
Ciências Humanas e suas Tecnologias · Sociologia 61

Atividade extra

Questão 1 

Com base no que você aprendeu nesta aula, defina saúde de acordo com a ONU.

Questão 2

Na prática, devido a sua importância e ao alcance que tem na vida das pessoas, a educação é um importante 

recurso que ajuda a promover mudanças na sociedade. Dessa forma, podemos dizer que ela, ainda que não transfor-

me sozinha a sociedade, pode ser considerada:

a. um dos principais meios de realização de mudança social. 

b. um direito que deve ser oferecido a todos aqueles em idade de 6 a 12 anos.

c. uma atribuição dos governos municipais, que devem ser responsáveis pela formação básica integral de 

todos os jovens em idade correspondente ao chamado Ensino Médio.

d. uma forma de garantir ao mercado de trabalho mão de obra excedente para suas demandas.

Questão 3

A educação é um processo histórico e dinâmico que alcança cada indivíduo, embora varie de acordo com a 

sociedade em que se desenvolve.  Ela assume algumas características, podendo ser:
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a. parcial e informal.

b. formal e sistemática.

c. formal e informal.

d. assistemática e informal.

e. total e formal.

Questão 4 

Vivemos numa época em que a educação se tornou uma necessidade permanente. Não basta passarmos al-

guns anos na escola e na universidade, e depois concluirmos que já temos uma formação acabada que nos permita 

lidar com as transformações dinâmicas que acontecem na sociedade, compreendendo dimensões sociais, culturais, 

políticas e técnicas. Essa afirmação significa que a educação é de fundamental importância e deve estar ao alcance 

das pessoas.

Dessa forma, podemos dizer que: 

a. um dos objetivos da educação é possibilitar que o indivíduo acompanhe as constantes mudanças na 

sociedade humana. Para isso, é importante reconhecermos que a educação que obtemos na nossa pas-

sagem pela escola serve por toda uma vida, mas, ao mesmo tempo, não termina quando chegamos à 

vida adulta. Uma constatação fundamental é que a continuidade da educação deve ser vista como uma 

necessidade permanente na vida dos indivíduos.

b. a educação que temos na nossa infância e adolescência perde o valor com uma velocidade impressio-

nante. Daí, tanto faz se estudarmos ou não, pois os conhecimentos hoje têm um prazo de validade curto.

c. a educação se tornou importante porque é, única e exclusivamente, uma atividade que nos forma para 

as demandas do mercado de trabalho.

d. nos dias de hoje, a educação deixou de ser uma atividade primordial na vida do ser humano. Não é 

necessário frequentarmos uma escola, já que a internet nos oferece todas as informações de que preci-

samos para a vida em sociedade.
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Questão 5

O SUS (Sistema Único de Saúde) é uma política pública que deve  ter como objetivo maior contribuir com a 

cidadania plena do cidadão brasileiro, atendendo da forma mais imediata possível suas demandas em termos de 

atendimento à saúde. Sendo assim, pode-se dizer, com relação ao SUS, que:

a. é uma atribuição e obrigatoriedade única e exclusiva de cada município que esteja comprometido com 

a saúde básica de sua população.

b. ele assegura uma gestão centralizada, por parte do governo federal, dos recursos disponíveis para aten-

der a saúde do brasileiro.

c. ele é um direito social de cada cidadão e sua gestão e resultados podem ser acompanhados pelos Con-

selhos de Saúde, que são entidades abertas à participação de qualquer cidadão, independentemente 

de ele ser ou não profissional da área de saúde.

d. a participação dos cidadãos na avaliação dos sistemas de saúde não é necessária, nem aconselhável. 

Essa tarefa cabe, por obrigação, aos poderes públicos, que devem gerir e avaliar esses serviços de forma 

competente e, ao mesmo tempo, incentivar os cidadãos a ocupar seu tempo livre com atividades volta-

das para o consumo e lazer.



64

Gabarito

Questão 1 

Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade.

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

A      B     C    D


