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

As Ciências que são sociais. 

Tema 1: Senso Comum e Conhecimento Científico. 

Tema 2: As ciências sociais. 

 Ler atentamente a introdução focando no conceito das ciências sociais e da 

sociologia (p. 17); 

 O senso comum – observar os exemplos e compreender o significado (p.18 e 

19); 

 Identificar a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico (p.20); 

 Atenção! Realizar a atividade 1 (letras A e B, p.20 e 21); 

 Conhecer e entender os conceitos de antropologia, sociologia e ciências 

políticas (p.25); 

 Ler e interpretar a vida de Maquiavel (p.29 e 30) e na sequência realizar o 

desafio (p.30); 

 Compreender a diferença de Estado X Nação (p.32); 

 Compreender o lema da bandeira “Ordem e Progresso” (p.34); 

 Analisar sobre os principais pensadores da sociologia e na sequência realizar o 

desafio (p.37); 

 Refletir sobre a opinião de Harriet Martineau (p.37). 

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

  

 

 

 

 

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

 
SOCIOLOGIA - ENSINO MÉDIO 

 

Profa. Thais Vieira Candido 

Roteiro de Estudo - Volume 1 – Unidade 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! 
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1. Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) O que é Sociologia? 

B) Qual é o papel do sociólogo? 

C) No seu entendimento, a Sociologia pode contribuir para que haja mais liberdade de 

pensamento e ação? 

 

2. Com base nos seus estudos, diferencie:  

 

A) Senso Comum X Conhecimento científico.  

B) De que maneira o senso comum e o conhecimento científico intervêm na sua vida? 

Cite exemplos. 

 

3. Assinale a alternativa correta e justifique as incorretas (por que elas estão 

incorretas?).  

O objeto de estudo das Ciências Sociais são? 

 

A) Os seres humanos no contexto de suas relações produtivas. 

B) O objeto de estudo das Ciências Sociais não são os seres humanos nas relações 

tradicionais.  

ATIVIDADE PROPOSTA 1 

 

 

 

 

 

O que é Sociologia? 
 

 A Sociologia é a disciplina que se ocupa de estudar a vida social humana, analisando as dinâmicas da 

sociedade como um todo e dos grupos singulares que a compõem. É o campo do conhecimento que investiga as 

relações sociais entre diferentes grupos humanos, seus conflitos e conexões. Assim como o psicólogo se dedica a 

conhecer os elementos que regem o comportamento de um indivíduo, os sociólogos têm como missão 

compreender o funcionamento do comportamento coletivo.  

 

 A Sociologia nos ensina a observar o mundo a nossa volta sob um novo ângulo. Comportamentos e 

instituições que aparecem como naturais – como algo que sempre foi igual – aos olhos do sociólogo são 

fenômenos dotados de influências históricas e sociais. Ser sociólogo é aprender que algumas coisas, que 

percebemos como experiências individuais, na verdade são ações influenciadas pelo meio social em que 

crescemos e vivemos. As formas como refletimos essas profundas influências é objeto de estudo da Sociologia. A 

primeira vista, essa abordagem parece nos destituir de autonomia sobre nossas ações, mas a verdade é que 

ocorre o contrário. Ao conhecer as forças sociais que atuam sobre a nossa vida, ganhamos mais liberdade para 

tomar decisões de forma consciente. 

 

https://www.infoescola.com/sociologia/o-que-e-sociologia/ (acesso em 27/04/2020) 

 

https://www.infoescola.com/sociologia/o-que-e-sociologia/
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C) O objeto de estudo das Ciências Sociais são os seres humanos no contexto das suas 

relações sociais. 

D) As Ciências Sociais estudam os seres humanos em relações estritamente 

econômicas. 

E) As Ciências Sociais estudam os seres humanos em relações estritamente políticas.  

 

4. Relacione os principais pensadores sociológicos com sua obra de referência. 

 

 

 

A) ( ) “A ética protestante e o espírito do capitalismo (1920)”. Autor alemão, sua 

obra inspirou-se nas alterações provenientes da Revolução Industrial. Para ele, o 

fundamental para a Sociologia era compreender a ação social e desvendá-la em forma 

de ciência. Esse autor trouxe importante contribuição ao estabelecer  vínculos entre os 

princípios religiosos do Oriente, particularmente da Índia e da China, e os princípios 

vivenciados no mundo ocidental. 

B) ( ) “Da divisão de trabalho social (1893)”. Autor francês que defendia que os 

sociólogos deveriam analisar os fenômenos das sociedades como ‘coisas’. Nessa obra, 

debruça-se sobre as alterações provenientes da Revolução Industrial, durante a qual a 

organização do trabalho se alterava para introduzir tarefas mais especializadas e 

repetitivas. Com essa modificação surgiu à solidariedade orgânica (cada individuo se 

relaciona com o outro devido a dependência que estabelecem uns com os outros por 

terem funções diferentes. Em oposição, aparece a solidariedade mecânica (tipo de 

relação em que as pessoas se unem para desempenhar funções semelhantes – não há 

divisão do trabalho).  

C) ( ) “O Capital (1867)”.  Filósofo alemão mudou-se do seu país de origem por 

questões políticas. Ele passou a analisar as transformações na sociedade com o 

advento da Revolução Industrial. Sua obra tem como objetivo decifrar o sistema 

capitalista e as formas de exploração nele presentes. Suas análises tomaram como 

base o conceito de classes sociais, acompanhado da ideia de luta de classes em busca 

da igualdade; outros conceitos destacados em seu pensamento são: exploração, 

exército industrial de reserva e proletariado. 

 

5.  Querido (a) aluno (a) convido você para assistir um vídeo sobre Harriet Martineau.  

 

 

 

Após a visualização, responda: 

  

A) Quem foi Harriet Martineua? 

1) Karl Marx     2) Émile Durkheim    3) Max Weber 

Acesso: https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=harriet+martineau 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=harriet+martineau
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 B) Em sua opinião, a sociedade caminha para uma  participação mais igualitária entre 

os sexos? Por quê? 

 

Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões 6, 7 e 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Explique o conceito de Política. 

O que é Política? 

 

A política engloba todos os aspectos relacionados ao poder em uma sociedade. 

Ela é o conjunto de práticas e ideias que envolvem as relações de poder. A política está 

tanto no Estado, ao qual chamamos de governo, como no nosso dia-a-dia.  

As políticas de Estado são aquelas feitas pelos nossos governantes. Por exemplo, a 

implantação de um novo serviço no SUS, a construção de uma ponte ou a demarcação de 

uma terra indígena, entre outros. Estas políticas podem ser feitas em nível municipal, 

estadual ou federal. 

A política também está no nosso cotidiano. Quando pesquisamos atentamente 

sobre os candidatos antes de irmos às urnas votar, quando denunciamos um crime 

ambiental ou quando não nos calamos frente a uma injustiça social estamos fazendo 

política. 

 

Quem constrói a política? 

 

Na prática, quem constrói a política é o cidadão. Pequenos atos cotidianos são 

atos políticos. Por exemplo: quando eu, ao perceber que o caminhão da coleta seletiva de 

lixo não passa na minha rua, resolvo ligar para o órgão responsável e fazer uma 

reclamação, estou realizando um ato político. Quando me reúno com alguns vizinhos e 

faço um abaixo-assinado solicitando à prefeitura que minha rua de chão batido seja 

calçada, estou realizando um ato político.  

Atos políticos são decisões cotidianas que afetam minha vida e a de outros 

membros da sociedade e que estão relacionadas a direitos e deveres que temos como 

cidadãos. Assim, a política costuma refletir as ações políticas de seus cidadãos. 

Quando elegemos estes representantes, ao qual chamamos de políticos, 

esperamos – e deveríamos exigir! – que eles criem políticas públicas que atendam aos 

interesses do povo, ou seja, que eles invistam em saúde, educação, segurança, cultura, 

etc. 
 

https://cursoenemgratuito.com.br/politica-poder-e-estado-sociologia/ (acesso em 15/05/20). 

  

 

https://cursoenemgratuito.com.br/politica-poder-e-estado-sociologia/
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7. O que são Atos Políticos? Cite exemplos. 

 

 

8. Assinale a alternativa correta.  

Pense no crescimento tecnológico de sua cidade nos últimos 10 ou 15 anos e 

perceberá que, embora ela tenha crescido, a maioria dos novos bairros é moradia de 

pessoas humildes que, ou foram expulsas da área mais central pelo progresso técnico–

científico, ou vieram do campo ou de outras regiões buscando melhores condições de 

vida, mas agora residem em lugares desprovidos dos serviços básicos. 

Com as transformações ocorridas nas áreas rurais e urbanas das cidades pelo advento 

das tecnologias, as pessoas procuram se beneficiar de novas formas de sobrevivência. 

Para isso, apropriam–se dos espaços irregularmente. Diante dessa situação, o poder 

público deve criar políticas capazes de gerar: 

A) Não cabe ao Poder Público ser responsável pela moradia da população. 

B) Locais de moradias dignas e infraestruturas adequadas para esses novos moradores. 

C)Organizar mutirões de limpezas em conjunto com os moradores para o 
melhoramento estético das moradias populares. 

D) O Poder Público em momento algum deve intervir na vida da população. 

E) Situações de regularização de seus terrenos, mesmo que em áreas inadequadas. 

 

9. Complete com as seguintes palavras: 

 

 

 

As palavras Estado e Nação têm significados diferentes. __________ relaciona-se à 

organização política, jurídica e soberana que visa, por princípio, estruturar o poder e 

atender às necessidades da população de determinado território. __________ é a 

organização da sociedade cujo elo principal é a cultura, em geral constituída em 

determinado território sob a direção de um Estado nacional. 

 

 

 

1. ESTADO    2. NAÇÃO 
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10. Sobre Maquiavel, assinale as alternativas corretas: 

A) Nicolau Maquiavel, italiano de Florença, é reconhecido como o “pai” da Ciência 

Política. Sua obra mais conhecida em todo mundo é O Príncipe, na qual aborda a  

manutenção do  poder pelos reis, pela Igreja e a nobreza.  

B) No entendimento de Maquiavel, o ato de governar estabelece uma relação de 

forças, de modo que a sabedoria do príncipe para conquistar e manter o poder está 

diretamente relacionada a sua capacidade política, denominada pelo autor de virtù. 

Ou seja, ao uso de estratégias que garantam que tanto aliados como inimigos 

desfrutem dos favores que oferecerá para se manter à frente do governo. 

C) A religião também era uma ferramenta para dominar seus súditos, pois para 

Maquiavel, só ela é capaz de gerar sentimentos que vão do medo ao amor pelo 

governante.   

D) Para ele, a política, de forma geral, era fruto das relações entre os homens e não 

uma determinação divina; era uma construção da humanidade para a manutenção do 

poder. 

E) Toda ação política tem um fim e esta sempre vinculada ao anseio de conquistar e 

perpetuar o poder. Suas ideias foram compreendidas como um verdadeiro guia para 

alcançar esse objetivo. 

 

 

ATENÇÃO ALUNOS 1º 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). 
 

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

