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SOCIOLOGIA
SIMULADO
1) O grupo “Legião Urbana, na música “Pais e Filhos”, canta “Eu
moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, já
morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com meus
pais”. A partir dessa afirmativa e a respeito dos estudos sociológicos
sobre família, é verdadeiro o que se afirma em:

a) A família exerce dois tipos de socialização — primária e
secundária —, sendo a segunda a mais importante.
b) A socialização é uma das mais importantes funções da família por
preparar o ingresso da criança na sociedade.
c) A família conjugal é típica de sociedades tradicionais e consiste
em um grande número de parentes que habitam juntos e nutrem
sentimento de lealdade.
d) A monogamia é uma característica geral da instituição familiar.
e) A proteção, a autoridade e o afeto são características que
ocorrem apenas nas sociedades capitalistas.

2) A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na
teoria de Karl Marx. Para ele, existem condicionantes e
determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade e

entre consciência e existência social. Considerando as reflexões de
Karl Marx sobre esse tema, marque a alternativa incorreta.

a) A luta de classes desenvolve-se no modo de organizar o processo
de trabalho e no modo de se apropriar do resultado do trabalho
humano.
b) A luta de classes está presente em todas as ações dos
trabalhadores quando lutam para diminuir a exploração e a
dominação.
c) Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode
repensar a realidade, reagir e até mesmo transformá-la, unindo-se a
outros em movimentos sociais e políticos.
d) As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e
solidários, sendo a produção da solidariedade social o resultado
necessário à vida em sociedade.

3) Para Marx, o capital era o principal ponto a ser investigado para
que fosse possível entender as mudanças sociais que surgem em um
dado momento. Entende-se por capital:
a) a mais-valia absoluta.
b) qualquer bem que possa ser investido para gerar mais lucro.
c) o sistema econômico que surgia naquele momento.
d) o sistema de exploração do homem pelo homem.

