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1) Por que a religião ocupa um papel tão importante nas sociedades humanas?

2) Defina o que significa identidade cultural e cite pelo menos dois traços que
compõem a identidade cultural brasileira.

3) Caracterize os conceitos de infraestrutura e de superestrutura no pensamento

marxista.

4) Quais argumentos defendem aquelas pessoas que não são favoráveis ao surgimento
das ONGs? Por que pensam assim?

5) Defina o modelo mononuclear de família de acordo com o pensamento sociológico.

6) Leia o texto abaixo, de autoria do sociólogo Alberto Tosi Rodrigues, a respeito do
pensamento de Antônio Gramsci e seu entendimento do que seria a sociedade civil:
“Esta percepção permite a Gramsci uma visão bem mais coerente e precisa da luta política no
capitalismo contemporâneo. Dela, ele é capaz de concluir que, para obter poder, as classes ou grupos
políticos revolucionários não podem fazer uma política apenas de insurreição ou de luta golpista
contra o Estado. É preciso uma revolução no cotidiano. E esta lição não se limita aos que pretendem
revolucionar a sociedade. É uma lição sobre a política e a sociedade em geral. A política tem que ser
feita na sociedade, deve referir-se a todos os espaços de poder disponíveis. A luta política não pode
limitar-se apenas a uma luta de pura força física ou de puro poder econômico. O Estado é força,
coerção, dominação, mas a sociedade é o espaço do consenso, é o lugar onde os homens conflitam
seus interesses através da persuasão. Não basta força, portanto. É preciso conquistar a consciência
das pessoas. Quem quiser disputar o poder nessa sociedade ocidental, moderna, complexa, tem que,
no dizer de Gramsci, “ganhar a batalha das ideias”.

De acordo com o texto e com o conteúdo estudado em sala, defina o conceito de
sociedade civil segundo Antônio Gramsci, e o que seria a batalha das ideias citada
por Alberto Tosi Rodrigues:

7) Sobre o desvio social responda:
a) O que são desvios sociais?

b) Dê exemplo de duas atitudes que podem ser consideradas como desvio social

8) Como podemos definir o conceito sociológico de família?

9) Defina com suas palavras o conceito de famílias extensas de acordo com o
pensamento sociológico.

10) Como podemos entender o conceito de socialização primária utilizado pela
sociologia para se referir a uma das importantes funções sociais da família?

