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Atividade avaliativa:  

 
Questão 1 – O panorama cultural do Ocidente nas últimas décadas tem sido marcado, entre outros aspectos, pela 

presença mais acentuada de múltiplos grupos identitários, o que se relaciona às críticas ao projeto da modernidade.  

 

Sobre este fenômeno, é correto afirmar:  

a) o surgimento de uma diversidade cultural mais ampla é um fenômeno social que reforça a validade das 

explicações científicas em torno do determinismo biológico e do determinismo geográfico, os quais embasam as 

interpretações sobre as variações de costumes entre diferentes grupos.  

b) a modernidade ocidental se caracteriza por um projeto político, filosófico e científico de unificação das identidades 

sociais, princípios estes que são reforçados a partir da segunda metade do século XX em decorrência das mudanças 

sociais em direção ao multiculturalismo.  

c) a valorização da diversidade cultural é uma mudança recente ocorrida no ocidente, que se destaca pela ênfase na 

homogeneidade cultural, pela defesa dos direitos individuais e pelo combate às políticas de identidade, por entendê-

las como forma de naturalização dos costumes.  

d) os princípios de diversidade cultural e de valorização das diferenças, com base na multiplicidade de identidades 

constituídas por marcadores sociais − como, por exemplo, raça/etnia, gênero, sexualidade, faixa etária, e outros − 

estão presentes na contemporaneidade.  

e) a defesa da diversidade cultural implica em modificação de comportamentos, aumento dos preconceitos e da 

violência cultural contra as culturas hegemônicas. 
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Questão 2 - No Brasil, o pensamento sociológico se desenvolve a partir da década 30, do século passado, com a 

fundação da Universidade de São Paulo e o crescimento da produção científica. Sobre o desenvolvimento dessa 

ciência no Brasil, no século XX, é correto afirmar:  

a) Os sociólogos desse período buscavam descrever o país por meio de estudos naturalistas, influenciados pelos 

ideais evolucionistas do século XIX. 

b) Os grandes nomes desse período foram Euclides da Cunha, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. 

c) As duas preocupações dos sociólogos eram a aculturação indígena e a modernização do sistema político 

brasileiro.    

d) A orientação das análises sociológicas estava voltada para as discussões mundiais ditadas por países, como 

França e Inglaterra. 

e) O interesse dos intelectuais desse período estava voltado para o conhecimento do Brasil real, do povo, em 

oposição às análises etnocêntricas anteriores. 

 

Questão 3 – “Enunciado de maneira menos formal, etnocentrismo é o hábito de cada grupo de tomar como certa a 

superioridade de sua cultura”. “Todas as sociedades conhecidas são etnocêntricas”. “A maioria dos grupos, senão 

todos, dentro de uma sociedade, também é etnocêntrica”. “Embora o etnocentrismo seja parcialmente uma questão 

de hábito é também um produto de cultivo deliberado e inconsciente. A tal ponto somos treinados para sermos 

etnocêntricos que dificilmente qualquer pessoa consegue deixar de sê-lo”.  
Fonte: HORTON, P. B. & HUNT, C. L. Sociologia. Tradução de Auriphebo Berrance Simões. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1982. p. 46-47. 

 

Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considera-se etnocêntrica a seguinte alternativa: 

a) O crescimento do PIB argentino tem sido muito superior ao do brasileiro nos últimos quatro anos. 

b) Acredito em minha religião. 

c) A produtividade da mão-de-obra haitiana é inferior à da chilena. 

d) Não gosto de música sertaneja. 

e) A raça ariana é superior. 

 

Questão 4 – A influência cultural não se exerce apenas sobre as elites, mas sobre a massa. Chegou por meio do 

cinema, das histórias em quadrinhos, da música popular, do rádio e da TV, não pela literatura, pela filosofia ou pela 

ciência. Foram os meios de comunicação de massa, e os produtos do consumo, que deram o tom dessa influência. 
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2. ed. São Paulo: Moderna. 1997. 

Após a análise do texto acima, é correto afirmar: 

a) o processo de integração mundial, chamado globalização se dá através das relações econômicas entre os países 

que se organizam em blocos, não tendo portanto uma dimensão política, social e cultural. 

b) a solidariedade é uma característica fundamental do processo de globalização, em virtude da interação cultural 

entre povos e nações e do encurtamento das distâncias. 

c) a globalização lida com mentalidades, hábitos, estilos de comportamento, usos e costumes e com modos de vida. 

Lida com a massificação e a homogeneização cultural. 

d) a influência cultural não ocorre na fase da infância, visto que a criança não tem habilidade de incorporar valores a 

não ser os transmitidos pelo ambiente familiar. 

e) o fenômeno da influência cultural envolve as mínimas variáveis sociais, limitando o compartilhamento de 

experiências diversas. 

 

Questão 5 – “As práticas religiosas indígenas, contudo, não desapareceram, convivendo com o pensamento cristão. 

O mesmo ocorreu com os negros vindos da África, que trouxeram para cá sua cultura religiosa [...] Uma prova da 

mistura e da presença das várias tradições culturais e religiosas no Brasil era a chamada ‘bolsa de mandinga’, 

pequeno recipiente no qual se guardavam vários amuletos com o objetivo de oferecer proteção e sorte a quem a 

carregava. Dentro da bolsa encontravam-se objetos das culturas europeias, africana e indígena, podendo conter 

enxofre, pólvora, pedras, osso de defunto, papéis com dizeres religiosos ou símbolos, folhas, alho e outros elementos 

que variavam conforme o uso a que ela se destinava”.  

(MONTELLATO, Andrea. História temática: diversidade cultural e conflitos. São Paulo: Scipione, 2000. P. 145.) 

 



É correto afirmar que o texto refere-se a: 

a) Um processo de ressignificação de elementos culturais tendo como resultado uma nova configuração. 

b) Uma forma de organizar as diferenças que os homens percebem na natureza e no mundo social. 

c) Um processo chamado de aculturação em que os grupos abandonam suas tradições. 

d) Um movimento de eliminação de determinadas culturas quando transpostas para fora da sua área de origem. 

e) Um movimento de imitação de costumes estrangeiros, inerente aos países periféricos. 

 

Questão 6 – “Todo sistema cultural tem sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar 

transferir a lógica de um sistema para outro”.  

(LARAIA, Roque. Cultura: Um conceito antropológico. 8 ed., Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 1993). 

Considerando o texto acima, marque a alternativa correta acerca das afirmações a seguir: 

I – As chamadas sociedades primitivas conseguiram produzir cultura plenamente, ao longo do processo evolutivo, 

quando instituíram o Estado e as instituições escolares. 

II - As sociedades selvagens são capazes de produzir cultura, mas estão mal adaptadas ao ambiente e, por isso, 

algumas nem sequer possuem o Estado. 

III - As chamadas sociedades indígenas são dotadas de recursos materiais e simbólicos eficientes para produzir 

cultura como qualquer outra, faltando-lhes apenas uma linguagem própria. 

IV – As sociedades tribais são tão eficientes para produzir cultura quanto qualquer outra, mesmo quando não 

possuem certos recursos culturais presentes em outras culturas. 

 

a) I e II estão corretas.                  

b) Apenas I está correta.                                   

c) I e III estão corretas. 

d) I e IV estão corretas.  

e) Apenas IV está correta. 
 

 

Questão 7 – Leia o texto a seguir:  

“O universo das comunicações de massa é – reconheçamo-lo ou não – o nosso universo; e, se quisermos falar de 

valores, as condições objetivas das comunicações são aquelas fornecidas pela existência dos jornais, do rádio, da 

televisão, da música reproduzida e reproduzível, das novas formas de comunicação visual e auditiva.”  

(ECO, U. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 1993, p.11) 

Descreva dois importantes aspectos a respeito da influência da cultura midiática de massa no comportamento dos 

jovens.  

 

Questão 8 – O artigo 1 da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural estabelece - "A diversidade cultural, 

patrimônio comum da humanidade" - resguarda à humanidade o direito à diversidade cultural.” Com a globalização 

mundial, as diversidades regionais dos países estão preservadas? Argumente. 
 

Questão 9 – Descreva a tese do Homem Cordial, desenvolvida pelo historiador Sérgio Buarque de Hollanda.  

 

Questão 10 – “A participação em realidades virtuais, através de jogos eletrônicos, conversações on-line, 

comunidades virtuais, são modalidades e partes da cibercultura, cujos processos são interativos e permitem a 

integração potencial de texto, imagem e som no mesmo sistema. Interagindo a partir de pontos múltiplos em rede 

global, tais processos têm mudado o caráter da comunicação e esta tem moldado a cultura.”  

(ARAÚJO, S. M. de; BRIDI, M. A.; MOTIM, B. L. Sociologia. Um Olhar Crítico. São Paulo: Contexto, 2009. p. 123.) 

Descreva dois aspectos pelos quais a Internet mudou a vida cotidiana das pessoas. 



Questão 11 – "Não faz muito tempo, houve no Rio de Janeiro, um congresso internacional de turismo e seus 

planejadores sentiram que os visitantes não poderiam converter em espetáculo os setores excluídos da vida tecno-

civilizada da cidade. Convocaram-se as empresas de outdoors para tapar o que não se podia mostrar: os pardieiros, 

o lixo, as favelas. Ficou evidente que, além de apregoar salsichas e alpargatas, os tapumes coloridos tinham a 

importante função social de modernizar a paisagem, de reajustar uma imagem da terra às exigências estéticas das 

retinas. Veja-se bem: não se cogitou nem uma vez sequer de reestruturação do espaço social, mas das atitudes 

prováveis diante desse espaço. É exatamente isto o que chamamos de tele-visão do mundo."  

SODRÉ, Muniz, O monopólio da fala, função e linguagem da televisão no Brasil. 

Explique a visão apresentada pelo autor acerca da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa no 

Brasil. 

Questão 12 – Descreva o conceito de “aldeia global”, desenvolvido pelo teórico Marshal McLuhan 
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