Queridos alunos, 

 Que tal aproveitarmos esse período de quarentena para aprimorarmos nossos estudos e 

conhecimento? 

 O documento a seguir é conhecido como roteiro de estudo, ele tem como finalidade criar 

mecanismos para ajudá-los nas atividades propostas. 

 Vamos lá! 

 

 

ATIVIDADE PROPOSTA 5 

 



2. Relacione: 

 

A) ( ) Refere-se ao fato de uma cultura ser considerada superior a outra, ou seja, 

quando indivíduos pertencentes a uma determinada cultura julgam esta a mais 

evoluída (o centro), desconsiderando as demais ou classificando-as como inferiores. 

B) ( ) Considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das 

outras culturas. Isso pode representar um problema, porque frequentemente dá 

origem a preconceitos e ideias infundadas. 

C) ( ) Respeita as características das diferentes culturas e suas especificidades, 

valorizando-as. 

D) ( ) É uma perspectiva da antropologia que vê as diferentes culturas de forma 

livre, sem julgar o outro a partir de sua própria visão e experiência. 

E) ( ) Pressupõe que o investigador tenha uma visão neutra diante do conjunto de 

hábitos, crenças e comportamentos que a princípio lhe pareçam estranhos, que 

resultam em choque cultural.  

 

3. Leia o trecho abaixo e observe imagem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa correta: 
  
 A) A indústria Cultural não é uma característica da sociedade contemporânea ela é um 

produto natural em qualquer sociedade. 
 B) A indústria Cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não 

tinha e transformar a cultura em mercadoria. 

 C) A Indústria Cultural não influência nas necessidades do indivíduo com a sua 

produção em série e de baixo custo. 

 D) A indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não 

desejando lucro. 

 E) A Indústria Cultural não interfere na sociedade. 

1. Etnocentrismo      2. Relativismo cultural 

“A indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela 
transformação da cultura em mercadoria, com produção em série e de baixo custo, para que 
todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha 
para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que 
antes não tinham". 

https://www.portaldovestibulando.com/2014/09/industria-cultural-questoes-de.html  (Acesso em: 29/04/2020) 
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Desigualdade Social: de onde vem...para onde vai? 

Tema 1: Raízes da desigualdade. 

Tema 2: Desigualdades. 

 Compreender o conceito de desigualdade (p.28); 

 Identificar as diferenças entre burguesia X proletariado X mais valia e na 

sequência realizar o desafio (p.28,29 e 31); 

 Interpretar o conceito de classe segundo Max Weber e na sequência realizar os 

exercícios 1 e 2 da atividade 2 (p.31- 35); 

 Leitura de gráfico “pirâmide da riqueza mundial” (p.39 e 40); 

 Ler e analisar a desigualdade racial e na sequência realizar as atividades 2 e 3 

exercícios 1, 2 e 3 (p. 42-43 e 46); 

 Ler e analisar desigualdade de gênero e na sequência realizar os exercícios 1, 2 

e 3 da atividade 4 (p.51 e 53). 

 Dica: após a realização das atividades, consultar o gabarito (hora da checagem). 

 
 
 

 

 Leia os trechos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ATIVIDADE PROPOSTA 6 

Texto I – Josué de Castro, publicado em 1947. 

 O Brasil como um país subdesenvolvido, em fase de acelerado processo de 

industrialização não conseguiu ainda se libertar da fome.  

 Os baixos índices de produtividade agrícola se constituíram de fatores de base de 

condicionamento de um abastecimento alimentar insuficiente e inadequado às necessidades 

alimentares do nosso povo. 
(Adaptado de Josué de Castro. Geografia da Fome) 

Texto II – A desigualdade no Brasil 
  
 A desigualdade social no Brasil pode ser explicada por muitos motivos. Primeiramente, 
por fatores como má distribuição de renda e investimentos governamentais insuficientes em 
determinadas áreas. 
 A desigualdade no acesso à educação e a existência de corrupção também são elementos 
que podem influenciar no aumento da desigualdade social. 
 

(https://www.todapolitica.com/desigualdade-social-brasil/ acesso em 29/04/2020) 

. 



1. Comparando os textos I e II podemos concluir que a persistência da fome no Brasil 
resulta principalmente: 
 
A) Da renda insuficiente dos trabalhadores; 

B) De uma rede de transporte insuficiente; 

C) Do processo de industrialização; 

D) Da carência de terras produtivas; 

E) Ambos os textos estão equivocados, no Brasil não tem histórico de fome. 
 
 
2. Observe o gráfico a seguir e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) A partir da análise do gráfico, é correto afirmar que o salário da população negra e 
da população branca são semelhantes? 
B) Qual foi – aproximadamente – o rendimento médio da população parda no período 
destacado no gráfico (2º/tri 2012 até 2º/tri 2017).  
C) Qual foi – aproximadamente – o rendimento médio da população negra no período 
destacado no gráfico (2º/tri 2012 até 2º/tri 2017).  
D) Qual foi o rendimento médio da população total no 2º/tri 2017. 
 
3. No Brasil, ainda são elevados os índices de violência e desigualdade de direitos entre 
homens e mulheres. Alguns estudos de gênero defendem a necessidade de 
analisarmos com mais propriedade, a situação das mulheres e demais grupos que 
vivenciam diariamente esses diversos tipos de agressões.  
 
Após a leitura do enunciado acima, assinale V = Verdadeira ou F = Falsa, sendo que a(s) 

alternativa(a) incorreta(s) deve ser justificada(s).   

 

A) Debater o tema da cidadania das mulheres é também analisar um processo que 

envolve a participação das mulheres na esfera pública e no mercado de trabalho, 

marcada por exclusões quem vêm desde o século XVIII.  

 



B) Mesmo com a promulgação da Lei Maria da Penha muitas mulheres sofrem 

constantemente de agressões. 

C) Quando se fala em estudo de gênero, se pensa na igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, e em alguns casos, em reivindicações por atendimentos especiais 

às mulheres. 

D) As políticas públicas, consideradas em sua variedade e alcance, são importantes 

instrumentos para a concretização dos objetivos das mulheres. 

E) O problema da violência contra a mulher no Brasil foi solucionado com a 

promulgação da Lei Maria da Penha. 

 

4. Observe as imagens e a seguir, respondas as questões: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Descreva as situações representadas nas charges. 
B) Qual a relação entre as situações abordadas nos quadros 1 e 2? 
C) No quadro 1, o que o personagem quis dizer com: “Se tivéssemos vidas, talvez sim”.  
D) No quadro 2, o que o personagem (filho) quis dizer com:“de que planeta eles são?”.  
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Violência. 

Tema 1: Violência: entendendo esse fenômeno. 

Tema 2: Diferentes dimensões da violência. 

 Compreender a violência do ponto de vista histórico e sociológico (p.59-63); 

 Leitura e interpretação do texto: “O desafio da violência” (p.61 e 62); 

  



 Entender as diferentes formas de violência no período da colonização X período 

contemporâneo e na sequência realizar a atividade 1 exercícios 1 e 2 e a 

atividade 2 (p. 64-67); 

 Compreender as diferentes formas de violência (p.72); 

 Diferenciar violência física X violência psicológica (p.73); 

 Refletir sobre violência doméstica e na sequência realizar a atividade 1 (p.73-

74); 

 Refletir sobre assédio moral e sexual (p.78-81); 

 Compreender a violência simbólica e na sequência realizar o exercício 1 e 2 

atividade 3 (p.82-84). 

 Dica: após a realização das atividades, consultar o gabarito (hora da checagem). 

 
 
 
 
 
1. Assinale a alternativa correta: 

 

Ao analisarmos as causas da violência, é preciso refletir sobre: 

 

A) Somente as questões econômicas induzem aos fatos marcados pela violência. 

B) A violência é um fato exclusivo do mundo contemporâneo. 

C) A violência não é um fato exclusivo do mundo contemporâneo. Trata-se de uma 

prática antiga, presente nas mais diversas sociedades e concretizadas de diferentes 

formas. 

D) A violência não tem relação com a organização social, econômica e política.  

E) A importância de investimentos em presídios em locais afastados ajuda a dirimir os 

atos de violência.  

 

2. Observe a charge e a seguir responda as questões: 
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A) Qual é título-tema? 
B) A quem cabe “resolver” a questão social abordada? 
C) Segundo a charge, é possível atribuir uma única causa ao problema da violência? 
D) Refletindo sobre o seu cotidiano, você observa algumas dessas razões na cidade 
onde mora? Quais? 
 
3. Relacione: 
 
 
 
 
A) ( ) Esse tipo de assédio é realizado com o intuito de diminuir o trabalhador, em 
geral, a pessoas que sofre esse tipo de assédio fica isolada e não participa das 
atividades da empresa; 
B) ( ) Esse tipo de assédio consiste em constranger colegas por meio de cantadas e 
insinuações constantes com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual; 
C) ( ) Caracteriza-se por qualquer comportamento sexual não aceitável. Podemos 
citar o contato físico ou comentários com conotação sexual que tornam a atmosfera 
hostil e desagradável para a vítima. 
D) ( ) Esse tipo de assédio tem como objetivo desestabilizar emocionalmente e 
profissionalmente. Nesses casos, geralmente, a vítima perde sua autoconfiança e o 
interesse pelo trabalho.  
E) ( ) Essa atitude poder ser clara ou sutil; pode ser falada ou apenas insinuada; 
pode ser escrita ou explicitada em gestos; pode vir em forma de coação, quando 
alguém promete promoção para a mulher, desde que ela ceda; ou ainda em forma de 
chantagem. 
G) ( ) Esse tipo de assédio pode resultar em: desestabilizar emocionalmente e 
profissionalmente o indivíduo, fazendo com que ele se sujeite passivamente a 
determinadas condições de humilhações e constrangimentos, as más condições de 
trabalhos e em alguns casos pressionando-o a pedir demissão.  
 
 
4. Observe o gráfico e a seguir responda as questões: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Assédio Moral no Trabalho   2. Assédio Sexual 

 



A) Qual a porcentagem das mulheres que foram agredidas na sua própria casa? 
B) Qual a porcentagem das mulheres que sofrem agressões diariamente? E a 
porcentagem das mulheres que sofrem agressão semanalmente. 
C) A Lei nº. 11.340/06, conhecida como Maria da Penha, esta em vigor no Brasil desde 
2006, sendo conhecida como um importante avanço no combate à violência contra a 
mulher.  
Na sua opinião a Lei Maria da Penha conseguiu conter a violência contra as mulheres? 
Justifique.  
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Movimentos sociais: concentração de descontentamentos? 

Tema 1: A luta pela conquista de direitos. 

Tema 2: Movimentos sociais. 

 Ler atentamente os direitos e deveres do cidadão (p.88 e 89); 

 Compreender o significado da cidadania (p.89 e 90); 

 Compreender e diferenciar os conceitos de democracia, direitos civis, direitos 

políticos e direitos sociais (p.90); 

 Refletir sobre a participação popular no Brasil e o surgimento do Código 

Eleitoral e na sequência realizar a atividade 1 exercícios 1 e 2 (p. 90-92); 

 Analisar e compreender a evolução histórica das Constituições (p.93 e 94); 

 Compreender o período da redemocratização (p.94 e 95); 

 Compreender e analisar as características da atual Constituição Federal 

comparando com as anteriores (p.95-97); 

 Diferenciar os direitos difusos X direitos coletivos X bioéticos e na sequência 

realizar o desafio exercício A e B (p.96 e 97). 

 Compreender os movimentos sociais e suas características (p.100 e 101). 

 Dica: após a realização das atividades, consultar o gabarito (hora da checagem). 

 
 
 
 
Observe a imagem a seguir e responda: 
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1. Você estudou que a cidadania se refere a um conjunto de direitos e deveres ao a 
qual um indivíduo está sujeito no ambiente social em que vive. Cite exemplos de 
direitos e deveres civis, políticos e sociais. 
 
2. Leia os textos a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Após a leitura dos textos, defina o que é um regime político autoritário e um regime 
político democrático. Cite exemplos atuais ou históricos desses dois tipos de regime. 
B) Pesquise e faça um relato sobre a Lei da Anistia. 
 
3. A Constituição de 1988, conhecida como “constituição cidadã”, foi considerada uma 

grande conquista democrática após mais de duas décadas de regimes militares por 

garantir amplos direitos à população brasileira, em vários âmbitos da vida social.  

Assinale as alternativas corretas: 

 

A) A Constituição de 1988, a sétima e a que é válida na atualidade, ganhou esse nome 

por ter como preocupação central a garantia dos direitos civis, políticos e sociais para 

todos os brasileiros.  

Texto I: 

DE VOLTA A DEMOCRACIA 

 A Constituição de 1988 foi o coroamento do fim do regime autoritário, conhecido como 

Regime Militar, sob o qual o Brasil viveu de 1964, quando o presidente João Goulart foi deposto, a 

1985, quando teve início o governo do José Sarney. Esse longo período se caracterizou pelo 

cerceamento da liberdade de manifestação da opinião, pela proibição e a censura de 

manifestações culturais, artísticas e intelectuais consideradas subversivas e por um processo de 

perseguição como prisão e tortura dos que se contrapunham ao governo e as orientações 

políticas dele derivadas. O rigor da repressão desencadeada entre o fim da década de 1960 e o 

início da década de 1970 fez esse período se tornar conhecido como “anos de chumbo”. Já nos 

anos finais do Regime Militar foram dados os primeiros passos para uma “abertura” política, 

dentre os quais se destacou a Lei da Anistia.  

       Livro: Tempos Moderno. Tempo de Sociologia p. 302. 

 

 

 

 

 

Texto II: 

DEMOCRACIA: PASSADO...PRESENTE...FUTURO... 

 A Democracia depende da natureza da cultura cívica e política de cada povo capaz de se 

mobilizar para discutir os desafio e as soluções. 

 Em “O futuro da democracia”, Noberto Bobbio [...] observou que a “democracia é definida 

como um conjunto de regras de procedimentos para a formação de decisões coletivas em que 

esta prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados”. Praticar eleições 

livres é essencial; contudo, para que sejam efetivamente democráticas, devem ser periódicas, 

competitivas, livre e não manipuladas.  

  
   Livro: Tempos Moderno. Tempo de Sociologia p. 315. 

 

 

 

 

  



B) A Constituição possibilitou a ampliação do direito de voto para os brasileiros com 

idade igual ou superior a 16 anos, o que representou uma importante conquista. 

C) A Constituição de 1988 também afirma que são direitos dos cidadãos brasileiros: 

educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados. 

D) Permite os militares de alterarem a Constituição e suspender os direitos políticos e 

sociais.  

E) É considerada a Constituição mais democrática da história do Brasil – conhecida 

como Constituição Cidadã. 

 
4. Complete as frases com as palavras do quadro. 
 
 
 
 
A) _______________ é uma área de estudo focada na influência de princípios morais 

éticos na prática médica e na pesquisa científica, como por exemplo: fertilização in 

vitro, barriga de aluguel, aborto, eutanásia, entre outros. 

B) _______________ são aqueles que não se referem a uma só pessoa, como por 

exemplo: direito do consumidor, à pessoa idosa, à criança e adolescente. 

C) _______________ dizem respeito a determinado grupo ou classe, como por 

exemplo: se for concedido um direito aos aposentados, apenas eles poderão usufruí-

lo.  

 

5. Oberve a imagem abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) O que a “Turma da Mônica” está reivindicando? 

B) O que são os Movimentos Sociais? Cite exemplo. 

1. DIREITOS DIFUSOS  2. DIREITOS COLETIVOS  3. DIREITOS BIOÉTICOS 

 



ATENÇÃO ALUNOS 2º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

Após as orientações abordadas no ‘Roteiro de Estudos’ e o término das Atividades 
Propostas entregá-las por meio de email, whatsApp ou pessoalmente na Unidade 
Escolar – CEEJA Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo. 

 

Email: thaiscandido@professor.educacao.sp.gov.br 

 

OBS.: Em caso de dúvidas, estou à disposição nos seguintes horários:  

Segunda-feira: 18h às 21h. 
Terça-feira: 15h às 22h (intervalo 19h às 20h). 
Quarta-feira: 8h às 15h (intervalo 12h às 13h). 
Quinta-feira: 8h às 15h (intervalo 12h às 13h). 
Sexta-feira: 15h às 21h40min (intervalo 19h às 20h). 
 


