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                                    Colégio:_________________________________________________________________            

           Nome: ___________________________________________________Nº _____ 

                        Professor (a): __________________________ Série: 2 º ano  Turma_____ 

Bateria de Sociologia – I trimestre 
 

 

01.  Explique os fatores que deram fim no sistema feudal. 

 

02. Quais são os fatores de centralização e concentração que caracterizou o Estado Moderno. 

 

03. Qual foi o contexto utilizado para expansão do Estado Absolutista. 
 

04. O Estado Absolutista colocou frente a frente os interesses dos estamentos feudais e da 

burguesia em ascensão. Quais seriam esses interesses em disputa? 
 

05. Explique o Estado liberal. 
 

06. O que seria “guardião da ordem”. 
 

07.  Qual fato histórico levou o fim do Estado liberal. 
 

08. Cite as principais características do Estado Fascista. 
 

09. Cite as principais características do Estado Soviético. 
 

 Tendo conhecimento básico do Estado Fascista responda: 
 

10. Em quais países o Estado fascista se desenvolveu de melhor maneira. 
 

11. Quem foram os seus lideres. 
 

12. Qual foi principal consequência da chegada desses regimes ao poder  
 

13.  Esclareça o que é o Estado de Bem-estar Social. 
 

14. Segundo Marx o Estado defendia o interesse de qual classe da sociedade. 
 

15.  Para Durkheim qual é o papel do Estado para o individuo. 
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16.  Qual é o tema central da sociologia politica de Weber. 
 

17.  Explique o que dominação carismática. 
 

18. Segundo diversos autores para haver democracia em um país devem ser preenchidos 

alguns critérios. Quais seriam esses critérios. 
 

19. Explique o que sociedade disciplinar. 

 

20.  O que é sociedade do controle. 

 

21. Explique o que foi o Estado imperial constitucional no Brasil. 
 

22.  O que foi considerado o período de República velha. 
 

23. O que foi considerado o período da República dos generais. 
 

24. Explique o que foi o retorno à democracia na história do Brasil. 
 

25. Explique o termo um “Estado de mal-estar social” no governo de Collor-Itamar. 
 

26. Assinale a opção que contenha as categorias básicas da sociologia de Max Weber. 

 

a) função social, tipo ideal, mais-valia. 

b) expropriação, compreensão, fato patológico. 

c) ação social, materialismo, idealismo. 

d) vontade de poder, julgamento de valor, solidariedade mecânica. 

e) ação social, relação social, tipo ideal. 

 

27. Assinale a alternativa correta quanto às principais características da sociedade capitalista. 

 

a) feudo, mais-valia, escravos. 

b) salário, mercadoria, mais-valia.  

c) corvéia, renda fundiária, servos. 

d) solidariedade mecânica, alienação e corporações de ofício. 

e) ócios, comércio, cavaleiros.  

 

28. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República (1889-1930), tinha como uma de 

suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da 

cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social: 
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a)  igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda. 

b) estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes.  . 

c)  tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva 

típica. 

d)  ditatorial perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e 

polícia. 

e) agrária marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. 

 

29.  O movimento representado na imagem, do início dos anos de 1990, arrebatou milhares de 

jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico, 

 

a) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já. 

b) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da ficha limpa 

c) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou as redes sociais para agendar suas 

manifestações. 

d) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias 

armadas 

e) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então 

presidente Collor. 

 

 

 

30.  Qual das alternativas abaixo apresenta a definição correta para o fascismo? 

a) Sistema político que vigorou na Itália e Alemanha no final do século XIX,, cuja 

principal características era a valorização da democracia. 

b) Sistema político e econômico que prevaleceu em toda Europa no começo do século 

XX, cuja principal característica era a defesa dos direitos sociais. 

c) Sistema político que prevaleceu na Itália e Portugal no começo do século XX, cuja 

principal característica era a defesa do fim do capitalismo. 

d) Sistema político, econômico e social que ganhou força na Europa entre as décadas 

de 1920 e 1940, cujas principais características eram: nacionalismo, totalitarismo e 

militarismo. 
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e) Sistema político, econômico e social com grande apoio popular surgindo no final 

dos anos 90 no leste europeu com a queda da União Soviética. 

 

 

 
 


