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Atividade extra

Questão 1

Uma atitude radical

Skatista é agredido por guarda municipal em pista do recém-inaugurado parque municipal

No fim da noite de terça-feira, a descontração de jovens na pista de 

skate do Parque Madureira, inaugurado há pouco mais de um mês, deu lu-

gar a cenas de abuso de poder e muita confusão.  O skatista Pedro Henrique 

Ribeiro da Silva, de 16 anos, foi derrubado pelo guarda municipal Bruno Sér-

gio Guimarães, que ergueu a perna e o braço esquerdos para deter o rapaz 

quando ele, ainda no ar, fazia uma manobra chamada “Ollie”.  A agressão foi 

gravada em vídeo e circulou na internet.  Em seguida, o guarda imobilizou o 

skatista.  Amigos do rapaz, que correram em seu socorro, dizem que também 

foram agredidos.  Houve um grande tumulto, que fez o parque ser fechado 

uma hora mais cedo.

http://www.sxc.hu/photo/585938

O GLOBO – Rio – sexta-feira, 27 de junho de 2012.

Apesar de o lazer ter passado a ser um direito de todos os cidadãos brasileiros a partir do que está estabelecido 

na Constituição Federal de 1988, as condições de acesso a ele, em nosso país, ainda estão distantes de serem as ideais.  

O lazer deve ser atendido pelo Estado, pois é:
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a. um direito civil. 

b. um direito político. 

c. um direito social.

d. uma necessidade de todos. 

Questão 2

O lazer é um direito de todos os cidadãos brasileiros, mas nem sempre o poder público disponibiliza equipa-

mentos em praças ou estádios de livre acesso à população. 

Isso se deve a vários motivos, como, por exemplo:

a. à ausência de determinados espaços que o tornem possível.

b. ao fato de os equipamentos disponibilizados serem privados.

c. ao fato de não haver tempo suficiente para o exercício do lazer. 

d. ao fato de o tempo livre ser um privilégio das classes dominantes.

Questão 3

Quando se fala em indústria cultural, internet e televisão, estamos falando a respeito das mídias atuais que 

tem um papel muito importante na nossa sociedade contemporênea. Refletindo sobre elas, seria correto afirmar que:

a. a televisão muitas vezes utiliza estratégias da publicidade para formar clientes consumidores dos pro-

dutos de seus patrocinadores, incentivando desejos e necessidades que parecem naturais.

b. é exclusivamente nos programas definidos como entretenimento que a televisão cumpre da melhor 

forma duas de suas grandes qualidades que são a informação e a educação crítica dos jovens.

c. a internet pode ser usada para provocar práticas consumistas em seus usuários, mas pode também 

desempenhar um papel que fortalece a cidadania na medida em que as chamadas redes sociais propor-

cionam formas rápidas de informação e mobilização política que eram inexistentes no passado. 
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d. a indústria cultural passou a existir à medida que o homem desenvolveu manifestações coletivas conhe-

cidas como folclore e cultura popular. São exemplos dessas manifestações a poesia de cordel e a Festa 

do Divino.

Questão 4

Um dos sociólogos mais importantes da atualidade chama-se Zygmunt Bauman. Num de seus livros, chamado 

Amor Líquido, esse autor  argumenta que uma das características do capitalismo atual consiste na adoção de valores 

consumistas até mesmo nas relações amorosas, que se tornam facilmente descartáveis. Ou seja, para Bauman, troca-

-se de amizades e parcerias amorosas de uma forma parecida com que se troca de celulares. Esse tipo de prática 

apontada pelo autor representa um estágio do consumismo em que:

a. a cidadania integral só se torna possível se resolvermos a capacidade de consumo de todos os cidadãos.

b. uma das características do consumismo é a construção de uma sociedade em que o ter torna-se mais 

importante do que o ser. Logo passamos a viver num cotidiano em que o que parece importar é “o que 

temos” e não “o que  somos”.

c. a única forma possível de confirmar um grau elevado de cidadania numa  sociedade passa pela identi-

ficação da capacidade de consumo das pessoas que vivem nessa comunidade. Quanto mais poder de 

consumo as pessoas tiverem no âmbito de uma sociedade, mais próximas elas estarão de uma cidada-

nia plena.

d. o consumismo tem seu lado positivo pois nos permite equilibrar nossos gostos e necessidades básicas. 

Sendo assim, a sociedade em que vivemos é aquela em que só se consome o que faz parte de nossas 

reais necessidades.  
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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


