
 

 
 

 

 

ENSINO MÉDIO – SOCIOLOGIA – 2º SÉRIE – EXAME FINAL 

 

Critérios e Estudos de Revisão 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS: 

 A Autoridade, o Poder Institucional e seus referenciais simbólicos. 

 A Cidadania Política e o direito à construção permanente das identidades. 

 Dominação política e econômica 

 O Sistema político e a manutenção das desigualdades econômicas 

 Papel e função do Estado. 

 Classes sociais. 

 Mobilidade social e seus limites no sistema capitalista. 

 Os Papéis políticos das lutas e reinvindicações. 

 

ESTUDOS DE REVISÃO: 

1. Como a Sociologia compreende o conceito de autoridade? 

2. Para Max Weber o como se estabelece os processos de dominação social? 

3. Qual é a relação entre o exercício de uma dominação e a probabilidade de legitimação 

que ela demanda para Max Weber? 

4. Explique os três tipos de dominação social para Max Weber, apontando para cada uma 

profissão e uma frase típica que representaria o tipo de dominação. 

5. O que é o panóptico de Bentham? Como ele funciona? Quais são suas duas principais 

características? 

6. O que Michel Foucault teoriza sobre as dinâmica do poder disciplinar a partir do 

panóptico? 

7. Qual é a definição sociológica de política? 

8. A partir do pensamento de Max Weber, como é possível caracterizar o Estado Moderno? 

9. O que as formas de governo? 

10. A Sociologia compreende que a humanidade construir diferentes formas de governo para 

organizar a política ao longo da história. Relacione a coluna da direita com as 

informações da esquerda. 



 

 
 

 

 

 

( 1 ) Tribos/ Clãs 

( 2 ) Monarquias 

( 3 ) Repúblicas 

( 4 ) Ditaduras 

(___) é o governo centrado em uma pessoa única, onde o poder central é dado 

de forma hereditária e vitalícia. 

(___) é o governo autoritário comandado por uma pessoa ou um grupo de 

pessoas, onde o poder é absoluto para realizar toda e qualquer ação que 

desejar. 

(___) é o governo organizado pelo povo, na medida em que escolhe e elege 

pessoas para comandar o Estado por um tempo determinado e também as 

fiscaliza. 

(___) organização horizontal da sociedade caracterizada pela coletividade 

tendo em visa a subsistência do povo. 

 

11. Quais são as diferenças entre a Democracia Antiga e a Democracia Moderna? 

12. Qual é a finalidade da Teoria da Separação dos Três Poderes? Como ela está organizada 

no Brasil atual? 

13. Defina os três tipos de democracia existentes: 

(a) Direta. 

(b) Indireta. 

(c) Semi-direta. 

14. Quais são as diferenças entre as noções de ”Referendo” e “Plebiscito”? 

15. O Sociólogo inglês Thomas Marshall classifica os tipos de direitos em civis, políticos e 

sociais. Sobre eles, apresenta-se a duas colunas que seguem. 

 

 

 

( 1 ) Direitos civis 

( 2 ) Direitos políticos 

( 3 ) Direitos sociais 

(___) São aqueles fundamentais à vida e relativos ao indivíduo 

(reconhecendo sua autonomia em relação ao Estado e aos demais membros 

da sociedade) 

(___) São garantidos por meio do direito de votar e de ser votado, da 

existência dos partidos políticos (inclusive em oposição ao governo) e de 

um parlamento/congresso livre e representativo. 

(___) Garantem a participação na riqueza. Assim, incorporam o direito à 

educação, ao trabalho, a um salário justo, à saúde, à aposentadoria.  

(___) Garante-se, dessa forma, o direito de liberdade de expressão, de 

integridade física, de ir e de vir, entre outros. 

 

16. Como a Sociologia define os partidos políticos? 



 

 
 

17. Explique o que é e como surgiu a divisão política de direita e esquerda entre os partidos 

políticos. 

18. Como se deram as eleições no Brasil nos seguintes períodos históricos: 

(a) Brasil colônia/Império 

(b) República Velha 

(c) Nova Republica 

19. Diferencie os estilos de contagem de votos: majoritários e proporcionais. 

20. Caracterize os conceitos de “diferença” e “desigualdade”. 

21. O estudo sociológico sobre as desigualdades sociais exige ampliar os conhecimentos a 

respeito de outras três definições básicas: estrutura social, estratificação e mobilidade 

social. Como consta na tabela a seguir, relacione as informações da coluna da esquerda 

com as da direita. 

 

 

( 1 ) Estrutura social 

( 2 ) Estratificação 

( 3 ) Mobilidade social 

 

(___)diz respeito ao modo como cada sociedade está dividida; trata-se das 

camadas sociais que se sobrepõem uma às outras 

(___)é a possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia 

social. 

(___) é determinada pelo modo como se organizam os aspectos social, 

político e histórico de uma sociedade. 

 

22. O que é sistema de castas na Índia? Quais são suas características? Por que a Sociologia 

interessa-se em pesquisá-lo? 

23. O que é sistema de estamentos na Idade Média? Quais são suas características? Por que 

a Sociologia interessa-se em pesquisá-lo? 

24. Para o sociólogo Karl Marx, como surgiram as classes sociais? Como elas se organizam 

e diferenciam na sociedade capitalista? 

25. O sociólogo Max Weber estuda as classes sociais a partir da Teoria da Estratificação 

Social. Sobre ela, responda: 

(a) Qual é a sua diferença em relação à clássica teoria marxista? 

(b) Diga quais são e explique as três dimensões de estratificação social. 

26. O que a Sociologia entende por: 

(a) Ação coletiva? 

(b) Movimentos sociais? 

27. Como os seguintes sociólogos entendem os movimentos sociais: 

(a) Gabriel Tarde? 



 

 
 

(b) Ortega y Gasset? 

(c) Herbet Blumer? 

(d) Maria da Glor Gohn? 

(e) Charles Tilly? 

(f) Alain Touraine? 


