
 

 
 

 

 

ENSINO MÉDIO – SOCIOLOGIA – 1º SÉRIE – EXAME FINAL 

 

Critérios e Estudos de Revisão 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS: 

 A Sociologia e o estudo dos fenômenos sociais. 

 A Sociologia como Ciência Social e a superação do senso comum sobre os fenômenos 

sociais. 

 A importância da Sociologia para o estudo das dinâmicas das interações e relações sociais. 

 Os conceitos-chave da abordagem sociológica: fatos sociais, interações sociais, instituições 

sociais, relações sociais. 

 A delimitação do objeto de estudo sociológico. 

  "Identidades" sociais e Culturais. 

 A identidade cultural como conceito dinâmico e não estático. 

 Relativismo cultural X Etnocentrismo. 

 Alteridade X Egocentrismo. 

 A dinâmica das interações sociais: sociabilidade e socialização. 

 A indústria cultural e seus desafios éticos. 

 As resistências indígenas à destruição dos seus valores culturais. 

 As resistências negras a destruição dos seus valores culturais 

 Sociedade, cultura e transformação social no Brasil do início do século XXI. 

 

ESTUDOS DE REVISÃO: 

1. Qual é o sentido da Sociologia como ciência? 

2. O que estuda um sociólogo? Quais são seus possíveis campos de atuação? 

3. Como Charle Wrigth Mills define o conceito de “imaginação sociológica”? 

4. Qual é a diferença entre os campos da microssociologia e da macrossociologia? 

5. Escolha uma notícia de um fato ocorrido neste ano e localize nela elementos da micro e da 

macrossociologia. 

6. Como a Sociologia define os seguintes conceitos: 



 

 
 

(a) Cultura? 

(b) Estereótipo? 

7. O que é o “fato social” para Emile Durkheim? Quais são as suas três características? 

Explique-as. 

8. Indique as três características do “fato social” na imagem que segue. 

 

 

9. O que é uma interação social? 

10. Como a Sociologia define as instituições sociais? 

11. Faça um resumo com as principais características das seguintes instituições sociais: 

(a) Família 

(b) Escola 

(c) Meios de comunicação de massa 

(d) Relações de amizade 

12. Quais são as diferenças entre os conceitos de “cultura” e “identidade”? 

13. Como a Sociologia conceitua o termo “identidade”? 

14. Escreva como cada um dos seguintes sociólogos contribuiu para o fortalecimento do 

conceito de “identidade”: 

(a) Geogre Mead 

(b) Erving Goffman 

(c) Stuart Hall 

15. O que a Sociologia entende por: 

(a) Socialização 

(b) Etnocentrismo 

(c) Relativismo cultural 

(d) Alteridade 

16. O que é a indústria cultural? 

17. O que são os “meios de comunicação de massa”? Como eles interferem na indústria cultural? 

 



 

 
 

18. Relacione a coluna da esquerda com a da direta: 

 

 

 

( 1 ) Cultura popular 

( 2 ) Cultura de massa 

(___) se sustenta oferecendo divertimento e produzindo conformismo. 

(___) produzida pelas mais diferentes camadas sociais população. 

(___) o conformismo refere-se à aceitação da realidade social, tal como 

mostrada pelos meios de comunicação. 

(___) refere-se a tudo aquilo o que é compartilhado de forma coletiva por um 

grupo social, como o folclore, 

19. De acordo com a Sociologia, como é possível identificar e caracterizar um indivíduo de 

origem indígena. 

20. Como a Sociologia caracteriza os estudos sobre a população indígena? 

21. Como emergiu a discussão sobre o conceito de raça nas ciências sociais? 

22. Quais são as características do racismo no Brasil? 

23. Quais são as características da Lei de Segregação Racial dos EUA e do Apartheid da África 

do Sul? 

24. Quais são as diferenças entre as definições de preconceito, discriminação e segregação 

racial? 


