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Sociologia 

Exercícios sobre a Sociologia no Brasil (déc. 30 e 40) 

Exercícios 

 

1. Do outro lado do Atlântico, a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada com 

a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga no tanque e a esquenta no fogão, caminha 

até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as próprias mãos. 

SETTI, A. Disponível em: http://colunas.revistaepoca.globo.com. Acesso em: 21 maio 2013 (fragmento). 

 

A diferença entre os costumes assinalados no texto e os da classe média brasileira é consequência da 

ocorrência no Brasil de 

 

a) automação do trabalho nas fábricas, relacionada à expansão tecnológica. 

b) ampliação da oferta de empregos, vinculada à concessão de direitos sociais. 

c) abertura do mercado nacional, associada à modernização conservadora. 

d) oferta de mão de obra barata, conjugada à herança patriarcal. 

e) consolidação da estabilidade econômica, ligada à industrialização acelerada. 
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Sociologia 

2. Analise a tabela a seguir: 

 

 

Os dados sobre a pobreza e a indigência segundo a cor ilustram os argumentos dos estudos 

 

a)  de Gilberto Freyre sobre a natural integração dos negros na sociedade brasileira, que desenvolveu 

a democracia racial. 

b)  de Caio Prado Junior sobre a formação igualitária da sociedade brasileira, que desenvolveu o 

liberalismo racial. 

c)  de Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade entre as raças que formam a nação brasileira: 

os negros, os índios e os brancos. 

d)  de Euclides da Cunha sobre a passividade do povo brasileiro, ordeiro e disciplinado, que 

desenvolveu a igualdade de oportunidades para todas as raças. 

e)  de Florestan Fernandes sobre a não integração dos negros no mercado de trabalho cem anos 

após a abolição da escravidão. 
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Sociologia 

3. Nunca o Brasil recolheu tanto imposto. Creio que a corrupção nunca foi tão alta. Alguma relação? Claro 

que sim! Os impostos financiam a corrupção. Esmagamos o nosso corpo, retorcemos a nossa estrutura 

para financiar a mordomia de poucos sortudos. 

 

Isso sempre existiu em toda parte do mundo. No Brasil, então, é condição essencial para o convívio 

entre os agentes sociais. Entretanto, somos obrigados a conviver com um elemento muito particular 

nosso: o respeito às autoridades. 

 

Além de pagar imposto, o brasileiro sabe respeitar alguém que usa terno. Além do terno, tem a farda, a 

beca e o avental. O brasileiro sabe respeitar. Aí está o seu erro: a adulação às autoridades. Dizem que 

a autoridade só é autoridade para servir ao coletivo. Não existe autoridade sem função de serviçal. 

http: congressoemfoco. uol.com.br/ autor/ rodolfo. 

 

Com relação ao significado do respeito às autoridades, conforme o texto afirma, identificamos que a 

formação do povo brasileiro foi-se construindo por meio de práticas silenciosas com base no respeito. 

Decorre dessas práticas a intenção de formar cidadãos, caracterizando-os como 

 

a) críticos. 

b)  atentos. 

c) atuantes. 

d) submissos. 

e) politizados. 

 

 

4. Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de 

comércio, é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que 

desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se 

desdobra em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o 

rei de Portugal quase reina sem governar. Os senados de Câmara, expressões desse familismo político, 

cedo limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo ou, antes, parasitismo econômico, 

que procura estender do reino às colônias os seus tentáculos absorventes 

 (Gilberto Freire. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio. 1994, p. 19). 

 

Assinale a afirmativa CORRETA: 

a) Para Freire, o Estado Brasileiro foi o grande impulsionador do desenvolvimento brasileiro. 

b) Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o processo de colonização no Brasil. 

c) Para Freire, a família não pode ser considerada o agente colonizador do Brasil. 

d) Para Freire, a família foi predominante no desenvolvimento da sociedade brasileira, sua existência 

relacionou-se, desde o início, ao domínio das grandes propriedades, tanto na zona rural como 

posteriormente no meio urbano. 

e) Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia colonial brasileira. 
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5.  A incivilidade gourmet 

(…) Em entrevista à Folha de S. Paulo, o sociólogo espanhol Manuel Castells chegou a tempo de enfiar 

o dedo nas escancaradas escaras da sociedade brasileira. (…) “A imagem mítica do brasileiro simpático 

só existe no samba. Na relação entre pessoas, sempre foi violento. A sociedade brasileira não é 

simpática, é uma sociedade que se mata”. 

Continua a matéria, “para os leitores de Sergio Buarque de Holanda, o sociólogo espanhol apenas 

redescobre as raízes da sociedade brasileira plantadas nos terraços da escravidão, entre a casa-grande 

e suas senzalas. (…) Sob a capa do afeto, o cordialismo esconde as crueldades da discriminação e da 

desigualdade.” 

BELLUZZO, Luiz Gonzaga. A incivilidade gourmet. Carta Capital, Ano XXI, Nº 854. 

 

A matéria retratada aponta como ilusória a ideia de que o brasileiro teria como característica a 

cordialidade, sendo, ao contrário, preconceituoso e agressivo. As frases expressivas da arrogância 

discriminativa presente no cotidiano da sociedade brasileira estão indicadas em 

 

a) “Você não pode discutir comigo porque não fez faculdade.” “Quem poderia resolver essa 

situação?” 

b) “E você, quem é mesmo?” “Um momento enquanto verifico o seu processo.” 

c) “A culpa é da Princesa Isabel.” “Este é o número do seu protocolo, agora é só esperar”. 

d) “Eu sou o doutor Fulano de Tal.” “O senhor será o próximo a ser atendido.” 

e) “O senhor sabe com quem está falando?” “Coloque-se no seu lugar.” 
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Gabarito 

 

1. D 

“Esfria a barriga no tanque e a esquenta no fogão” representa o trabalho doméstico. Na Europa (“Do outro 

lado do Atlântico”) a mão de obra é mais cara do que no Brasil, fazendo com que os indivíduos, 

independentemente da profissão, realizem as tarefas da casa. No Brasil, por outro lado, há grande 

número de trabalhadores domésticos, além de uma herança patriarcal que mantém o “ser servido” como 

status social. 

 

2. E 

A tabela mostra a diminuição da quantidade de pobres e de indigentes no Brasil entre os anos 1992 e 

1999. Como se pode perceber, a diminuição da quantidade de pobres e indigentes brancos foi 

proporcionalmente mais acentuada que a dos afrodescendentes. Ou seja, os afrodescendentes tiveram 

mais dificuldade de sair da pobreza. Esta disparidade pode, sem grandes problemas, ser enquadrada na 

teoria de Florestan Fernandes sobre a (não) integração do negro na sociedade brasileira. 

 

3. D 

Sergio Buarque de Holanda desenvolve o conceito de “cordialidade do Brasileiro”. Para Buarque o 

brasileiro é cordial quase que por natureza. Essa “cordialidade” não representa ser educado, mas ser 

subserviente pelo padrão de comportamento irracional das relações sociais brasileiras que ainda se 

fundam no patriarcalismo e no patrimonialismo. 

  

4. D 

A única alternativa correta é aquela representada pela letra (d), pois Gilberto Freyre considera que a 

família tem um caráter fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

 

5. E 

A única alternativa que possui duas afirmações cotidianas de caráter discriminatório é a representada 

pela letra e. Tanto a expressão “O senhor sabe com quem está falando?”, quanto a expressão “Coloque-

se no seu lugar”, denotam a desigualdade e a discriminação fortemente presentes na realidade brasileira. 

 


