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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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1.Explique com suas palavras o que é senso comum? 

O senso comum  é o modo de pensar da maioria das pessoas e significa o 

conhecimento adquirido pelo homem a partir de suas experiências , vivências e 

observações do mundo. É um pensamento imediato e superficial. 

 

2.Explique com suas palavras qual a diferença entre o conhecimento científico e o 

senso comum? 

Enquanto o senso comum é um pensamento imediato e superficial , por isso muitas 

vezes carregado de preconceito o conhecimento científico, por sua vez,   é uma forma 

mais aprofundada de entendimento e explicação dos fenômenos que acontecem na 

realidade. O método científico procura evitar que julgamentos de valor, atrapalhem a 

análise dos fatos. 

 

3.Sobre o  senso comum é correto afirmar? 

I.Remete ao tipo de experiência que é propriamente humana e por intermédio da 

experiência, o homem pode exercer virtudes, como a prudência e a paciência e 

aprender a não se deixar levar por aventuras emocionais, que o desviam para a 

irracionalidade. 

II. Pauta a maior parte das decisões cotidianas das pessoas; decisões tomadas sem 

que se use para isso uma reflexão mais profunda. 

III. Conhecimento popular transmitido de geração em geração e/ou o conhecimento 

empírico, aquele que é acumulado através das experiências, sem necessidade de 

comprovação científica. 

Está correta: 

a.I e II 

b.II e III 

c.I e III 

d.I,II e III 
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4.Analise a imagem e a tirinha abaixo: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Podemos associar as imagens acima à manifestações de senso comum? Explique. 

Sim, por que é comum ouvirmos as pessoas dizerem que “Todas as mulheres não 

sabem dirigir e todos os políticos são corruptos”. São frases que emitem juízos de 

valor, nas quais muitas pessoas se baseiam provocando ações incorretas, pois 

partiram de uma premissa não comprovada. 

 

5.Assinale nas alternativas que abrangem algumas das especificidades da Sociologia: 

a.Não emite juízo de valor; 

b.Não cabe a sociologia dizer como a sociedade deve ser, mas explicar e constatar 

como ela é; 

c.É uma ciência moralmente neutra; 

d.Pode se transformar em instrumento de intervenção social com intuito de promover  

um planejamento na sociedade. 

 

http://www.imgrum.org/user/o_piadeiro/ 
http://forum.outerspace.com.br/index.php?

threads/o-caminho-da-

corrup%C3%A7%C3%A3o.287747/ 


