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AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE SOCIOLOGIA 3º ANO 

Aluno: _______________________________________________________ nº___ 

Professor: Lucas Pereira Arruda 

 

1) A Escola de Frankfurt é uma referência nos estudos da teoria crítica da 

comunicação. Sobre a Escola de Frankfurt, marque a opção incorreta. 

a) A teoria marxista está na base do pensamento dos teóricos da Escola de 

Frankfurt. 

b) Indústria Cultural é um dos principais conceitos propostos pelos teóricos da 

Escola de Frankfurt. 

c) Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Walter Benjamin são 

os principais pensadores da Escola de Frankfurt. 

d) O conceito de Indústria Cultural pode ser entendido como um processo social 

que transforma a cultura em bem de consumo. 

e) O centro de pesquisa que reunia pensadores e estudiosos do campo das 

Ciências Sociais e Filosofia, embora nomeado como Escola de Frankfurt, estava 

localizado nos Estados Unidos, berço das principais teorias da comunicação. 

 

2) (Uel 2013) Leia o texto a seguir.  

O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer e o 

rápido recordar da música de massas, é a desconcentração. Se os produtos 

normalizados e irremediavelmente semelhantes entre si, exceto certas 

particularidades surpreendentes, não permitem uma audição concentrada, sem se 

tornarem insuportáveis para os ouvintes, estes, por sua vez, já não são 

absolutamente capazes de uma audição concentrada. Não conseguem manter a 

tensão de uma concentração atenta, e por isso se entregam resignadamente àquilo 

que acontece e flui acima deles, e com o qual fazem amizade somente porque já o 

ouvem sem atenção excessiva. 

(ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. In: Adorno et all. 

Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p.190. Coleção Os Pensadores.) 

 

As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à 

cultura de massa. 

A respeito do tema da regressão da audição na Indústria Cultural e da relação entre 

arte e sociedade em Adorno, assinale a alternativa correta.  



a) A impossibilidade de uma audição concentrada e de uma concentração atenta 

relaciona-se ao fato de que a música tornou-se um produto de consumo, encobrindo seu 

poder crítico.  

b) A música representa um domínio particular, quase autônomo, das produções sociais, 

pois se baseia no livre jogo da imaginação, o que impossibilita estabelecer um vínculo 

entre arte e sociedade.  

c) A música de massa caracteriza-se pela capacidade de manifestar criticamente 

conteúdos racionais expressos no modo típico do comportamento perceptivo inato às 

massas.  

d) A tensão resultante da concentração requerida para a apreciação da música é uma 

exigência extramusical, pois nossa sensibilidade é naturalmente mais próxima da 

desconcentração.  

e) Audição concentrada significa a capacidade de apreender e de repetir os elementos que 

constituem a música, sendo a facilidade da repetição o que concede poder crítico à 

música.  

 

 

3) (Uem 2013) “Desde sempre, o Iluminismo, no sentido mais abrangente de um 

pensar que faz progressos, perseguiu o objetivo de livrar os homens do medo e de 

fazer dele senhores. Mas, completamente iluminada, a Terra resplandece sob o signo 

do infortúnio triunfal. O programa do Iluminismo era o de livrar o mundo do feitiço. 

Sua pretensão, a de dissolver os mitos e anular a ilusão, por meio do saber.”  

(HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. Conceito de iluminismo. In: COTRIM, G. 

Fundamentos da Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 166). 

 

 

Com base nesse excerto e nos seus conhecimentos sobre o Iluminismo, assinale o que 

for correto.  

01) A palavra medo, no texto, diz respeito ao desconhecido.  

02) A razão esclarecida depende de Deus, entidade transcendente que banha a Terra de 

luz resplandecente.  

04) Pertence ao projeto iluminista a célebre afirmação de Immanuel Kant: “Ousai saber. 

Tenha a coragem de servir-se da própria razão”.  

08) Constituem uma ameaça ao Iluminismo o inatismo, o misticismo e toda forma de 

pensamento dogmaticamente estabelecido.  

16) O pensamento ilustrado acreditava na autonomia da razão, segundo a qual o homem 

atingiria maioridade.  

 

4) Explique os conceitos de campo e habitus para Pierre Bourdieu.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

5) Dê exemplo de um campo e exemplifique, segundo a teoria de Bourdieu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) A noção de habitus cumpre um papel central na teoria de Pierre Bourdieu quanto 

à análise das desigualdades sociais. A este conceito pode-se associar todas as 

perspectivas abaixo, EXCETO:  

A) Na medida em que se trata de princípios geradores de práticas distintas e distintivas 

entre as classes sociais, o habitus está expresso, por exemplo, no que se come e na maneira 

de comer, bem como no esporte que se pratica e na forma de praticá-lo. 

B) O habitus se apresenta, ao mesmo tempo, como social e individual, de modo que a 

pessoa, em suas experiências de vida, vai construindo um habitus individual próprio.  

C) O habitus é estruturado por meio das instituições de socialização dos agentes, que 

impõem aos indivíduos certos princípios classificatórios, de visão de mundo e divisão de 

gostos. 

 

7) Para Pierre Bourdieu, a escola é um espaço de produção de capital cultural, com 

diversos agentes e valores sociais envolvidos nesse processo. As opções a seguir 

consideram a escola a partir do quadro conceitual oferecido pelo sociólogo, à 

exceção de uma. Assinale–a. 

 

A) A escola é uma ferramenta de poder que reproduz desigualdades ao perpetuar de forma 

implícita hierarquias e constrangimentos. 

B) A escola é uma ferramenta de poder que tenta colocar todos em posições iguais ao 

nivelar todos ao mesmo tipo de estudo. 

C) A escola é um espaço de socialização que proporciona o desenvolvimento integral dos 

indivíduos, tendo em vista que somos produtores e produtos do meio em que vivemos. 

 

8) Explique como a escola reproduz as desigualdades sociais, segundo Pierre 

Bourdieu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


