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SOCIOLOGIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Considere a seguinte citação.

“Quando não puderam mais acreditar na imortalidade da alma, muitos ocidentais trocaram o
projeto de alcançar o paraíso pelo de melhorar a vida humana na Terra.”

RORTY, Richard. Náusea em Londres. Caderno MAIS!
Folha de S. Paulo, 5 de fevereiro de 2006, p. 10.

Acerca da concepção de sociedade na teoria weberiana, responda:

A) Qual é o conceito-chave para se compreender a particularidade social moderna?

B) Qual fenômeno histórico de caráter religioso se encontra na raiz do tipo de ética que se tornou preponderante nas
sociedades ocidentais modernas?

SEGUNDA  QUESTÃO

Disserte, de acordo com a teoria social de Karl Marx, acerca do que constitui a chamada estrutura econômica no
capitalismo.

TERCEIRA  QUESTÃO

Qual é a tendência geral na relação, de um lado, do crescimento das taxas de desemprego e, de outro, as taxas de
sindicalização e o recurso à greve entre os trabalhadores?

Observação:
Para sua resposta, considere a definição de greve, segundo a Organização Internacional do Trabalho-OIT:
“interrupção temporal do trabalho efetuada intencionalmente por um grupo de  trabalhadores com objetivo de
impor uma reivindicação, opor-se a uma exigência ou expressar queixa”.

cf. http://www.oitbrasil.org.br/.
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QUARTA  QUESTÃO

Leia o comentário do publicitário Roberto Duailibi.

“Queremos valorizar a cultura brasileira não só como uma proteção interna mas de valorização
da cultura brasileira fora das fronteiras do Brasil como grande produto de exportação”.

http://jg.globo.com/JGlobo/0,19125,VVJ0-2756-
42786,00.html. Acesso em 19/10/07.

Esse comentário demonstra que a cultura, atualmente, pode estar fortemente associada ao processo de globalização,
ou mundialização como preferem alguns autores.

Nesse sentido, faça o que se pede.

A) Cite, pelos menos, duas conseqüências que o fenômeno da globalização pode causar sobre a cultura.

B) Indique para cada uma das conseqüências citadas o respectivo meio.
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