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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

2.Analise as duas imagens abaixo e,  partindo da sua definição na questão 1,  

explique qual delas representa um grupo social e por quê? 

 

 

 

  

 

 

 

 

A imagem 2 não representa um grupo social, pois não há interação entre elas. 

Portanto a imagem 1 representa um grupo social. 

3.Dentre as principais características dos grupos sociais podemos destacar: 

I.Pluralidade de indivíduos e objetivo comum: precisa haver mais de uma pessoa num 

grupo e que haja certos valores, princípios e objetivos que possam unir os membros 

do grupo. 

II.Interação social e Continuidade: os membros do grupo interagem entre si e  essas 

interações entre os membros do grupo precisam ser duradouras, como ocorre em 

famílias, numa escola, numa instituição religiosa etc. 

III.Organização e Consciência grupal: precisa haver uma certa ordem no grupo e 

pensamentos, ideias e sentimentos necessitam ser compartilhados pelos membros do 

grupo. 

1.Explique como a Sociologia define grupo social? 

A Sociologia define grupo social como sendo toda reunião mais ou menos estável 

de duas ou mais pessoas associadas pela interação.  

Imagem 1 Imagem 2 
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IV.Objetividade e exterioridade: o grupo está acima do 

indivíduo. Exterioridade significa que a existência de um indivíduo não depende de 

sua participação no grupo. 

Está correta a alternativa: 

a.I e IV 

b.I e II 

c.I, II, III, IV 

d.I, III e IV 

 

4.Escreva no caça-palavras os nomes dos principais grupos sociais definidos pela 

sociologia.  

1.Grupo constituído pelo família.  

2.Grupo constituído pela vizinhança.  
3.Grupo constituído pela escola ou  faculdade.  

4. Grupo formado por uma instituição religiosa.  
5.Grupo constituído em clubes ou associações.  

6.Grupo constituído em escritórios, empresas ou  lojas. 
7.Grupo constituído por um partido ou organização política. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.Explique o que é um  agregado social. 

O Agregado social é uma reunião de pessoas aglomeradas que, apesar da  
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proximidade física, têm um mínimo de relações sociais. Em geral, o agregado social 

não é organizado e não possui uma estrutura estável ou uma hierarquia de posições e 

funções. A maioria das pessoas que participa de um agregado social se desconhece e 

o contato entre elas é limitado e de pequena duração. 

 

6.Dentre os principais tipos de agregados sociais podemos destacar: 

a.multidão, público e massa. 

b.apenas multidão e massa. 

c.apenas massa e público. 

d.apenas multidão. 


