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Querido(a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para 
resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
LIBERDADES INDIVIDUAIS E COERÇÃO SOCIAL 

INSTITUIÇÕES SOCIAIS EM UM MUNDO DE MUDANÇA 
IDENTIDADE, IGUALDADE E DIFERENÇA 

IDENTIDADE CULTURAL 
 

 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA. 
DATA DA ENTREGA: até 26/09/18 (QUARTA-FEIRA) 

 
QUESTÃO 01 
Durkheim definiu com clareza o objeto da Sociologia – os fatos sociais – e distinguiu três características: a 
exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Com base em seus conhecimentos sobre o assunto, 
ANALISE as proposições abaixo: 
I- O fato social exterior é aquele que existe e atua sobre o indivíduo, independente de sua vontade ou de sua 
adesão consciente.    
II- O fato social coercitivo só se manifesta no indivíduo se ele reagir à sanção. Portanto, depende da forma 
como o indivíduo se expressa.   
III- O fato social é geral quando se repete em todos os indivíduos ou, pelo menos, na maioria deles.  Nesse 
sentido, a generalidade se manifesta na natureza coletiva ou em um estado comum ao grupo. 
 
Estão corretas: 
A) Apenas I e II  
B) Apenas II e III  
C) Apenas I e III 
D) Apenas I, II e III 
E) Todas as proposições estão corretas. 
 
QUESTÃO 02 
CONSIDERE a definição do conceito de cultura como sistema simbólico e IDENTIFIQUE as afirmações 
corretas. 
I - A cultura é um fenômeno humano, sendo impossível para outros animais desenvolver a faculdade de 

simbolizar e transmitir os símbolos com a mesma complexidade e diversidade com que o fazem os seres 
humanos. 

II - A cultura é um fenômeno variado nas diversas sociedades humanas. Seu grau maior de evolução em 
alguns lugares e sua diversidade dependem da espécie particular de Homo sapiens sapiens encontrada 
em cada sociedade. 

III - A cultura é um fenômeno que varia conforme o maior ou menor favorecimento dos caracteres biológicos e 
geográficos encontrados nas diferentes sociedades. Assim sendo, a diversidade cultural depende da maior 
capacidade de simbolizar o meio ambiente. 

IV - A cultura de cada sociedade é formada por sistemas de símbolos que variam, mas estes se instalam em 
um ser dotado de unidade biológica, o homem. Por isso, ao nascer, todo ser humano está biologicamente 
apto para ser socializado em qualquer cultura. 



 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I e II 
B) I e IV 
C) II e III 
D) I, II e IV 
E) III e IV. 
 
QUESTÃO 03 
LEIA o texto a seguir. 

O processo por meio do qual o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade é designado pelo nome de 
socialização. Esse processo revela uma série de facetas, dependendo de cada tipo de sociedade. A 
socialização introduz e liga o indivíduo ao mundo social, em suas formas de interação e nos seus numerosos 
significados, tanto em sua fase inicial de vida por meio da família quanto em fases posteriores pela escola e 
demais instituições. Esse processo se inicia com o nascimento da criança e dura toda a sua vida, com 
interiorização e exteriorização de padrões e normas de comportamento. 

(Adaptado de: BERGER, P. L.; BERGER, B. Socialização: como ser um membro da sociedade. In: MARTINS, J. S.; 
FORACCHI, M. A. (org.). Sociologia e Sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1978. p.200-205.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sociológicos sobre a relação entre o processo de socialização e as 
instituições sociais, ASSINALE a alternativa correta. 
A) No processo de socialização, as instituições, ao agirem sobre o indivíduo, rejeitam a presença da coerção 

social e da autoridade moral. 
B) No processo de socialização, as instituições são experimentadas pelos indivíduos como algo dotado de 

realidade exterior. 
C) Na socialização dos indivíduos, as instituições cortam seus laços e suas relações de dependência com a 

consciência coletiva. 
D) Na socialização dos indivíduos, os padrões e as regras de conduta que compõem as instituições e que são 

interiorizados pelos indivíduos são permanentes e imutáveis. 
E) Na socialização dos indivíduos, as instituições cortam seus laços e suas relações de dependência com a 

consciência coletiva. 
 
QUESTÃO 04 
(UFPA/PSS) Para o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), os fatos sociais são: 
A) leis e fenômenos psíquicos transmitidos para os indivíduos na forma de códigos secretos. 
B) comportamentos e condutas sociais criados diretamente pelos indivíduos. 
C) normas sociais dispensáveis à conduta dos indivíduos.  
D) ações individuais que orientam as condutas coletivas, voltadas para a organização da sociedade. 
E) regras e normas coletivas que orientam a vida dos indivíduos em sociedade e controlam as ações 

individuais. 
 
QUESTÃO 05 
Todas as instituições sociais são fenômenos históricos. Diante desta afirmativa, é possível dizer que as 
instituições podem sofrer mudança ou mesmo deixar de existir? JUSTIFIQUE. 
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QUESTÃO 06 
“Do ponto de vista da antropologia é impossível uma pessoa, grupo ou mesmo uma sociedade inteira ser 
desprovida de cultura.” 
 
EXPLIQUE a afirmação acima. 
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QUESTÃO 07 
“Quando desempenho meus deveres de irmão, de esposo ou de cidadão, quando me desincumbo de 
encargos que contraí, pratico deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e no 
costume”. Ainda exemplificando o mesmo conceito, refere-se Durkheim ao “sistema de sinais de que me sirvo 
para exprimir pensamentos, o sistema de moedas que emprego para pagar dívidas, os instrumentos de 
crédito que uso nas relações comerciais, as práticas seguidas nas profissões (...)”. 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico, 4ª ed. Trad. de Maria Isaura Pereira Queiroz, São Paulo, Editora 
Nacional, 1966, p. 96.  

  
Para Durkheim, quais elementos caracterizam um fato social? 
A) Exterioridade, generalidade e organicidade social. 
B) Coercitivade, generalidade e interatividade social. 
C) Exterioridade, coercitividade e generalidade. 
D) Liberdade, coercitividade e solidariedade. 
E) Coercitividade, dignidade humana e organicidade social. 
 
QUESTÃO 08 
A respeito do conceito de etnocentrismo ASSINALE a alternativa INCORRETA. 
 
A) O etnocentrismo foi um dos responsáveis pela geração de intolerância e preconceito – cultural, religioso, 

étnico e político – assumindo diferentes expressões no decorrer da história. 
B) O etnocentrismo se manifesta no mundo globalizado, na ideia de que a cultura ocidental é superior à de 

outros povos. 
C) O etnocentrismo aceita e respeita a diversidade humana, cultural e ideológica.  
D) O etnocentrismo se caracteriza pela noção de superioridade e inferioridade entre o “eu” e o “outro”. 
E) O etnocentrismo acentua a ideia de que haja, culturalmente, indivíduos ou grupos sociais superiores e 

inferiores. 
 
QUESTÃO 09 
EXPLIQUE porque a linguagem pode ser considerada uma instituição social. 
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QUESTÃO 10 
Uma das principais instituições da sociedade atual é a propriedade privada. Levando em consideração a 
Constituição brasileira de 1988, por que se pode dizer que há uma contradição quando a mesma trata da 
propriedade privada? 
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QUESTÃO 11 
(UNIOESTE, 2010) Do ponto de vista sociológico a expressão “diversidade cultural” sustenta: 
A) o processo por meio do qual as classes dominantes combatem as formas de expressão dos grupos 

populares.  
B) a pluralidade de manifestações e expressões como: rituais, práticas, comemorações, lamentações, 

produtos, hábitos dos grupos que constituem uma sociedade.  
C) a ideologia subjacente ao exercício da cidadania das classes sociais hegemônicas.  
D) apenas defesa dos direitos de negros, mulheres e indígenas.  
E) apenas os direitos de membros das classes subalternos da sociedade. 
 
QUESTÃO 12 
ESTABELEÇA uma relação entre a coercitividade e as instituições sociais. 
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QUESTÃO 13 
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. 
 

ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. l. ed. São Paulo: Brasiliense, l984,p. 9 

 
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 demostra 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. 
 
 
QUESTÃO 14 
Para a Antropologia, existe uma unidade na diversidade das culturais humanas. 
 
EXPLIQUE a frase acima e DÊ um exemplo. 
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