
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de julho de 2020. 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE SOCIOLOGIA 1º ANO 

Aluno: _______________________________________________________ nº___ 

Professor: Lucas Pereira Arruda 

 

1) (Unicentro) Em relação ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a 

alternativa correta. 

a) Existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas. 

b) A exogamia faz parte dos casamentos realizados em sociedades de castas. 

c) Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de casta. 

d) Dentro de um sistema de castas não é importante a hereditariedade. 

e) Em um sistema de casta não existe a divisão entre castas superiores e inferiores. 

 

2) (Ufub) De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se: 

a) Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de 

seu trabalho. 

b) Pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre 

proprietários e não proprietários dos meios de produção. 

c) Pelas diferenças de inteligência e habilidade inatas dos indivíduos, determinadas 

biologicamente. 

d) Pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos 

históricos, marcados pela igualdade de oportunidades. 

 

3) Os estamentos foram a forma de organização social de um grande número de 

civilizações no mundo antigo. As divisões que compunham o sistema de estamentos 

visto no Feudalismo europeu eram: 

a) O Rei, a nobreza e os servos. 

b) O Rei, o clero e os servos. 

c) A nobreza, o clero e os servos. 



d) Os escravos, o clero e a nobreza. 

 

4) “A maioria dos que se encontram abaixo da linha de pobreza, nos países não-

desenvolvidos, é constituída por famílias que subsistem em microunidades agrícolas, 

em atividades artesanais, no comércio ambulante, através de trabalho sazonal ou 

uma combinação de atividades desta natureza. Estas famílias não se beneficiam do 

salário-minimo nem de outras medidas de proteção do trabalhador formal. Para 

ajudá-las, torna-se necessário capitalizá-las e dar aos seus membros treinamento 

básico em tecnologia produtiva e em procedimentos contábeis e financeiros” Paul 

Singer. Perspectivas de Desenvolvimento da América Latina. In: Novos Estudos 

CEBRAP, n. 44, mar. 1996, p. 163. 

Partindo da análise do texto transcrito acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) As políticas de renda mínima buscam criar condições básicas de sobrevivência para 

uma parcela da população que não possui acesso a nenhuma forma de proteção 

trabalhista. 

b) Os trabalhadores informais e aqueles inseridos na pequena agricultura familiar 

encontram-se entre a parcela da população economicamente mais vulnerável, 

necessitando de políticas públicas específicas. 

c) A qualificação do trabalhador, que garante o domínio tecnológico e dos procedimentos 

contábeis necessários para o controle da renda familiar, são fundamentais no processo de 

melhoria das condições de vida dos trabalhadores que se encontram fora do mercado 

formal. 

d) As rápidas transformações na economia e na organização do mundo do trabalho exige 

da população economicamente ativa uma constante adaptação às novas configurações do 

mercado. 

e) Os trabalhadores excluídos do mercado de trabalho formal e carentes de uma rede de 

proteção social são derivados da falta de educação pessoal e do excesso de comodismo, 

não possuindo nenhuma relação com as configurações adquiridas pelo mercado no seu 

processo de expansão. 

 

5) Explique os conceitos de campo e habitus e os use para analisar um campo social 

de sua preferência.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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 reproduz desigualdades, ao perpetuar de 

forma implícita hierarquias e constrangimentos. 

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. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


