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ATIVIDADE 01
SOCIOLOGIA

(Unespar/2016-adaptada) Leia o texto a seguir.

➢ O Campo da Sociologia.

Mas como indivíduos e sociedade se tornam uma só
engrenagem? A sociologia dispõe de um conceito
importante para
investigar essa questão:
socialização.

HABILIDADES

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 14.

➢ Compreender o homem como ser social e a
subjetividade individual como resultante da
socialização.
➢ Compreender a relação entre o indivíduo e a
sociedade, bem como as diferentes formas de
sociabilidade.

De acordo com o autor, existe uma relação de
imbricação entre indivíduo e sociedade que se articula
por meio do que, segundo ele, é denominado de
socialização.
Desse modo, valendo-se de sua compreensão do que é
socialização, bem como da reflexão de Nelson Dacio
Tomazi, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

Para essa aula é importante:

( ) Ao nascer, cada indivíduo encontra-se numa
sociedade com valores, normas, costumes e práticas
sociais definidas.
( ) A vida em sociedade não é definida, portanto,
porque as pessoas falam a mesma língua, porque são
amparadas por leis comuns, porque dispõem de uma
mesma moeda e porque alguns hábitos e costumes
são comuns, mas sim porque a vida em sociedade
define-se, sobretudo, pela consciência religiosa.
( ) Socialização, de acordo com Nelson Dacio
Tomazi, na assertiva acima, constitui-se como
ferramenta de asseguramento da vida social, ou seja,
internalização de valores que são os pilares da vida
social.
( ) A socialização corresponde à imposição de
valores, de normas, de costumes e de práticas sociais.
E tal imposição acontece, justamente, por meio das
instituições sociais, instituições políticas, dentre
outras que representam, no processo de formação, os
interesses do Estado.
( ) Socialização é, nesse contexto de relação entre
indivíduo e sociedade, a transformação do sujeito
egoísta em um sujeito social, ou seja, por meio do
procedimento formativo e educativo, a sociedade
introduz a criança, ao nascer, a um mundo já pronto.

EIXO TEMÁTICO

- assistir à videoaula.
Disponível em:
https://portal.educacao.go.gov.br/.
Acesso em: 28 jan. 2021.

- Com o auxílio das pesquisas, procurem
responder às atividades propostas.

Bons
estudos!

Marque a alternativa da sequência correta de
preenchimento dos parênteses de cima para baixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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V – F – V – V – V.
F – V – V – F – V.
V – F – V – F – V.
F – V – F – V – F.
F – F – V – V – F.

ATIVIDADE 02

ATIVIDADE 03

(Unicentro/2012-adaptada) Sobre o processo de
socialização, o sociólogo brasileiro Gilberto
Freyre afirma:

(Uem/2012-adaptada)
Sobre as
instituições
responsáveis pelos processos de socialização dos
indivíduos, assinale o que for correto.

“[...] É a condição do indivíduo (biológico)
desenvolvido, dentro da organização social e da
cultura, em pessoa ou homem social, pela
aquisição de status ou situação, desenvolvidos
como membro de um grupo ou de vários grupos.”

(01) A família deixou de ser uma instituição de
socialização primária relevante, pois no século XXI
não transmite mais as habilidades necessárias para o
agir em sociedade.
(02) A escola é responsável pela socialização
secundária dos indivíduos, atuando tanto na
formação profissional dos estudantes quanto na
transmissão de valores e normas compatíveis com a
estrutura social vigente.
(04) Os grupos de colegas e amigos formados na
adolescência e na juventude podem ser definidos
como instituições de socialização importantes, pois
desempenham papel cada vez mais relevante no
processo de formação das identidades sociais.
(08) Os meios de comunicação, apesar de cada vez
mais presentes na vida moderna, não interferem no
processo de socialização primária e secundária, pois
a exposição aos seus conteúdos sempre é mediada e
controlada pela família e pela escola.

Sobre isso, marque (V) para verdadeiro e (F) para
falso.
( ) Existem diferentes formas de socialização
que estão relacionadas com a cultura, o local e o
contexto histórico dos indivíduos.
( ) O processo de socialização formal é
conduzido, por exemplo, por instituições como a
igreja e a escola.
( ) O processo de socialização informal é mais
abrangente e acontece primeiramente no núcleo
familiar.
( ) A socialização é determinada por uma rede
complexa de relações sociais que vão se
desenvolvendo durante a vida dos indivíduos.
( ) Os processos de socialização antigos e
modernos não se modificaram ao longo do tempo,
pois os indivíduos se socializam da mesma forma.

A soma das alternativas que forem corretas é
(A) 5
(B) 6
(C) 10
(D) 12
(E) 15

Marque a alternativa da sequência correta de
preenchimento dos parênteses de cima para baixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – F – V – V – F.
F – V – V – F – V.
V – F – V – F – V.
F – V – F – V – F.
V – V – V – V – F.

ATIVIDADE 04
(FUNCAB/2012) A sociabilidade é uma capacidade
natural dos seres humanos para viver em sociedade,
que se desenvolve pelo processo de socialização.
Destaca(m)-se neste processo:
(A) assimilação dos hábitos, das regras e dos
costumes característicos de um grupo, em que o
processo de socialização varia de cultura para
cultura.
(B) capacidade da pessoa em assimilar regras e
hábitos de sua cultura como única.
(C) conflitos sociais no todo.
(D) apenas os aspectos individuais do homem.
(E) uma assimilação dos hábitos, das regras e dos
costumes característicos de um grupo.
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Importante!
BIOLOGIA

As vitaminas são substâncias orgânicas que o
corpo necessita em pequenas quantidades, que
são indispensáveis ao funcionamento do
organismo, já que são essenciais para a
manutenção se um sistema imunológico
saudável, bom funcionamento do metabolismo
e para o crescimento.

EIXO TEMÁTICO
➢ Origem da vida.
HABILIDADE

Disponível em: https://www.tuasaude.com/vitaminas/ Acesso em: 03 mar.
2021.

➢ Identificar as moléculas e substâncias químicas
fundamentais aos seres vivos, e compreender as
características físicas e químicas.

Observe a imagem a seguir.

Para essa aula é importante:
- assistir às videoaulas.
Disponível em:
https://portal.educacao.go.gov.br/.
Acesso em: 03 mar. 2021.

Disponível em:
https://tinyurl.com/y8z6pz45
Acesso em: 03 mar. 2021.

ATIVIDADE 01
- Com o auxílio das pesquisas, procurem
responder às atividades propostas.

Várias doenças podem ser causadas por falta de
vitaminas, como exemplo dessas doenças podemos
destacar o escorbuto, uma patologia que era muito
frequente nos marinheiros que passavam um grande
período de tempo no mar sem uma alimentação
adequada.
O escoburto é causado, principalmente, pela
deficiência de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vitamina A.
vitaminas do complexo B.
vitamina C.
vitamina D.
vitamina E.

Disponível em: http://gg.gg/oly7t Acesso em: 05 mar. 2021.
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ATIVIDADE 02

ATIVIDADE 04

(Cesupa-PA/2020) As vitaminas são substâncias
orgânicas essenciais ao metabolismo humano e
precisam ser obtidas a partir dos alimentos ingeridos.

(IFSC/2016) Leia o texto com atenção e assinale a
alternativa correta.
A vitamina (X) é produzida pelo próprio organismo,
com o auxílio da luz solar e interage com hormônios
que regulam a quantidade de cálcio no organismo.
Quando uma pessoa se expõe ao sol, os raios
ultravioletas são absorvidos e atuam com o
colesterol, transformando-o num precursor da
vitamina (X). Pode ser encontrada em alimentos
como fígado, gema de ovos e óleos de peixe. Sua
deficiência causa o raquitismo, tanto em crianças
como em adultos.

A vitamina D, obtida do óleo de fígado, fígado e
gema de ovo, atua no(a)
(A) coagulação do sangue, evitando hemorragias.
(B) metabolismo do cálcio e do fósforo, prevenindo
o raquitismo.
(C) respiração celular, garantindo a tonalidade
saudável da pele.
(D) sistema nervoso involuntário, evitando o
escorbuto.
(E) processo
digestivo,
garantindo
bom
funcionando do intestino.

A vitamina (X) à qual o texto se refere é a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Disponível em: http://gg.gg/oly7t Acesso em: 05 mar. 2021.

ATIVIDADE 03
(Uni-Facef/2017) O escorbuto é uma doença
caracterizada pela inflamação das mucosas e da pele,
hemorragias, queda da resistência às infecções,
ulcerações das gengivas e queda dos dentes.
Por se tratar de uma avitaminose, o escorbuto pode
ser evitado pelo consumo de alimentos como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ovo, morango e carne.
fígado, soja e limão.
laranja, cenoura e ovo.
laranja, limão e morango.
carne, soja e fígado.
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vitamina B 12.
vitamina A.
vitamina D.
vitamina C.
vitamina E.

