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QUESTÃO 1

Correto
Atingiu 6,00 de 6,00

Como era dividida a Pirâmide Social na Idade Média?
Escolha uma:
a. Clero, Nobreza, Burgueses.
b. Clero, Igreja, Burgueses.
c. Clero, Nobreza, Camponeses.
d. Igreja, Nobreza, Feudos.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Clero, Nobreza, Camponeses..



QUESTÃO 2

Incorreto
Atingiu 0,00 de 6,00

Na Unidade 04 estudamos algumas ideias sobre a relação existente entre a história da sociedade e as relações étnico-raciais.
Conhecer essas mudanças segundo a Unidade é fundamental para entender quais fatores:
Escolha uma:
a. A princípio não houve mudanças signi cativas com a passagem da idade média para a idade moderna em relação à concepção do
homem, e consequentemente, o entendimento da diversidade entre as pessoas continuou o mesmo.
b. Toda a estrutura social e econômica modi ca-se coma chegada da Idade Média.
c. Na idade média o poder estava na mão da igreja. A partir da Idade Moderna este poder muda de mãos.
d. Os burgueses lutaram contra os ideias da Reforma Protestante, que questiona e desestrutura a Igreja Católica Romana.
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Na idade média o poder estava na mão da igreja. A partir da Idade Moderna este poder muda de mãos..



QUESTÃO 3

Correto
Atingiu 6,00 de 6,00

Guimarães descreve quatro formas de racismo no Brasil. Sendo assim, assinale (V) para verdadeiro e (F) para Falso nas
sentenças a seguir.
( ) Considerar que algumas raças são mais aptas a ocupar determinados lugares da sociedade é uma forma de racismo no
Brasil.
( ) No Brasil não há racismo.
( ) Há uma forma de racismo baseada na concepção de que existem habilidade naturais ligadas a determinadas raças.
( ) A concepção naturalizante demonstra que não há raças no Brasil, o que ajuda a combater o racismo.
( ) Uma das formas de racismo aparece, quando dizemos que determinadas raças são melhores para executar determinadas
funções.
Assinale a alternativa corretas.
Escolha uma:
a. F, V, F, V e F.
b. V, V, F, F e F.
c. F, F, V, V e F.
d. V, F, V, F e V.
Sua resposta está correta.
a naturalização reforçou o racismo, ao dizer que algumas raças, por uma questão genética, natural, racial, têm mais habilidades em
determinadas coisas do que outras raças. Isso se con gura como racismo, pois aos negros foram delegadas algumas habilidades e locais
sociais desprivilegiados, impedindo o acesso a outras esferas por não serem considerados naturalmente aptos para isso.
A resposta correta é: V, F, V, F e V..



QUESTÃO 4

Correto
Atingiu 6,00 de 6,00

Com base no capítulo 2, a cultura afro-brasileira deve ser vista como uma cultura primitiva, pouco evoluída. Sempre que
ensinarmos ou falarmos dela, devemos demonstrar respeito, mas sem negar sua inadequação.
Analisando a frase, assinale a alternativa correta.
Escolha uma:
a. A frase está incorreta, pois não há hierarquia de culturas.
b. A frase está incorreta, pois não devemos ensinar uma cultura ultrapassada e inferior.
c. A frase está correta, pois a cultura afro-brasileira é baseada em rituais primitivos.
d. A frase está correta, pois a cultura afro-brasileira não é civilizada.
Sua resposta está correta.
dizer que uma determinada cultura não é civilizada é preconceito. A cultura afro-brasileira é diferente da cultura europeia, que a
sociedade, muitas vezes, tenta nos mostrar como superior. Todas as culturas merecem respeito, mas a cultura afro-brasileira não é
inadequada. Não há cultura superior e inferior.
A resposta correta é: A frase está incorreta, pois não há hierarquia de culturas..

QUESTÃO 5

Incorreto
Atingiu 0,00 de 6,00

Qual das de nições abaixo de ne melhor o conceito de cultura:
Escolha uma:
a. Cultura diz respeito às atividades humanas e suas relações com o mundo animal e natural.
b. Cultura diz respeito ao conhecimento, a moral, as artes, aos saberes, as leis, os costumes, as crenças e a moral compartilhadas e
vivenciadas em sociedade.
c. Cultura se refere a um sistema de valores morais pelo qual são transmitidos os ensinamentos considerados lícitos e ilícitos.
d. Cultura refere-se a maneira pela qual os seres humanos expressam suas crenças em divindades.
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Cultura diz respeito ao conhecimento, a moral, as artes, aos saberes, as leis, os costumes, as crenças e a moral
compartilhadas e vivenciadas em sociedade..



QUESTÃO 6

Incorreto
Atingiu 0,00 de 6,00

O Mundo e a sociedade já existiam antes de nossa existência e, por meio do nosso contato com outros seres humanos vamos
subjetivando (trazendo para o nosso mundo interno) regras, pensamentos, conceitos, convicções e todas as informações
necessárias para vivermos dentro do espaço social a que pertencemos, esse processo se acontece por meio da linguagem.
Sobre a linguagem assinale a alternativa correta:
Escolha uma:
a. A linguagem vai além do signi cado oral e escrito, sendo carregada de signi cados diversos.
b. A linguagem vai além do idioma, englobando representações grá cas, imagens e outras formas de comunicação.
c. Todas as assertivas estão corretas.
d. A linguagem é construída histórica e culturalmente.
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Todas as assertivas estão corretas..



QUESTÃO 7

Incorreto
Atingiu 0,00 de 6,00

Com base no capítulo 1, quando representamos algo ou alguém, estamos utilizando uma linguagem. Considerando esta
a rmação, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) A representação de uma pessoa tem um signi cado.
( ) Quando representamos um determinado grupo sempre da mesma forma, estamos dizendo que este grupo é desta maneira.
Por exemplo, propagandas de dia das mães, associadas a produtos eletrodomésticos, nos diz sobre o lugar da mulher na
família.
( ) Por ser uma linguagem, as representações das pessoas demonstram um signi cado socialmente construído.
( ) As imagens que representam as pessoas dizem apenas sobre quem a pessoa é, não trazendo nenhum outro signi cado.
Assinale a sequência correta.
Escolha uma:
a. V, V, V e V.
b. V, V, F e F.
c. V, V, V e F.
d. F, V, F e V.
Sua resposta está incorreta.
toda linguagem traz muitos signi cados, além do que é representado. Associar a mulher/mãe a eletrodomésticos, tem o signi cado de
que o “lugar da mulher é na cozinha”. Esse é um signi cado construído no decorrer da história da sociedade.
A resposta correta é: V, V, V e F..



QUESTÃO 8

Correto
Atingiu 6,00 de 6,00

Quando o discurso das superioridades das raças não teve mais justi cativa, devido aos novos conhecimentos da genética, qual
discurso manteve essa relação?
Escolha uma:
a. O discurso da superioridade cultural.
b. O discurso da superioridade genética.
c. O discurso do melhor desempenho intelectual.
d. O discurso da determinação racial.
Sua resposta está correta.
para substituir o discurso cientí co de superioridade racial, a sociedade utilizou-se do discurso da superioridade étnica. Quando a
ciência comprovou que não existem raças entre pessoas, o discurso da superioridade das raças não tinha mais respaldo para ser
defendido. Esse discurso foi substituído pelo da superioridade cultural, no qual se defende que as culturas de grupos raciais diferentes
podem ser classi cados.
A resposta correta é: O discurso da superioridade cultural..



QUESTÃO 9

Correto
Atingiu 6,00 de 6,00

Idade Média
A Igreja con scou e tomou para si todos os saberes já produzidos, pois sabia que o acesso a tais conhecimentos poderia
inverter a relação de poder de que ela necessitava...
Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso nas sentenças a seguir que completam a frase anterior.
( ) Porque era uma forma de instruir as pessoas da maneira correta.
( ) Porque a Igreja era in uenciada pela ciência.
( ) Para dividir o conhecimento com as castas.
( ) Para facilitar o conhecimento cienti co.
( ) Para manipular e controlar as informações, pois a igreja estava sempre certa
Assinale a alternativa correta.
Escolha uma:
a. V, V, F, F e V.
b. F, F, F, F e V.
c. V, V, V, F e V.
d. F, F, F, V e V.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: F, F, F, F e V..



QUESTÃO 10

Incorreto
Atingiu 0,00 de 6,00

Quando uma pessoa diz que sua ideologia de vida é ser feliz, está adotando qual concepção de ideologia?
Escolha uma:
a. Dinâmica e Positiva.
b. Estática e Positiva.
c. Estática e Negativa.
d. Nenhuma das alternativas.
Sua resposta está incorreta.
uma ideologia pessoal é uma concepção positiva e dinâmica de ideologia. Dinâmica porque muda com o tempo e de pessoa para
pessoa, positiva porque não tem por objetivo mascarar uma realidade.
A resposta correta é: Dinâmica e Positiva..



