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Atividade extra

Questão 1

Polis originou a palavra política que  para os gregos significava  a arte de governar a cidade. Pode ser definida como:

a. luta pelo mando.

b. luta pelo poder.

c. luta pela força.

d. luta pela maioria.

Questão 2 

Leia o texto a seguir.

Estado Violência

Sinto no meu corpo

A dor que angustia

A lei ao meu redor

A lei que eu não queria

Estado violência

Estado hipocrisia

A lei que não é minha

A lei que eu não queria (...)

(TITÃS. Estado Violência. In: Cabeça dinossauro. [S.L.] WEA, 1986, 1 CD (ca. 35’97”). Faixa 5 (3’07”).)
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A letra da música “Estado Violência”, dos Titãs, revela a percepção dos autores sobre a relação entre o indivíduo 

e o poder do Estado. Sobre a canção, é correto afirmar que:

a. mostra um indivíduo satisfeito com a sua situação e que apoia o regime político instituído.

b. representa um regime democrático em que o indivíduo participa livremente da elaboração das leis.

c. descreve uma situação em que inexistem conflitos entre o Estado e o indivíduo.

d. apresenta um indivíduo para quem o Estado, autoritário e violento, é indiferente a sua vontade.

Questão 3

Um dos autores mais importantes da Sociologia é Max Weber. Ele se tornou consagrado pelos estudos que 

desenvolveu sobre as formas de poder e dominação. Nessa temática, Weber construiu três tipos ideais de dominação 

legítima. Discorra sobre cada uma delas e ilustre com exemplos que podem ser vistos em seu dia a dia.

Questão 4

Em algumas grandes cidades, a violência urbana tem gerado problemas que, muitas vezes, apontam para uma 

inexistência do poder público em comunidades urbanas controladas por grupos associados à cultura da violência 

e envolvidos em práticas de narcotráfico, sequestros e exploração de alguns serviços informais. Fala-se que esses 

grupos, muitas vezes, constituem um estado paralelo, mas dentro da perspectiva que eles trazem, pode-se dizer que 

constituem um Estado no sentido formal e legal da palavra?
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Questão 5

Quando se fala sobre tipos de Estados vigentes em sociedades capitalistas, pode-se dizer que há um tipo de 

Estado definido como Estado de bem-estar social e um outro conhecido como Estado neoliberal. Enquanto o primeiro 

se destaca pela apologia de uma sociedade com pleno emprego e defende a forte presença do Estado na sociedade, o 

outro se caracteriza pela ênfase no Estado mínimo, ou seja, defende a redução ao máximo da presença do Estado na so-

ciedade. Partindo dessas diferenças e outras mais que você poderá encontrar na unidade VII, seção 4, faça uma pesquisa 

na internet e encontre dois países que tenham passado por experiências concretas desses dois tipos de Estado. A partir 

dessses exemplos, você deverá explicar as diferenças entre o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal, apontan-

do medidas concretas com que cada um dos dois países tentou implementar os dois tipos de Estado.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

Esta é uma resposta de caráter pessoal. Caso você tenha alguma dúvida, leia a seção 3  da Unidade 7, As noções 
de Estado e poder na Sociologia, e peça uma orientação ao seu professor.

Questão 4

Esta é uma seção de caráter pessoal. Caso você tenha alguma dúvida, leia a seção 2, Conceituando Estado, e 
a seção 3 , As noções de Estado e poder na Sociologia , na unidade 7 e peça uma orientação ao seu professor.

Questão 5

Esta é uma questão de caráter pessoal. Caso você sinta a necessidade de uma orientação, leia a seção 4 da Unidade 
7 , Tipos de Estados modernos, e converse com seu professor.


