
ESCOLA PERSPECTIVA 
CNPJ 66.5510.595/0001-33 

Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio 
Diretoria de Ensino Sul 2 

 
DISCIPLINA: Sociologia                                                                                       ANO LETIVO: 2020 

PROFESSOR(A): Camilla Gouveia                                                                      CURSO: ENSINO MÉDIO 

                                                                                         

 1° BIMESTRE  

 CONTEÚDO ATIVIDADES TA/TC SUGESTÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 a 27/03 
 

2º EM A/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Estigma, preconceito e minoria 
social 

 
 
 
 
 
 

o Raça Etnia e Racismo 
 
 
 

 Abaixo seguem as perguntas feitas na 
prova. Procure responde-las após 
estudar pelo caderno e apostila a 
matéria que deveria ter sido estudada 
para a prova e tente responde-las 
novamente. Neste momento você está 
sozinho/a fazendo o exercício, se você 
quiser fazer da maneira mais simples, 
apenas copiará as respostas e 
continuará sem aprender, caso queira 
ter uma nova chance de estudar e 
aprender o conteúdo, você utilizará 
esse momento para ser sincero 
consigo mesmo. Lembre-se, você não 
estará enganando a mim, a seus pais 
ou a escola, mas estará enganando a 
si mesmo e somente você sofrerá as 
consequências disso. 

 
o Ler textos das páginas 3, 4 e 5 e o 

texto que está em PDF, fazendo um 
resumo sobre a questão de raça, etnia 
e racismo. Lembrando que: É crime 
qualquer tipo de cópia, leia, entenda e 
explique com suas palavras de forma a 
desenvolver seu pensamento e 
argumentação.  

 
 

 Releia o seu caderno e apostila para 
relembrar o conteúdo antes de 
responder as perguntas. 

 
 
 

o Você já ouviu falar do TED? é uma 
série de conferências realizadas na 
Europa, na Ásia e nas Américas pela 
fundação Sapling, dos Estados Unidos, 
sem fins lucrativos, destinadas à 
disseminação de ideias. No link abaixo 
temos a conferência de David Rudyard 
Williams que é o professor de Saúde 
Pública de Florence Sprague Norman 
e Laura Smart Norman na Escola de 
Saúde Pública de Harvard, bem como 
professor de estudos afro-americanos 
e afro-americanos e de sociologia na 
Universidade de Harvard. Com base 
em pesquisas ele vai falar sobre a 
questão do racismo e como ele 
influência na saúde dos negros nos 
EUA. 

 

Link do Vídeo TED: https://www.ted.com/talks/david_r_williams_how_racism_makes_us_sick/transcript?language=pt-br#t-1031782 

https://www.ted.com/talks/david_r_williams_how_racism_makes_us_sick/transcript?language=pt-br#t-1031782


Perguntas da prova para responder segundo a coluna 2 em amarelo. 
 

1-) Qual a diferença de algo “natural” e algo “naturalizado”? Dê dois exemplos. 
 
 
2-) Identifique se os exemplos em negrito são “naturais” ou “naturalizados”, explique sua resposta. 
 
a) “O Palácio do Planalto deve publicar nos próximos dias uma normativa que restringe o uso de calça jeans nas dependências do prédio.” 
b) “O calor é a transferência de energia entre sistemas, a temperatura é o estado térmico desse sistema” 
c) “Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2016 e 2017, a pobreza no Brasil passou de 25,7% para 26,5% da população. O número dos 

extremamente pobres, aqueles que vivem com menos de R$ 140 mensais, saltou, no período, de 6,6% para 7,4% dos brasileiros.” 
d) “A verdade é que quando se fala de pelos nos homens, é de senso comum dizermos que faz parte do pacote. Quando falamos de pelos nas mulheres, isto entra no 

patamar do grotesco.” 
e) “Comprimento de cabelo e feminilidade são conceitos associados há muito tempo, como se o cabelo fosse a representação visível do que está “dentro” da nossa 

cabeça.” 
 
3-) O que é a desnaturalização da realidade social? 
 
4-)  Defina as três categorias fundamentais da Sociologia dando um exemplo em cada uma (1,5 pontos). 
 
a) Minoria  
b) Preconceito 
c) Estigma 
 

Leia a tirinha abaixo: 
 

 
 
Por que a menininha ruiva diz que a Sociologia pode ser extremamente perigosa para alguns? Você concorda com ela? Explique sua resposta. 


