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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: 
CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA 

MOVIMENTOS SOCIAIS 
 

 

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

 
QUESTÃO 01 

Segundo Alan Touraine, os novos movimentos sociais (como o feminista, estudantil, ecológico) diferem 
bastante do movimento socialista presente durante o século XX. APONTE as diferenças levantadas por 
Touraine entre os movimentos sociais do século XX e XXI. 
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QUESTÃO 02 
(Enem, 2016) A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhencimento, valorização e afirmação de 
direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 
10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 
afro-brasileiras e africanas. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana. Brasília: Ministério da Educação, 2005. 

 
A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é resultado do processo de 
A) aumento da renda nacional. 
B) mobilização do movimento negro. 
C) melhoria da infraestrutura escolar. 
D) ampliação das disciplinas obrigatórias. 
E) politização das universidades públicas. 
 



QUESTÃO 03 
Segundo Cristina Costa, “chamamos de violência à agressão premeditada sistemática e por vezes mortal de 
um indivíduo ou um grupo sobre outro”.  
 
Sobre o fenômeno da violência, é correto afirmar que: 
A) o desenvolvimento da indústria e a expansão dos padrões de vida e de acumulação existentes no modo de 

produção capitalista não possuem nenhuma relação com a ampliação dos níveis de violência visualizados 
no mundo contemporâneo. 

B) a única maneira de controlar a explosão de violência vivenciada na contemporaneidade é  ampliação  dos 
mecanismos de defesa existentes na sociedade. Assim, o aumento do policiamento e dos 
estabelecimentos penais representam o único caminho de superação das dificuldades encontradas. 

C) o bullying é um fenômeno restrito ao universo escolar e possui pouca relação com a banalização da 
violência existente nos dias atuais. 

D) a violência é instintiva, podendo ser considerada como um mecanismo de auto defesa do individuo 
utilizado nos momentos em que este se encontra inseguro ou coagido. 

E) a violência não se restringe a agressão física. Existem práticas de violência simbólica presentes no 
cotidiano e que são caracterizadas pela tentativa de imposição de valores, costumes e padrões de 
comportamento de um grupo a outro. 

 
QUESTÃO 04 

De acordo com Durkheim, nenhuma sociedade está livre do crime, nem o crime é um problema do 
delinquente. Como uma sociedade é formada por um conjunto de instituições que pressupõe a existência de 
regras para a convivência coletiva, o crime é considerado normal; é um padrão social. 

O QUE Durkheim quer dizer quando afirma que o crime é algo “normal”? 
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QUESTÃO 05 
(Unioeste 2016) Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 
comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território […], reivindica o monopólio do uso 
legítimo da violência física” (Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56).  

ASSINALE a alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de Weber. 
A) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência de modo 

legítimo dentro dos limites do seu território.     
B) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente a violência com o consentimento dos 

cidadãos – a violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal.    
C) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência (ameaças, armas de fogo, coação física) 

como meio de atingir seus fins – assim a segurança de todos os cidadãos está garantida.    
D) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso – por exemplo, as empresas privadas de 

vigilância – independente da autorização legal do Estado.    
E) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do Estado 

contemporâneo – por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. 
 
  



QUESTÃO 06 
(Unicentro) Os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes por eles politizarem a 
esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos, 
destacam-se aqueles que: 
 
A) envolvem negros, indígenas, sem-terra e sem-teto. 
B) determinam a opinião pública sobre as questões ecológicas. 
C) produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. 
D) desenvolvem-se a partir do controle do Estado e dos partidos políticos. 
E) realizam pressão política, apoiando contestação da política econômica, e lutam por melhores salários. 
 
QUESTÃO 07 
Sobre a urbanização brasileira e os problemas sociais dela decorrentes, AVALIE as proposições a seguir: 
I) A urbanização brasileira – intensificada a partir da década de 1950 – possui íntima associação com a 

industrialização, que se iniciou no mesmo período. O expressivo êxodo rural ocorrido desde então contribui 
para o agravamento das questões sociais nos centros urbanos; 

II) O inchaço das cidades e a falta de infraestrutura adequada para atender os moradores são problemas 
causados exclusivamente pelo fenômeno acelerado do êxodo rural; 

III) Questões relacionadas com o desemprego, desigualdade social, violência e exclusão social estão entre os 
grandes problemas enfrentados nos centros urbanos brasileiros desde a intensificação da urbanização no 
país. 

 
Estão corretas as alternativas: 
A) I e III. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) Todas as alternativas. 
E) Apenas a alternativa I. 
 
QUESTÃO 08 
Os movimentos sociais referem-se a uma multiplicidade de formas de participação. Karl Marx (1818-1883) 
considerava que os movimentos sociais serviriam para a classe trabalhadora em sindicatos ou partidos que 
transformassem as relações capitalistas. Até metade do século XX, os movimentos sociais estavam ligados 
ás classes sociais, e elas que produziriam as transformações sociais necessárias. A transformação do modo 
de produção capitalista para o socialista dependeria da abrangência da ação revolucionária da classe 
operária organizada em sindicatos ou partidos. [...] Por volta da década de 1970, no entanto, devido a 
alteração da logica capitalista, surgiam novos movimentos sociais. 
 

DIMENSTEIN, Gilberto et. al. Dez lições de sociologia. São Paulo: FTD, 2012. 

 

CITE dois movimentos sociais atuais e COMENTE suas principais reivindicações. 
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QUESTÃO 09 
Em 2017, houve uma série de rebeliões de detentos em Roraima, em Minas Gerais, em Santa Catarina, no 
Amazonas, no Paraná e no Rio Grande do Norte. Essas ocorrências demonstram a séria crise do sistema 
prisional brasileiro. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. 
 

I. A população carcerária brasileira é composta em sua totalidade por detentos que cumprem penas já 
sentenciadas pela justiça. 

II. Um dos problemas dos presídios brasileiros é a superlotação, resultante de políticas de segurança ineficazes 
e da falta de celeridade da justiça. 

III. As referidas rebeliões ocorreram devido às precárias condições e falhas do sistema carcerário, não 
guardando relação com disputas entre grupos do crime organizado de outras regiões do país. 

IV. Para assegurar o controle do sistema carcerário, a privatização ou terceirização dos presídios tem sido 
apresentada como opção para solucionar a atual crise desse sistema. 

 
Estão certos apenas os itens 
A. I e III. 
B. II e IV. 
C. III e IV. 
D. I, II e III. 
E. I, II e IV. 
 
QUESTÃO 10 
Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais 
brasileiros nos últimos vinte anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não 
se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do Regime Militar. 
Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios 
na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam 
diretamente com a população e com o Estado. 
 

GOHN, M. G. M. Os sem-terras, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2003 (adaptado) 

 
 
No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para 
 
A) diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. 
B) tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. 
C) difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. 
D) ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos. 
E) fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. 
 
QUESTÃO 11 
A criminalidade é um problema que vem aumentando cada dia vez mais nas sociedades contemporâneas 
atuais. Em sua opinião, apenas a construção de mais presídios e o investimento em segurança pública 
resolveria o problema da criminalidade? EXPLIQUE. 
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QUESTÃO 12 
(Unioeste 2016) Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 
comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território […], reivindica o monopólio do uso 
legítimo da violência física” (Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56).  

ASSINALE a alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de Weber. 
A) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência de modo 

legítimo dentro dos limites do seu território.     
B) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente a violência com o consentimento dos 

cidadãos – a violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal.    
C) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência (ameaças, armas de fogo, coação física) 

como meio de atingir seus fins – assim a segurança de todos os cidadãos está garantida.    
D) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso – por exemplo, as empresas privadas de 

vigilância – independente da autorização legal do Estado.    
E) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do Estado 

contemporâneo – por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. 
 
 
QUESTÃO 13 
(Enem, 2013) Ao longo das três últimas décadas, houve uma explosão de movimentos sociais pelo mundo. 
Essa diversidade de movimentos — que vão desde os movimentos por direitos civis e os movimentos 
feministas dos anos de 1960 e 1970, até os movimentos antinucleares e ecológicos dos anos de 1980 e a 
campanha pelos direitos homossexuais da década de 1990 — é normalmente denominado pelos 
comentadores do tema como novos movimentos sociais. 
 

GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005 (adaptado). 

 
Uma explicação para a expansão dos chamados novos movimentos sociais nas últimas três décadas é a 
A) fragilidade das redes globais comunicacionais, como internet e telefonia. 
B) garantia dos direitos sociais constitucionais, como educação e previdência. 
C) crise das organizações representativas tradicionais, como partidos e sindicatos. 
D) instabilidade das instituições políticas democráticas, como eleições e parlamentos. 
E) consolidação das corporações transnacionais monopolistas, como petrolíferas e mineradoras.  
 
QUESTÃO 14 
(Unioeste, 2009) De acordo com Maria da Glória Gohn, movimentos sociais são: 
ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e 
camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. 
Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de: conflitos, 
litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo social e políticocultural que cria uma identidade 
coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade decorre da força do princípio da 
solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo 
grupo. 
 

GOHN, Maria da Glória. In: Teoria dos Movimentos Sociais. São Paulo: Loyola, 1995, p. 44. 

 
Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Os movimentos sociais são agenciados por organizações não governamentais (ONGs), se caracterizam 

por serem socialmente homogêneos e por representarem interesses coletivos específicos. 
B) Os novos movimentos sociais têm cumprido um importante papel no processo de construção de novas 

concepções e identidades, e no questionamento de padrões e valores que impedem o exercício da plena 
cidadania. 

C) O movimento feminista é um exemplo de como as ações coletivas fomentam uma identidade coletiva e 
contribuem para o desenvolvimento de relações sociais simétricas e equitativas. 

D) Os movimentos sociais apresentam composição socialmente heterogênea, pois incluem membros de 
diferentes segmentos sociais, a exemplo do que se vê nos movimentos estudantil e ecológico. 

E) Os novos movimentos sociais, principalmente os ambientalistas no Brasil e no mundo, têm se destacado 
no combate às indústrias poluidoras e usinas nucleares, ao desmatamento indiscriminado da Floresta 
Amazônica, dentre outros. 

 


