SOCIOLOGIA

COMENTÁRIO DA PROVA DE SOCIOLOGIA
Prova bem elaborada com questões pertinentes ao conteúdo de Sociologia do Ensino Médio com
destaque para as questões relacionadas à contemporaneidade (questões 2, 3, 5, 7, 8 e 10).
Ressalva apenas à redundância dos temas abordados nas questões 5 e 10 uma vez que esta
última, ao solicitar que o candidato citasse 3 movimentos sociais entre os que mais se destacaram nas
últimas décadas em nível mundial, certamente os vestibulandos fariam referência aos movimentos
ambientais, tema já abordado na questão 5.
Professores do Curso Positivo.

Comentário:
O Sociólogo é estimulado a “estranhar a sociedade” à qual pertence para que possa analisar a realidade
social de maneira mais crítica e isenta possível.

Comentário:
Porque a Internet é cada vez mais utilizada não apenas como uma ferramenta que proporciona maior
acesso à informação mas também possibilita ao cidadão acompanhar ações do poder público, por meio
da consulta a documentos, indicativos econômicos e sociais. Permite também, ao cidadão, trocar
informações e entrar em contato com representantes políticos para reivindicar, sugerir, bem como
fiscalizar ações do governo. Desta forma, a Internet pode se constituir em um poderoso instrumento de
defesa da democracia e mais um dentre os vários mecanismos de exercício da cidadania.

Comentário:
A cultura é transmitida e também assimilada pela herança social por meio do processo de socialização e,
por essa razão, transcende nossas condições biológicas. A cultura também representa a capacidade de
mudanças e evolução das diferentes sociedades, quando o homem supera as dificuldades impostas pela
natureza e consegue modificar o meio em que vive, adaptando-o às suas necessidades.
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Comentário:
Karl Marx definiu ideologia como uma falsa consciência ou falsa representação da realidade. Desta forma,
segundo o marxismo, cada classe social possui a sua própria percepção e representação da realidade.

Comentário:
Os agentes responsáveis pelos movimentos sociais em todo o Mundo não constituem um todo
organizado, ou seja, há diversas manifestações locais e isoladas de pequenos grupos em defesa do meio
ambiente como também ações de grandes grupos e instituições internacionais condenando a excessiva
emissão de carbono e o despejo de resíduos tóxicos na natureza e propondo a imediata redução da
emissão de gases poluentes. As pressões desses movimentos e da opinião pública têm resultado em
atividades concretas como, por exemplo, o atual encontro em Kopenhagen, na Dinamarca.

Comentário:
A extinção da escravidão no Brasil estimulou ainda mais a já crescente vinda de imigrantes ao país e a
consequente substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre e assalariada. Por outro lado,
não ocorreu a plena integração dos ex-escravos à Sociedade Brasileira, ou seja, não foram criadas
condições adequadas de trabalho e de cidadania aos libertos, prevalecendo a exclusão social e a
desigualdade.

Comentário:
O fenômeno da multiculturalidade consiste na coexistência de grande diversidade de culturas em uma
mesma sociedade. Contribuíram para que ocorresse essa heterogeneidade cultural o maior acesso à
informação e a globalização mundial.

Comentário:
A Sociologia trata a sexualidade não somente como uma diferença de gênero determinada pela anatomia
e Fisiologia do corpo, mas como as diferentes formas dos indivíduos buscarem o prazer e a satisfação
sexual, elementos que podem variar de pessoa para pessoa, conforme a sua orientação sexual.
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Comentário:
Utilizamos a expressão “mobilidade social vertical” para designar o movimento de mudança de um
indivíduo para outra classe social, superior ou inferior, à qual se encontrava. A posição de classe de um
indivíduo é determinada, na sociedade capitalista, pela sua renda, patrimônio e acesso a bens e serviços.

Comentário:
Os movimentos sociais têm como objetivo promover ou resistir a mudanças na sociedade.
– Movimento Ambiental – movimento de luta pela preservação ambiental, pelo controle do uso de recursos naturais, de combate à poluição e ao aquecimento global.
– Movimento Feminista – movimento de crítica ao modelo de sociedade patriarcal e machista, defesa da
liberdade da mulher e de igualdade de condições e de salários no mercado de trabalho.
– Movimentos de defesa dos Direitos Humanos – movimentos que condenam ações violentas, quer
do poder Público , quer da sociedade civil, contra os cidadãos, movimentos ligados à defesa da vida, da
paz e das liberdades individuais.
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