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Unidade 1
CA1 • HA1
1

A transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista desencadeou importantes mudanças na Europa Ocidental no século
XVIII. Leia a seguir um texto que trata disso:
[...]
O século XVIII constitui um marco importante para a história do pensamento ocidental e para o surgimento da sociologia. As transformações econômicas, políticas e culturais que
se aceleram a partir dessa época colocarão problemas inéditos
para os homens que experimentavam as mudanças que ocorriam no ocidente europeu. A dupla revolução que este século
testemunha — a industrial e a francesa — constituía os dois
lados de um mesmo processo, qual seja, a instalação definitiva
da sociedade capitalista.
[...]
Martins, Carlos Benedito. O que é Sociologia. 64. reimpr. São Paulo:
Brasiliense, 2007. p. 10.

Com base na análise de Martins (2007), é possível afirmar que
a constituição das Ciências Sociais (Antropologia, Política e Sociologia):

A constituição das Ciências Sociais (Antropologia, Política e Sociologia) faz parte de um longo processo no
contexto da desagregação do sistema feudal (medieval) e da constituição do sistema capitalista (moderno).

a) é resultado do processo exclusivo da Revolução Industrial
inglesa.
b) está vinculada à nova elite política europeia, com destaque
aos processos da Revolução Francesa.
c) relaciona-se ao amplo processo de formação do capitalismo
mercantil.
d) está vinculada à necessidade de organizar as sociedades europeias com base nos valores tradicionais e de preservar o modo
de explicar a realidade social.
X

e) está associada à formação da sociedade capitalista e às novas
questões (existenciais ou da produção do conhecimento) colocadas aos homens e mulheres da época.

CA2 • HA1

2

Leia o texto a seguir:
Pelo menos até o século 18, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era
ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A constituição de saberes autôno31
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mos, organizados em disciplinas específicas, como a Biologia
ou a própria Sociologia, envolverá, de uma forma ou de outra, a progressiva redefinição das questões últimas colocadas
tradicionalmente pela reflexão filosófica, como a liberdade e
a razão.
[...]
Ao tratar de compreender a especificidade do que poderia
ser chamado de “social” e dada a própria natureza de seu objeto, a Sociologia sofre continuamente as influências de seu contexto. Ideias, valores, ideologias, conflitos e paixões presentes
nas sociedades permeiam a produção sociológica. Antigos temas — liberdade, igualdade, direitos individuais, alienação —
não desaparecem, mas assumem hoje outros significados. A
Sociologia era, e continua a ser, um debate entre concepções
que procuram dar resposta às questões cruciais de cada época.
Por inspirar-se na vida social, não pode, portanto, estar ela
própria livre de contradições.
Quintaneiro, Tania; Barbosa, Maria Ligia de Oliveira; Oliveira, Márcia
Gardênia de. Um toque de clássicos: Durkheim, Marx e Weber.
Belo Horizonte: UFMG, 2000. p. 12 e 23.
As Ciências Sociais, nos séculos XIX e XX, são uma expressão da modernidade, do desenvolvimento científico e também dos conflitos sociais que permeiam a
sociedade. Dessa forma, diferentes correntes teóricas
se constituíram a partir de contradições da própria sociedade.

Nos séculos XIX e XX, a formação e o desenvolvimento das Ciências Sociais expressam:
a) a constituição do arcabouço teórico capaz de explicar as mudanças religiosas ocorridas na Antiguidade europeia e também o surgimento do sistema capitalista.
b) a projeção do pensamento evolucionista, vinculado ao avanço
das ciências biológicas, e a produção científica hegemônica, no
campo social, do chamado Evolucionismo Social.
X

c) a consolidação do pensamento científico para explicar o novo
objeto de estudo, “o social”, abarcando diferentes concepções.
d) a expansão do pensamento marxista, bem como a constituição da sociologia crítica alemã, como forma de questionar o
desenvolvimento da sociedade capitalista.
e) a constatação de que o pensamento científico tem grandes
semelhanças com o senso comum e com as formas de explicação religiosas.

CB1 • HB1

3

O fragmento a seguir foi extraído do livro A ideologia alemã, escrito em 1845 e 1846 por Karl Marx e Friedrich Engels, pensadores
cuja obra influenciou várias áreas das Ciências Humanas, como a
Sociologia, a Economia e a História. Leia-o com atenção.

32
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[...]
Pode-se referir a consciência, a religião e tudo o que se
quiser como distinção entre os homens e os animais; porém,
esta distinção só começa a existir quando os homens iniciam a
produção dos seus meios de vida, passo em frente que é consequência da sua organização corporal. Ao produzirem os seus
meios de existência, os homens produzem indiretamente a sua
própria vida material.
A forma como os homens produzem esses meios depende
em primeiro lugar da natureza, isto é, dos meios de existência
já elaborados e que lhes é necessário reproduzir; mas não
deveremos considerar esse modo de produção deste único
ponto de vista, isto é, enquanto mera reprodução da existência física dos indivíduos. Pelo contrário, já constitui, um
modo determinado de atividade de tais indivíduos, uma forma determinada de manifestar a sua vida, um modo de vida
determinado.
[...]
Marx, Karl; Engels, Friedrich. Prefácio. A ideologia alemã. Disponível em:
<www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000003.pdf>.
Acesso em: nov. 2013.

A relação entre indivíduo, história e sociedade é um eixo de estudo importante no campo das Ciências Humanas. No texto acima,
há uma reflexão sobre essa relação:

O eixo temático indivíduo, história e sociedade é muito explorado no campo das Ciências Sociais. Em uma
perspectiva embasada em Karl Marx e Friedrich Engels,
o processo histórico é desenvolvido pelos indivíduos,
que são sujeitos históricos, porém dependem do contexto em que estão inseridos.

a) os meios de vida produzidos pelos indivíduos são fruto de sua
luta cotidiana e das determinações de sua consciência.
b) o processo histórico é determinado pelas elites políticas, que
conseguem reverter os processos sociais em favor de seus
interesses.
c) os seres humanos são senhores de seus destinos e, a partir
da produção de ideias, conseguem planejar suas atividades,
imediatas ou a longo prazo.
X

d) os seres humanos são sujeitos que podem atuar individual ou
coletivamente no processo histórico, mas que dependem dos
contextos natural e social nos quais estão inseridos.
e) os movimentos sociais preservacionistas do meio ambiente
estão engajados na luta contra desastres globais, como derramamento de petróleo nos oceanos e acidentes em usinas
nucleares.
33
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CC2 • HC1

4

Leia os fragmentos a seguir:

Fragmento I
Um espectro ronda a Europa — o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa Santa
Aliança para conjurá-lo: o papa e o czar, Metternich e Guizot,
os radicais da França e os policiais da Alemanha.
[...]
Duas conclusões decorrem desses fatos:
1ª : O comunismo já é reconhecido como força por todas as
potências da Europa;
2ª : É tempo de os comunistas exporem, abertamente, ao
mundo inteiro, seu modo de ver, seus objetivos e suas tendências, opondo um manifesto do próprio partido à lenda do
espectro do comunismo.
Com este fim, reuniram-se, em Londres, comunistas de
várias nacionalidades e redigiram o manifesto seguinte, que
será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo
e dinamarquês.
I. Burgueses e proletários
[...] A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas
da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe.
Não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que
existiram no passado.
[...]
Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente. Classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada e autônoma
na comuna, aqui república urbana independente, ali terceiro
estado tributário da monarquia; depois, durante o período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou
absoluta, base principal das grandes monarquias, a burguesia,
com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva no
Estado representativo moderno. O executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de
toda a classe burguesa.
Marx, Karl; Engels, Friedrich. Manifesto comunista.
São Paulo: Boitempo, 2005. p. 39-42.
34
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Fragmento II
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
[...]
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer...
Pelos campos há fome
Em grandes plantações
Pelas ruas marchando
Indecisos cordões
Ainda fazem da flor
Seu mais forte refrão
E acreditam nas flores
Vencendo o canhão...
[...]
Vandré, Geraldo. Pra não dizer que não falei das flores. Disponível em:
<http://letras.terra.com.br/geraldo-vandre/46168>. Acesso em: nov. 2013.

Os fragmentos I e II foram produzidos em distintos contextos
históricos: o primeiro, na Europa do século XIX, e o segundo,
na década de 1960 no Brasil. Verifique nas alternativas abaixo
quais são as possíveis associações entre os conteúdos de ambos os textos:
X

A obra Manifesto comunista expressava o descontentamento de parte dos trabalhadores e intelectuais diante das condições sociais impostas pelo
modo de produção capitalista. A letra da canção de
Geraldo Vandré expressava o descontentamento diante das condições sociopolíticas e da situação de violência e repressão enfrentada pela população durante a
ditadura militar no Brasil (1964-1985).

a) o questionamento à ordem social vigente (status quo) expressa o descontentamento de determinadas camadas da população em relação às condições sociopolíticas da época.
b) em tempos e lugares distintos, as utopias produziram processos revolucionários violentos.
c) as manifestações intelectuais e culturais, em diferentes épocas, levaram as elites a realizar as reformas sociais necessárias.
d) a humanidade caminha sem entraves e, dessa forma, constrói
a história.
e) a mobilização popular é o ponto de partida para alcançar privilégios sociais.

CC3 • HC2

5

Leia o fragmento a seguir:
Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem
como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha
e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas
35
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e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações
mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.
Marx, Karl. O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann.
4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 17.

Agora, observe um flagrante da Passeata dos Cem Mil, que toBettmann/Corbis

mou as ruas centrais do Rio de Janeiro em 26 de junho de 1968.

A participação política é uma característica dos sujeitos históricos; porém, nem toda mobilização ou manifestação popular consegue alcançar seus objetivos,
defrontando-se com condições históricas dadas. No
Brasil, no exemplo citado, apesar de toda mobilização
nas grandes cidades, o processo de redemocratização
do país ocorreu de forma controlada pelos militares,
que estavam no poder desde 1964.

O protesto retratado nasceu de um ato público de estudantes,
transformando-se em uma grande manifestação popular contra a
ditadura militar instalada no país desde 1964. Considerando que
a permanência dos militares no poder se estendeu até 1985, é
possível afirmar, interpretando as palavras de Marx, que:
a) a força da tradição impede o avanço das revoluções populares.
X

b) os indivíduos fazem a história, mas não a fazem como querem, pois sempre existem condicionantes históricos.
c) somente o indivíduo que compreende as circunstâncias faz
sua própria história.
d) a constituição humana fundamenta-se na subordinação às
condições ambientais e políticas.
e) a história humana é construída pelos movimentos sociais independentes.

36
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Unidade 6
CB2 • HB3
Os acervos fotográficos do século XIX guardam imagens de um
Brasil pouco conhecido por diversas sociedades da época. Tais
registros, como o da imagem a seguir, foram oferecidos como
novidade no mercado europeu e se transformaram em sucesso comercial, vendendo “exotismo”. Apresentados na Exposição
Universal de Paris, em 1867, causaram grande impacto.
Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ

1

Índios Umauá às margens do rio Japurá, na Amazônia, fotografados em 1865 pelo alemão Albert Frisch.

À luz do conceito de etnocentrismo, o consumo do “exotismo”
expressa:

A questão relaciona o conceito de etnocentrismo, criado pelo sociólogo estadunidense William G. Summer
em 1906, à visão europeia de sociedades culturalmente distintas. O “exotismo” para consumo revela a adoção da própria cultura como ponto de vista para avaliar
o outro, que assim se faz “diferente”.

a) a relativização da tradição antropocêntrica nas sociedades
europeias.
b) a preservação da cultura das sociedades indígenas.
X

c) a estranheza em relação à alteridade, provocada pela ati
tude de tomar a própria cultura como medida para avaliar as
demais.

80
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d) o interesse comercial dos europeus em sua relação com os
povos indígenas.
e) a viabilidade do intercâmbio comercial e cultural do Brasil com
as nações europeias.

CB2 • HB2

2

Leia um trecho de artigo do historiador inglês Peter Burke:
[...] A padronização do hambúrguer é uma das chaves do
sucesso internacional do McDonald’s [...]. No entanto essa padronização passou a coexistir com tentativas do que se poderia
chamar de localização — adaptar o produto às necessidades
de certos mercados nacionais. A companhia vende McHuevo
no Uruguai, McBurrito no México e Maharaja Mac na Índia
(substituindo a carne de boi por carneiro). No Japão, os clientes comem Teriyaki McBurger e fritas com sabor de algas
marinhas, enquanto nas campanhas publicitárias a figura do
“Ronald McDonald” foi substituída por uma mulher em trajes
elegantes. [...]
Burke, Peter. MC2. Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 abr. 2007.
Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1504200707.htm>.
Acesso em: nov. 2013.

Um dos desdobramentos da globalização é a intensa circulação de padrões culturais, tais como gostos e hábitos de consumo. A situação comentada por Peter Burke revela a estratégia
de uma empresa para atingir os mais variados consumidores e
representa:

A interação entre diferentes culturas é apenas um dos
desdobramentos da globalização. Com base no texto
de Burke, propõe-se relacionar troca e dominação culturais, propiciando ao aluno refletir criticamente sobre
esse processo.

a) uma tendência das companhias multinacionais, que procuram contribuir com o desenvolvimento cultural dos países nos
quais instalam suas filiais.
X

b) um modo de dominação cultural, que se apropria das especificidades de cada localidade visando, principalmente, a expansão dos lucros da companhia.
c) uma série de procedimentos utilizados pelas companhias
multinacionais para valorizar os chamados “mercados na
cionais”.
d) um tipo de troca cultural que não exerce influência nos chamados “mercados nacionais”.
e) um fortalecimento das relações diplomáticas das corporações
multinacionais com os ditos “mercados nacionais” dos países
nos quais instalam suas filiais.
81
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CB3 • HC2

3

O movimento Manguebeat, ao mesclar elementos
regionais a influências mundiais, é um exemplo representativo da possibilidade de geração de expressões
culturais híbridas, uma decorrência da ampliação das
trocas culturais proporcionada pelo uso de tecnologias
de comunicação.

“Maracatu atômico”, “Quilombo groove” e “Manguetown” são
canções regravadas por Chico Science e Nação Zumbi, expoentes
do movimento conhecido como Manguebeat, surgido em Recife
no início da década de 1990. Misturando elementos tradicionais
da cultura nordestina — como o maracatu e a ciranda — ao pop,
ao rock e ao funk, esses artistas criaram uma música tão regional
quanto universal. Fred Zero Quatro, líder da banda Mundo Livre
S/A, definiu o movimento Manguebeat como “uma antena parabólica enfiada na lama do mangue”.
Com a difusão e a popularização dos meios de comunicação ao
longo do século XX (como o rádio, a televisão e, nas últimas décadas, a internet), o modo de produzir, distribuir e consumir cultura alterou-se praticamente em todo o planeta. Considerando as
tranformações geradas pelo acesso a essas tecnologias, o movimento Manguebeat evidencia que:
a) os meios de comunicação só difundem as expressões culturais
que incorporam as criações artísticas do primeiro mundo.
b) as expressões culturais autênticas não se deixam afetar pela
produção estrangeira, mantendo-se preservadas da influência
exercida pelos meios de comunicação.

X

c) as expressões culturais podem mesclar elementos de diversas
culturas sem perder a identidade regional.
d) o acesso às tecnologias de comunicação impôs ao Brasil um
padrão único de expressão cultural.
e) a tendência da produção cultural na atualidade é o desaparecimento das expressões culturais regionais.

CB2 • HB2
Considere a tira a seguir para assinalar a alternativa correta acerca do modo de vida na sociedade capitalista.
Angeli/Folhapress

4

82
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a) A tira de Angeli retrata o assédio constante dos meios de comunicação para a definição de uma posição político-ideológica.
b) A tira trata do culto ao corpo e à aparência, traço marcante da
sociedade capitalista.

O cartunista Angeli ironiza o modo de viver, de sentir
e de pensar na sociedade capitalista. A sequência das
representações do personagem na tira revela uma das
lógicas estruturantes da sociedade capitalista — a lógica da mercadoria.

c) A tira destaca a postura de parte dos indivíduos da sociedade capitalista, ao representar um personagem com discurso
libertário.
d) A tira destaca que na sociedade capitalista o indivíduo
pode atuar na área de comunicação sem ter opinião política
definida.
X

e) A tira destaca a lógica que permeia as relações na sociedade
capitalista, na qual até os indivíduos e as ideias podem ser
tratados como produtos para o consumo.

CB3 • HB3
Observe atentamente a tela Operários, pintada por Tarsila do Amaral em 1933:
Acervo artístico-cultural dos palácios do Governo do Estado de São Paulo/Tarsila do Amaral

5

No que se refere à cultura brasileira, essa representação de Tarsila
do Amaral:
83
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a) prioriza os homens em detrimento das mulheres, tal como se

Tarsila do Amaral participou ativamente do Modernismo brasileiro — movimento estético e cultural marcante na história do país. Pintada nas primeiras décadas
do século XX, a tela Operários representa a diversidade
cultural e étnica da população, expressando o entendimento da artista acerca da identidade brasileira.

observa nas manifestações da nossa cultura popular.
b) reforça o domínio simbólico da cidade de São Paulo em relação às demais capitais brasileiras.
c) manifesta estereótipos da cultura nacional.
d) destaca a condição marginalizada da classe operária no país.
X

e) expressa a diversidade como elemento constitutivo da identidade cultural brasileira.

CA2 • HA2

6

Leia um trecho de artigo do antropólogo brasileiro Hermano
Vianna:
Quando passeio pelo YouTube, não posso deixar de
pensar: eis o novo folclore. [...] Festa [...] tanto em termos
geográficos como temporais. Todo mundo fazendo música,
todo mundo fazendo clipes para as músicas dos outros, todos os quartos do mundo unidos por webcams numa produção musical/dançante/festiva constante e avassaladora.
Ninguém se contenta apenas em ouvir a música: é preciso
expor para o mundo sua própria interpretação sonora/visual/coreográfica daquele hit do momento, numa conversa
musical sem fim. [...]
Vianna, Hermano. Uma nova era. O Globo, Rio de Janeiro, 6 jan. 2011.
Disponível em: <www.dosol.com.br/artigo-hermano-vianna-uma-novaera/>. Acesso em: nov. 2013.

Segundo Hermano Vianna, com o advento da rede mundial de

Contrastando com o forte domínio exercido sobre a
sociedade pelos meios de comunicação de massa, a
internet caracteriza-se como um espaço que oferece
grande liberdade de produção e transmissão de conteúdos.

computadores:
a) os indivíduos podem produzir conteúdos com qualidade superior à de outros momentos da história.
X

b) os indivíduos podem produzir e veicular sua própria leitura dos
diversos conteúdos.
c) os indivíduos não têm mais contato com os meios de comunicação de massa, esvaziando-se a influência da indústria
cultural.
d) as manifestações culturais caracterizadas como “folclore” perdem espaço na televisão e no rádio.
e) os indivíduos permanecem passivos em relação às produções
que lhes são oferecidas.

84
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