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AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE SOCIOLOGIA 2º ANO 

Aluno: _______________________________________________________ nº___ 

Professor: Lucas Pereira Arruda 

 

1) Karl Marx fez a seguinte afirmação: 

a) Os fatos sociais são coisas 

b) A história da sociedade é a história das lutas de classes 

c) A ação social atribui um significado à ação dos outros. 

d) Um homem não toma banho duas vezes no mesmo rio. 

2) Explique em quantas e quais classes sociais Karl Marx divide o mundo 

capitalista moderno e explique os dois conceitos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Em 1960, os 20% mais ricos da população mundial dispunham de um capital trinta 

vezes mais elevado do que o dos 20% mais pobres, o que já era escandaloso. Mas ao 

invés de melhorar, a situação ainda se agravou. Hoje, o capital dos ricos em relação 

é, não mais trinta, mas oitenta e duas vezes mais elevado. 
                                                                              RAMONET, Ignácio. Guerras do século. 
Que característica socioeconômica está expressa no texto? 

a) Expansão demográfica 

b) Homogeneidade social 

c) Concentração de Renda 

d) Desemprego 

e) Desenvolvimento econômico. 

 
4) Leia o texto a seguir e responda às questões.   

 “As pessoas se alimentam, se vestem, moram, são transportadas, se comunicam, se divertem, por meio de 

bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial, globalizado. 

Suponhamos que você vá com seus amigos comer cheeseburger e tomar Coca-Cola no Mc Donald’s. Em 

seguida, assiste a um filme de Steven Spielberg e volta para casa num carro Ford ou ônibus Mercedes. Ao 

chegar, o telefone toca. Você atende [...] e ouve um amigo lembrando-o de um videoclipe que começou há 

instantes na televisão: Michael Jackson em seu último lançamento. Você corre e liga o aparelho da marca 

Mitsubishi. Ao terminar o clipe, decide ouvir um CD do grupo Simply Red, gravado pela BMG Ariola 

Discos de propriedade da Warner, em seu equipamento Philips. Veja quantas empresas transnacionais 

estiveram presentes nesse seu curto programa de algumas horas.”   

Qual é a definição de globalização de acordo com o texto?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) Que exemplo o autor usa para definir globalização? O exemplo representa uma das 

características da globalização? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



6) A globalização trouxe vários benefícios, como facilidade de comunicação, de comércio e 

de circulação de pessoas. No entanto, ela também é fonte de problemas. Assinale a 

alternativa a seguir que não representa problemas(s) causado(s) pela globalização. 

a) ( ) Redução de empregos formais, desemprego e condições inadequadas de trabalho.  

c) ( ) Abertura de mercados, facilidade de comunicação, maior fluxo de pessoas e de 

informações e intensificação do comércio.  

d) ( ) Imposição de costumes e valores dos países mais poderosos, o que pode prejudicar e até 

destruir culturas locais.  

7) Explique o conceito de “casta”, “estamentos” e “classes sociais”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) O que são os blocos econômicos? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


