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* Respostas:

1. Max Weber compreendeu o Estado moderno como uma instituição de poder 
passível de exercer a soberania de sua autoridade sobre os seus nacionais. 
Capaz de praticar violências materiais e simbólicas, o Estado moderno age 
de forma a disciplinar os corpos e a ordenar comportamentos que ensejam 
a manutenção da ordem.

2. A família, enquanto instituição social e de poder, exerce sua capacidade dis-
ciplinadora no processo de socialização dos indivíduos. Ligado ao seu grupo 
familiar, o indivíduo acolhe uma ordem de valores e passa a agir conforme o 
regramento social de� nido pelo seu grupo de pertença.

3. O processo de socialização garante aos indivíduos uma primeira e importante 
aproximação em relação às regras sociais e morais que estruturam a vida em 
sociedade.

4. A quarta assertiva é incorreta porque a família é uma instituição histórica, 
portanto, sujeita às dinâmicas sociais e passível de transformações. Tal 
premissa se aplica, inclusive, à noção de família na atualidade, que está se 
transformando, resultado de diversos arranjos e da luta em prol do reconhe-
cimento aos direitos de igualdade reivindicados. Se estatisticamente a família 
nuclear ainda é predominante, não signi � ca que esse seja um padrão e que 
os outros formatos não sejam merecedores de direitos.

5. A dinâmica das relações sociais e de sociabilidades garante aos indivíduos 
a apreensão do regramento moral que estrutura a vida da sociedade a que 
pertence. Ao mesmo tempo em que o indivíduo se submete à cultura na 
qual está inserido, ele age de modo a transformá-la, a adaptá-la de forma a 
atender às suas necessidades e injunções presentes.

6. A canção dos Titãs contempla o modelo tradicional da família brasileira, com 
seus hábitos cotidianos marcados pelo contraste de gerações. Ela evidencia a 
presença marcante da divisão social como marca identitária das famílias, que 
acabam por reproduzir parte dos valores sociais com os quais ela também 
contribui para fomentar.
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