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Atividade extra
Questão 1

Em uma sociedade democrática, as diferenças culturais devem ser respeitadas. O respeito às diferenças cultu-

rais é importante sendo  fundamental  que se aprenda a conviver com elas. Nessa convivência deve-se  evitar qual-

quer forma de racismo, preconceito ou discriminação.  O racismo pode ser entendido como:

a. ideologia que defende a hierarquia entre grupos identificados ou auto-identificados como grupos raciais. 

b. julgamento negativo, elaborado previamente em relação a outras pessoas. 

c. conduta de alguém que viola os direitos de outras pessoas. 

d. indivíduo ser impedido de ter acesso aos bens culturais mais valorizados na sociedade.

Questão 2

Ao contrário do que afirmam alguns estudiosos sobre o assunto, o desemprego no Brasil está associado não 

apenas à intensificação do progresso tecnológico, onde muitas vezes o homem é substituído pelas máquinas, mas 

também pelo excesso de competição e pela injustiça salarial.  Enquanto uns recebem salários tão elevados a ponto de 

garantir-lhes riqueza durante toda a vida, outros morrem por falta de um salário que os permita viver com dignidade.

O texto acima apresenta características marcantes de uma sociedade: 

a. preconceituosa. 

b. justa. 

c. capitalista. 

d. desigual. 
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Questão 3

Leia com atenção as afirmativas abaixo. Em seguida, marque a única alternativa correta:

a. Quando empregamos cultura única e exclusivamente para descrever o conhecimento dito “enciclopé-

dico” de uma pessoa erudita, estamos entendendo cultura como a condição de viver num contexto 

cultural, em que são compartilhadas crenças, valores e tradições. Logo, entendemos cultura como algo 

que é característico de todos aqueles que vivem nas sociedades humanas.

b. A cultura de um povo é sempre estática.  Nunca muda através dos tempos. 

c. Da mesma forma que os outros animais, o ser humano é produto do contexto cultural em que é socializado.

d. Podemos dizer que todas as pessoas têm cultura na medida em que vivem num contexto cultural, em 

que compartilham crenças, valores e tradições. 



Ciências Humanas e suas Tecnologias · Sociologia 31

Questão 4

De acordo com o que vimos sobre os povos indígenas brasileiros, pode-se dizer que:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazilian_indians_000.JPG (Fotos: Agência Brasil)

a. índios são povos sem civilização, sem saberes, mas são tão humanos como os demais brasileiros.

b. os povos indígenas possuem seus saberes e desenvolvem técnicas de trabalho. Esses conhecimentos lhes 

permitem atender suas necessidades básicas e viver em equilíbrio com o meio ambiente que os cerca.

c. índios vivem no mundo da natureza e, portanto, não possuem o que chamamos de cultura.

d. os povos indígenas são sociedades que existiram no passado. Atualmente, a sociedade brasileira é uma 

sociedade mestiça e não cabe mais falar na existência de povos indígenas, deve-se apenas estudá-los 

como elementos de nossa história passada.
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Questão 5

Você acabou de ver que o tema diversidade cultural nos leva a constatar que existem diferentes maneiras de 

construir, viver e perceber a realidade social. Refletindo sobre os exemplos dados na unidade, você viu que podemos 

encontrar diferentes culturas com formas diferentes de conceber o tempo, organizar o espaço, lidar com a nature-

za e articular saberes tradicionais no cotidiano.

Agora, vou propor a você uma atividade: vá até o Google e faça uma busca de sites com informações sobre as 

chamadas comunidades quilombolas. Antes da busca, você pode olhar o link abaixo que o levará ao site da Fundação 

Palmares, órgão governamental que trata de questões relacionadas às comunidades quilombolas. Lá encontrará vídeos, 

informações e mapas onde você poderá identificar comunidades quilombolas próximas de você. http://www.palmares.

gov.br/quilombola/.

Feita essa reflexão e pesquisa, leia as afirmações abaixo e, em seguida, marque a alternativa que mais corres-

ponde ao que você encontrou na pesquisa feita no site da Fundação Palmares:

a. As comunidades quilombolas são formas culturais que existiram em nosso passado e devem ser estuda-

das apenas como expressão da luta de escravos que se rebelaram contra a escravidão.

b. As comunidades quilombolas existem no nosso tempo presente como um repositório da memória afro-

-brasileira presente em suas tradições culturais, organização espacial, ocupação do território, memória 

coletiva e modelos de identidade étnica.

c. As comunidades quilombolas são movimentos formados por pessoas sem moradia que se organizam 

em grupos bem amplos para a invasão de prédios que se encontram vazios.

d. Quilombos são comunidades existentes em áreas rurais onde ainda predomina práticas abomináveis 

como o trabalho escravo.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

A      B     C    D




