
  
 

    
 

 

  

 

Roteiro de Estudos 2º Trimestre / 2021 

 

Habilidades exigidas: 

II Trimestre 
Conteúdos: AV1 (28/06) AV1: Onde estudar? AV1: Dicas para estudo 

AV2: Onde estudar? AV2: Dicas para estudo Conteúdos: AV2 (23/08) 

Cultura material e cultura imaterial 
O advento da Antropologia e suas 
escolas 
O Brasil visto pela diversidade 
cultural 
Indústria cultural e transformações 
pós séc. XX 
Indústria cultural e globalização 
Burocracia moderna: O poder do 
Estado 

Disciplina: Sociologia Professor: Gustavo 

H4. Avaliar o contexto de 
desenvolvimento da Sociologia 
tendo como paradigma os 
problemas da classe 
trabalhadora descritos por 
Adam Smith e Karl Marx e 
Max Weber. 
H10. Considerar o avanço 
tecnológico, a expansão dos 
mercados e o desemprego 
estrutural tendo em vista as 
lutas dos movimentos sindicais 
por melhores salários e 
condições de trabalho. 
H11. Reconhecer as causas do 
desemprego na atualidade. 
H12. Relacionar as 
transformações no mundo do 
trabalho aos interesses 
econômicos do 
desenvolvimento capitalista. 
H16. Julgar o papel dos 
diferentes meios de 
comunicação na formação da 
opinião pública tendo em vista 
os pressupostos da indústria 
cultural. 

Cultura material e cultura 
imaterial. pág. 373 a 378 
O advento da Antropologia e 
suas escolas. pág. 145 a 150 
Indústria cultural e 
transformações pós séc. XX:  
Indústria cultural e globalização 
pág. 373 a 387; 
Burocracia moderna: O poder do 
Estado. pág. 224 a 232 
 

- Entender o que é: 
- Cultura material e imaterial 
- Indústria cultural 
- Estado e Burocracia 

Indústria cultural e globalização 
Burocracia moderna: O poder do 
Estado 
Democracia e cidadania na 
Antiguidade 
Estado Liberal x Welfare state 
Xenofobia no contexto do Estado 
Moderno e da Globalização 
 

Indústria cultural e globalização 
Burocracia moderna: O poder do 
Estado pág. 224 a 232 
Democracia e cidadania na 
Antiguidade. Classroom 
Estado Liberal x Welfare state 
pág. 224 a 232 
Xenofobia no contexto do Estado 
Moderno e da Globalização: 
Classroom 
 

- Anotar as dúvidas de todos os 
exercícios trabalhados em sala 
- Revisar os slides  



 
 

 

     

  

AV3 – Trabalhos pedagógicos – 2º Trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Tema: Xenofobia 
 
(Trabalho multidisciplinar 
de Sociologia, Filosofia, 
Geografia e História) 
  

Parte de Sociologia: 
 
1. Pesquisar um episódio 
histórico sobre Xenofobia; 
 
2. Explicar a Xenofobia 
relacionando-o ao contexto 
do Estado Moderno e da 
Globalização . 
 
O trabalho de pesquisa em 
Sociologia (em conjunto 
com as demais disciplinas) 
deve ser apresentado em 
uma das duas opções a 
seguir: 
 

• Site do Google  

• PadletSite do 
Google  

03/06/2021 03/07/2021 Parte de Sociologia: 0,5 
 

I. Cumprimento, sem 
exceção, de todas as 
tarefas solicitadas 
II. Organização e clareza 
das tarefas apresentadas 
III. As informações 
solicitadas e apresentadas 
devem estar corretas. 
IV. Imagens ou vídeos 
para a ilustração de alguns 
conceitos são obrigatórios. 

O conteúdo deste trabalho 
também será abordado na 

AV2. 


