
 

 

Lê, com muita atenção, o enunciado que se segue e, depois de analisares cuidadosamente os 
documentos apresentados, responde de forma clara, objectiva e cuidada. Boa Sorte! 

GRUPO I 

I.1. Lê atentamente as questões que se seguem e assinala com uma seta a opção que te parecer 
mais adequada. 

 
I.1.1 O termo indivíduo remete para…  
 a) a diversidade, para o conjunto; 
 b) um objecto inanimado, que se poderá dividir em várias partes; 
 c) o indivisível, para o que não se pode dividir, para uma pessoa que é uma unidade em si 
mesmo. 
 
I.1.2 Para os defensores do estruturalismo, a evolução da sociedade…  
 a) depende da acção de cada pessoa; 
 b) é independente da vontade dos indivíduos; 
 c) só acontece em circunstâncias muito especiais. 
 
I.1.3 Uma comunidade é…  
 a) um conjunto de indivíduos com objectivos e interesses comuns, que vivendo no mesmo 
local, se organizam. Existe uma grande coesão e espírito de solidariedade entre os seus membros. 
 b) um conjunto de indivíduos com objectivos e interesses contrários. Existem, por isso, 
muitos conflitos entre si. 
 c) nenhuma das opções anteriores. 
 
I.1.4 Cultura e sociedade são conceitos…  
 a) interdependentes – nenhuma cultura pode existir sem sociedade, mas também nenhuma 
sociedade pode existir sem cultura; 
 b) opostos – sem qualquer relação entre si; 
 c) iguais – podemos dizer que os conceitos de cultura e sociedade são iguais. 
 
I.1.5 As desigualdades sociais…  
 a) existiam apenas nas primeiras sociedade igualitárias; 
 b) estão presentes em todas as sociedades, desde as mais simples até aos sistemas sociais 
mais complexos; 

c) são um fenómeno existente apenas no continente asiático. 
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Documento 1 

Comunidade e Sociedade 
 

A ideia de comunidade pressupõe um grupo humano uno, homogéneo, indiviso, que compartilha 
os mesmos bens, as mesmas crenças e ideias, os mesmos costumes e que possui um destino 
comum. 
A ideia de sociedade, ao contrário, pressupõe a existência de indivíduos independentes e isolados, 
dotados de direitos naturais e individuais, que decidem, por um acto voluntário, tornar-se sócios 
ou associados para vantagem recíproca e por interesses recíprocos. A comunidade é a ideia de 
uma colectividade natural ou divina, a sociedade, a de uma colectividade voluntária, histórica, 
humana.  
 

Neto, D. L. e Lorita Marlena Freitag Pagliuca, 
“Abordagem holística do termo pessoa em um estudo 

empírico: uma análise crítica” (2002), Revista Latino-Americana 
Enfermagem, Vol. 10, nº 6, Brasil, Nov/Dez (adaptado) 

Documento 2 

Cultura e Sociedade 
 

Podemos distinguir conceptualmente entre cultura e sociedade, mas há conexões muito estreitas 
entre essas duas noções. Uma sociedade é um sistema de inter-relações que envolve os indivíduos 
colectivamente. Mas o que une as sociedades é o facto de os seus membros se organizarem em 
relações sociais estruturadas segundo uma única cultura. 
As culturas não podem existir sem sociedades. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma sociedade pode 
existir sem cultura. Sem cultura não seríamos “humanos”, no sentido em que habitualmente 
usamos o termo. Não teríamos linguagem para nos expressarmos, nenhum sentido de auto-
consciência e a nossa capacidade de pensar e raciocinar estaria severamente limitada.  
 

Gidens, A. (adaptado) 

GRUPO II 
II.1. Lê atentamente o documento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II.1.1 Distingue sociedade de comunidade, tendo por base o documento 1. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
II.2. Analisa o documento 2. 

 

 

 

 

 

 

 



II.2.1 Define o conceito de cultura e apresenta exemplos de elementos espirituais e materiais da 
nossa cultura. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

II.2.2 Distingue sociedade de cultura, tendo em atenção o documento 2. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

GRUPO III 

III.1. Para cada uma das questões que se seguem, selecciona a única alternativa correcta: 

III.1.1 Para Aristóteles, o escravo por natureza… 
 a) pertence a outro, mas pode utilizar a razão; 
 b) é um instrumento inanimado; 

c) pertence a outro, mas é diferente dos animais. 
 
III.1.2 As sociedades organizadas pelo sistema de castas são… 
 a) sociedades fechadas; 

b) justificadas pelas relações militares; 
 c) sociedades abertas. 
 
III.1.3 Nas sociedades estratificadas por ordens, as… 

a) desigualdades resultavam do poder económico; 
b) ordens privilegiadas eram grupos completamente fechados; 
c) as desigualdade resultavam da função social atribuída a cada ordem. 

 
III.1.4 Os agrupamentos sociais cujos membros partilham recursos económicos semelhantes 
designam-se geralmente por… 

a) castas; 
b) movimentos contraculturais;  
c) classes sociais. 



Documento 3 

III.1.5 A formação escolar e a aquisição da respectiva certificação poderão condicionar o acesso dos 
indivíduos aos diferentes lugares que ocupam actualmente no espaço social. 
Esta afirmação é… 

a) verdadeira, porque a formação e a certificação escolares incentivam a mobilidade 
horizontal; 

b) falsa, porque os lugares que os indivíduos ocupam no espaço social dependem do seu 
estatuto adquirido pela sua família; 

c) verdadeira, porque a formação e a certificação escolares facilitam a progressão nas 
carreiras profissionais. 
 

GRUPO IV 
IV.1. Atenta no documento 3. 
 

 

 

 
 
 
 
IV.1.1 Explica o que é uma sociedade estratificada e hierarquizada. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
IV.1.2 Distingue a sociedade de classes da actualidade da sociedade de ordens e da sociedade de 
castas, tendo em atenção o documento 3. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
FIM 

Hoje em dia, os tipos de desigualdade transformaram-se radicalmente face às diferenças 
prevalecentes em anteriores formas de organização social. A liberdade e as oportunidades de que 
dispõem os que vivem nas sociedades industriais modernas são incomparavelmente maiores das 
que tinha quem viveu sob a rigidez hierárquica das sociedades feudais e dos sistemas de castas, 
onde a grande maioria das pessoas pouco ou nada podia fazer para alterar a condição social em 
que nascia.  

Almeida, J. F. (1994) (adaptado) 

Bom trabalho! 
O Professor, 

Pedro Bandeira Simões 
 


