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RREEVVIISSÃÃOO  SSSSAA  11  ||  FFIILLOOSSOOFFIIAA  EE  SSOOCCIIOOLLOOGGIIAA  

 
1. A Condição Humana e a Cultura:  

 
A Cultura é tudo aquilo, que o homem adquire, ou mesmo, produz, com o uso de suas faculdades: 
todo o conjunto do saber e do fazer, ou seja, da ciência e da técnica, e tudo aquilo que, com o seu 
saber e com o seu fazer, extrai da natureza. (MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. São Paulo, 
1980, p. 172).    
 
Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar que   

a)  a esfera do trabalho não se constitui em um componente essencial da cultura e do fazer humano.    
b)  na faculdade da linguagem, não há distinção de modo nítido no homem e animais, ambos tendo a mesma 

natureza.   
c)  a cultura é um fenômeno simples; faz parte da natureza, independe de esforço e realização particular.          
d)  a condição humana não é capaz de criar normas, regras e valores. O homem já nasce homem.      
e)  a condição humana é singularmente relacional.   
 

2. Leia o texto a seguir:  
 
A Sociologia surgiu como decorrência de um processo histórico, que culminou com a Revolução 
Industrial, iniciada na Inglaterra, e a Revolução Francesa de 1789. Esses dois acontecimentos 
geraram problemas sociais que os pensadores da época não conseguiram explicar (...). Assim, 
com o social tornando-se um problema de dimensões nunca vistas, estavam dadas as condições 
que geraram a necessidade de criar uma nova disciplina científica.  
 DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010, p. 19. 
(Adaptado)  
 
Sobre o assunto tratado no texto, é INCORRETO afirmar que  

a)  a Sociologia buscou explicar os problemas sociais decorrentes da rápida urbanização, provocada pelas 
novas tecnologias de produção em massa.  

b)  a divisão do trabalho industrial se tornou um importante tema de estudo da Sociologia, pois as tarefas 
repetitivas e altamente especializadas tiveram como consequência o aumento da desigualdade social.  

c)  os primeiros pensadores da ciência sociológica tinham a tarefa de racionalizar a nova ordem social, 
encontrando soluções para a “desorganização” por meio do conhecimento das leis que regem as relações 
entre os indivíduos.  

d)  os novos papéis sociais, que surgem nesse período, marcam a interdependência entre operários e 
empresário. Isso será um fator fundamental para se compreenderem as desigualdades produzidas pela 
relação entre instrumentos de produção (do empresário) e a força de trabalho (do operário), a qual 
fundamentou a organização social da época.  

e)  as novas formas de pensar a sociedade sofreram influência das ciências biológicas. Estas explicavam a 
sociedade como um conjunto de ações individuais independentes, sendo esses estudos considerados 
uma referência teórica importante para a Sociologia. 

 


