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Ficha de Verificação da aprendizagem 

 

 

Grupo I 

 

Responda às seguintes questões: 

 

1. Defina o conceito de cultura. 

2. Caraterize o ser humano como produtor e produto da cultura. 

3. Mostre a importância dos padrões culturais na vida dos seres humanos. 

4. Defina socialização. 

5. Mostre como a capacidade de auto-organização torna único cada ser humano. 

 

Grupo II 

 
Das questões que se seguem selecione a alternativa correta. 

 

1. O termo cultura designa: 
A. O conjunto de conhecimentos que uma pessoa possui e que adquire ao longo da 

vida e que lhe asseguram a adaptação à realidade; 

B. O conjunto de atividades, práticas, conhecimentos, crenças e valores através dos 

quais o ser humano transforma e se adapta à realidade; 

C. A totalidade dos conhecimentos científicos que são aceites numa sociedade e que 

a distinguem de todas as outras; 

D. O conjunto de produções humanas e atividades que são valorizadas por um 

grande número de pessoas numa sociedade. 

2. Ao conjunto dos fenómenos e mudanças nos padrões culturais resultantes do 

contacto contínuo entre grupos de diferentes culturas, dá-se o nome de: 

A. Socialização secundária; 

B. Desenvolvimento cultural das minorias; 

C. Aculturação; 

D. Socialização ao longo da vida. 

3. Analise as afirmações que se seguem, sobre processos de socialização. Selecione, 

depois, a alternativa que os identifica corretamente. 

1. É um processo que decorre na infância, sob a influência da família; 

2. É um processo de readaptação a alterações de estatuto; 

3. É um processo de apropriação de competências sociais básicas. 

A. 1 e 3 socialização primária; 2 socialização secundária; 

B. 1 socialização primária; 2 e 3 socialização secundária; 

C. 1 e 2 socialização secundária; 3 socialização primária; 

D. 1 socialização secundária; 2 e 3 socialização primária. 

4. O significado de uma determinada experiência designa: 

A. Aquilo que a ela se encontra associado quando se encontra a expressão numa  

enciclopédia ou num dicionário. 

B. O elemento síntese da relação de uma pessoa com o mundo que lhe permite 

relacionar-se com as suas experiências. 

C. O conjunto de circunstâncias que explicam a razão que conduz a uma opção 

deliberada de vida. 

D. O modo como as outras pessoas interpretam as vivências que cada um 

experimenta. 

 

 



v.s.f.f. 

5. “Afirmar-se que o ser humano é uma criação sociocultural significa que não tem 

identidade própria”.  Esta afirmação é: 

A. Verdadeira, porque o ser humano é determinado pela sociedade e cultura em que 

está inserido; 

B. Falsa, porque a componente que determina o ser humano é a genética; 

C. Verdadeira, porque o processo de socialização define os comportamentos e 

atitudes; 

D. Falsa, porque o ser humano tem capacidade de se auto-organizar o que o torna 

único. 

6. “A experiência não é aquilo que nos acontece, mas o que fazemos com aquilo que nos 

acontece”. Esta afirmação é: 

A. Verdadeira, porque a herança genética e cultural é única; 

B. Falsa, porque a experiência é um dado objectivo que implica uma interpretação 

adequada; 

C. Verdadeira, porque cada um atribui à experiência significados próprios; 

D. Falsa, porque os estímulos de cada experiência desencadeiam as mesmas 

respostas. 
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