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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

2ª Série - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - SOCIOLOGIA 

 

Prof. JOYCE 

1. O conceito antropológico de cultura define o termo como: 
a) um elemento que aproxima os humanos dos animais. 
b) uma função orgânica dos seres humanos. 
c) um elemento que garante a homogeneidade entre os povos. 
d) um traço distintivo dos humanos, mas que não é homogêneo. 
e) as capacidades e os hábitos esquecidos pelo homem. 
 

2. Exponha de forma clara e objetiva um exemplo de fenômeno social que envolva o conceito de etnocentrismo. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Explique como se dá o processo de aculturação de um povo? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. A tradição para a Antropologia é algo vivo e por isso, em constante mudança. Explique a relação entre tradição, cultura e 
sociedade. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Explique de maneira sucinta o que seria relativismo cultural. Dê exemplos. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir: 
 
Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o 
conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como bom 
esportista que é; [...] são, como todos os detalhes, clichês prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali e 
completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema. Desde o começo do filme já se sabe como ele termina, quem 
é recompensado, e, ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de 
adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. O número médio de palavras é algo em 
que não se pode mexer. Sua produção é administrada por especialistas, e sua pequena diversidade permite reparti-las facilmente 
no escritório. (Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. “A indústria cultural como mistificação das massas”. In: Dialética do 
esclarecimento, 1947. Adaptado.) 
 

6. O tema abordado pelo texto refere-se aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento? Como isto 
acontece? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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7. A cultura pop atual é um dos produtos da Indústria Cultural. Ela é normalmente entendida como entretenimento ou alienação. Ela 

pode, todavia, revelar tendências de pensamento e de comportamento presentes em uma determinada sociedade em um dado 
momento histórico. Explique o processo de alienação. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. O conceito de identidade cultural faz alusão à construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural. Em outras 
palavras, a identidade cultural está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como nos posicionamos em relação 
a ele. Com isso, diga quais as características que deve-se levar em conta para compreender a identidade cultural de um povo? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Na obra Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, é traçado um perfil do brasileiro que: 
a) mostra sua cordialidade e sua solidariedade frente aos outros indivíduos em sociedade. 
b) mostra a religiosidade brasileira, que faz com que o indivíduo se mostre cordial e solidário. 
c) mostra o desapego do brasileiro com as questões públicas mostrando sua total isonomia. 
d) mostra o caráter dissimulado de sua cordialidade, mostrando que a ideia do brasileiro cordial não passa de mera ficção. 
e) mostra sua preocupação com a colonização brasileira. 
 

10. Sobre democracia racial sustentada por Gilberto Freyre, pode-se compreender como sendo: 
a) virtude da grande miscigenação verificada no Brasil, o que existiria aqui não seria propriamente preconceito de raça e sim, 
preconceito de classe. 
b) virtude da grande miscigenação verificada no Brasil, o que existiria aqui não seria propriamente preconceito de classe e sim, 
preconceito de raça. 
c) a democracia racial no Brasil seria exatamente a ideia de que todos os brasileiros possuem acesso a todos os serviços públicos 
independente da cor e classe social. 
d) refere-se que no Brasil não existiria preconceito em relação a estrangeiros principalmente aos japoneses e aos alemães que 
mesmo tendo possuído em deus países regimes totalitários receberam no Brasil a cordialidade a simpatia. 
e) refere-se a total falta de preconceitos raciais no Brasil. 

 
 


