
 

 
 

 

 

ENSINO MÉDIO – SOCIOLOGIA – 3º SÉRIE – EXAME FINAL 

 

Critérios e Estudos de Revisão 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS: 

 O trabalho enquanto transformação  e intervenção nas condições naturais da existência. 

 O Trabalho enquanto mediação social e econômica na alteração das relações sociais. 

 O trabalho como critério de classificação e divisão dos indivíduos. 

 Os sistemas de produção e sua inserção sociológica no mundo econômico: os sistemas do 

Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo. 

 A Alienação do trabalho e a coisificação das relações humanas. 

 Tempos e Espaço Vivenciais na Lógica capitalista. 

 Protagonismo juvenil e seus dilemas nas sociedades contemporâneas 

 A Participação política: definições e características sociológicas. 

 As fragilidades dos canais de participação política, reinvindicação e contestação ao sistema. 

 

ESTUDOS DE REVISÃO: 

1. O que são os modos de produção? 

2. Complete a tabela com as informações solicitadas para cada Modo de Produção. 

3.  

 Características Divisão social 

Primitivo: Caça e Coleta  

 

 

 

Primitivo: Agricultura e 

Pecuária 

 

 

 

 

Asiático  

 

 

 



 

 
 

Escravista  

 

 

 

Feudal  

 

 

 

 

4. Quais são as características do paradigma taylorista-fordista em relação ao mundo do 

trabalho? 

5. Émile Durkheim estuda a organização da sociedade por meio do conceito de solidariedade 

social. Explique os seus dois tipos e os caracterize. 

6. Por que a anomia é um grande risco para a sociedade, de acordo com Durkheim? 

7. O que Karl Max prova com a teoria da alienação do trabalho? 

8. Karl Marx criou o conceito de mais-valia para explicar qual situação de relação trabalhista? 

9. Para Max Weber, como surgiu o capitalismo e como ele se estabeleceu sobre os demais 

modos de produção? 

10. Explique os processos que o mercado de trabalho tem passado nos últimos anos no Brasil: 

(a) Uberização do trabalho. 

(b) Pejotização dos serviços prestados por pessoas físicas. 

11. O que foi a política do Estado de Bem-Estar Social? Como ele interferia na vida dos 

sujeitos? 

12. O que foi a política do Estado Neoliberal? Como ele interferia na vida dos sujeitos? 

13. Quais são as características do paradigma toyotista em relação ao mundo do trabalho? 

14. O que é a obsolescência programada? 

15. O cenário da Reforma Trabalhista de 2017 pode ser analisado pelo sociólogo Robert Castel 

a partir do conceito de “fissuras do tecido social”. Justifique essa afirmação. 

16. Como o sociólogo Zygmunt Bauman estuda a contemporaneidade? Quais são as 

transformações que ele identifica terem ocorrido nos últimos anos na sociedade? 

17. Quais são as contribuições de Jürgen Habermas para a explicação sobre a sociedade 

contemporânea? 

18. Explique dois mundos que Habermas diz existirem na realidade contemporânea, bem como 

a relação de colonização e descolonização necessárias para melhorar a vida das pessoas. 

19. Como a Sociologia compreende o conceito de "globalização"? 

20. Como o dito "pensamento único" compreende a globalização? 

21. Como Mashall McLuhan entende a globalização? 



 

 
 

22. Por que Milton Santos é um crítico da globalização? 

23. Quais fatores são listados como evidências positivas da globalização? 

24. Quais são os dois polos de contraposição a globalização? Como eles podem ser definidos? 

25. Ao fazer uma linha do tempo da globalização, pode-se constatar que durante as décadas de 

1970 e 1980 houve processos significativos que desembocaram nas transformações técnicas 

e comunicacionais no período entre século XX e XXI. Quais situações ocorreram nas 

décadas de 1970 e 1980 podem ser listadas nesse cenário? 

26. Explique o mito da globalização atribuído ao cientista político José Maria Gómez. 

27. Qual é a relação possível de ser estabelecida entre o consumo e a cidadania na perspectiva 

global? 

28. Quais efeitos negativos são atribuídos à globalização? 

29. Como a Sociologia compreende os estudos relacionados à juventude? 

30. Por que a classificação em letras das gerações é uma estratégia mais comercial do que 

sociológica? 

31. Construa o quadro com as informações solicitadas. 

 Geração X Geração Y Geração Z 

Período 

histórico 

 

   

Denominação 

sociológica 

 

   

Características 

políticas, de 

consumo e 

projeto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

32. Por que a classificação em letras das gerações é uma estratégia mais comercial do que 

sociológica? 



 

 
 

33. Por que, para Comte, a geração teria uma dupla dimensão biológica? 

34. Explique como Dilthey entendia o conceito de geração. 

35. Como Mannheim entende o conceito de geração? 

36. Ao longo da História, como se comportaram os diferentes grupos de ações juvenis? 


