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                                                   SIMULADO DE SOCIOLOGIA 

Pergunta 1 (5 pontos) 
  

O antropólogo inglês Edward Tylor (1832-1917) foi responsável 
por criar a primeira definição de cultura. Segundo o estudioso, ela 
representa: 

(...) todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 
leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 
adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. 

(TYLOR, E. Primitive culture. Londres: John Mursay & Co, 1871). 

Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar: 

Opções de pergunta 1: 

 a cultura é universal e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve. 

 a cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. 

 a cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. 

 a cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. 

Pergunta 2 (5 pontos) 
  

Sobre a cultura popular e erudita é incorreto afirmar: 

Opções de pergunta 2: 



 a cultura popular é espontânea e criada de forma orgânica por diversos povos. 

 a cultura erudita é fruto de estudos acadêmicos e está à disposição da elite social. 

 a cultura popular surge da interação de diversos saberes associados à linguagem popular e oral. 

 A cultura erudita é considerada superior à cultura popular sendo acessível à todas as pessoas. 

Pergunta 3 (5 pontos) 
  

Segundo o antropólogo brasileiro Everardo Rocha: 

“______ é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é 
tomado como centro de tudo, e todos os outros são pensados e 
sentidos por meio dos nossos valores, modelos e definições do 
que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a 
dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como 
sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc .” (ROCHA, 
1988, p. 5). 

O conceito que preenche corretamente a lacuna é denominado 
de: 

Opções de pergunta 3: 

 relativismo 

 antropocentrismo 

 etnocentrismo 

 aculturação 

Pergunta 4 (5 pontos) 
  

“Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e 
índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão 
possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais 
atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e 



sofrida que somos e a gente insensível e brutal, que também 
somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos 
seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em 
nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida 
para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre 
homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de 
nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar 
sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e 
pronta a explodir na brutalidade racista e classista .” 

(RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995.) 

O trecho do texto acima aborda sobre a mistura étnica na 
formação da identidade brasileira. No olhar do antropólogo 
brasileiro Darcy Ribeiro: 

Opções de pergunta 4: 

 a mistura étnica do Brasil é considerada positiva e vem se adaptando com o tempo. 

 a mistura étnica do Brasil resultou numa ambiguidade entre características positivas e negativas que 

coexistem. 

 a mistura étnica do Brasil foi fruto da violência e isso está refletido na cultura brasileira. 

 a mistura étnica do Brasil contribuiu para a criação de uma identidade brasileira negativa que se perpetua 

na violência. 

Pergunta 5 (5 pontos) 
  

“(...) transmitido de geração em geração, é constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio 
envolvente, da sua interacção com a natureza e da sua história, e 
confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, 
contribuindo assim para promover o respeito da diversidade 
cultural e a criatividade humana.” 

(Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, Paris, 2003) 

São exemplos de patrimônio cultural imaterial, exceto: 



Opções de pergunta 5: 

 danças e rituais 

 feiras e festas 

 linguagem e literatura 

 vestimentas e utensílios 

Pergunta 6 (5 pontos) 
  

“Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, 
têm visões desencontradas das coisas. Por exemplo, a floresta 
amazônica não passa para o antropólogo – desprovido de um 
razoável conhecimento de botânica – de um amontoado confuso 
de árvores e arbustos, dos mais diversos tamanhos e com uma 
imensa variedade de tonalidades verdes. A visão que um índio 
Tupi tem deste mesmo cenário é totalmente diversa: cada um 
desses vegetais tem um significado qualitativo e uma referência 
espacial. Ao invés de dizer como nós: “encontro-lhe na esquina 
junto ao edifício X”, eles frequentemente usam determinadas 
árvores como ponto de referência. Assim, ao contrário da visão de 
um mundo vegetal amorfo, a floresta é vista como um conjunto 
ordenado, constituído de formas vegetais bem definidas.” 

(LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008)  

O trecho acima foi escrito pelo antropólogo Roque de Barros 
Laraia e está relacionado com o conceito de: 

Opções de pergunta 6: 

 aculturação 

 etnocentrismo 

 eurocentrismo 



 relativismo 

 


