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Questão 01 

Observe a tirinha:  

 
Nas diferentes sociedades o trabalho ganhou ao longo do tempo diferentes conceitos e sentidos. Nas sociedades 

medievais e feudais, o trabalho deriva da palavra “Tripalium”, que significa “instrumento de tortura”, o trabalho 
era visto como uma atividade penosa e torturante atribuída apenas a servos e escravos. A partir da Revolução 

Industrial e do surgimento da sociedade capitalismo, o trabalho ganha um novo sentido, este passa a ser visto 
como uma atividade que “dignifica o homem”, ou seja, uma atividade nobre, honrada e que confere sentido a 

vida do trabalhador, sendo assim, disseminada por toda a sociedade.  
Tendo em vista o que estudamos neste bimestre, aponte os TRÊS principais fatores para essa mudança de 

concepção e conceito acerca do trabalho:  

 
Questão 02 

No final de 2000 o jornalista Scott Miller publicou um artigo no The Wall Street Journal, reproduzido no Estado de 
S. Paulo (13 dez. 2000), com o título “Regalia para empregados compromete os lucros da Volks na Alemanha”. 

No artigo ele afirma: 

 “A Volkswagen vende cinco vezes mais automóveis do que a BMW, mas vale menos no mercado do que a rival. 
Para saber por que, é preciso pegar um operário típico da montadora alemã. Klaus Seifert é um veterano da casa. 

Cabelo grisalho, Seifert é um planejador eletrônico de currículo impecável. Sua filha trabalha na montadora e, nas 
horas vagas, o pai dá aulas de segurança no trânsito em escolas vizinhas. Mas Seifert tem, ainda, uma bela 

estabilidade no emprego. Ganha mais de 100 mil marcos por ano (51.125 euros), embora trabalhe apenas 7 

horas e meia por dia, quatro dias por semana. ‘Sei que falam que somos caros e inflexíveis’, protesta o alemão 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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durante o almoço no refeitório da sede da Volkswagen AG. ‘Mas o que ninguém entende é que produzimos 
veículos muito bons. E quanto a lucros muito bons?”  

 

Karl Marx é um dos autores clássicos que discorre sobre as contradições das relações de trabalho e aponta 
diversas criticas ao modo de produção capitalista. Em uma delas ele atesta que o capitalista se apropria (toma 

pra si em forma de lucro) da produção excedente gerada pela extensão do tempo de trabalho além do 
socialmente necessário à reprodução da força de trabalho, explorando assim o trabalhador.   

 
Como é denominado este conceito?  

 

Questão 03  
Numa fase inicial das sociedades humanas, a divisão do trabalho era definida por critérios sexuais e de faixa 

etária. Contudo, o incremento da agricultura levou divisões sociais no trabalho ainda mais significativas, 
aprofundando aqueles critérios sexuais e também diferenciando o trabalhador agrícola daquele dedicado 

exclusivamente à criação de animais.  

Com o modo de produção capitalista vimos que essa divisão social do trabalho se torna mais complexa e 
diversificada. Explique como funciona a Divisão do Trabalho Social em nossa sociedade:  

 
Questão 04  

As lutas que as mulheres enfrentam cotidianamente para superar as desigualdades de gênero envolvem, em 
diferentes momentos da história e contextos sociais, dramas, tragédias e resistências na família, na escola, no 

trabalho, na comunidade, no partido, no sindicato. Em meio a tantas adversidades, no entanto, houve avanços 

em diversas questões, apesar de ainda estarmos muito, muito distante da situação ideal. 
 

 
 
Interprete a tirinha e escreva sobre o tipo de crítica ela reflete e as desigualdades nas relações de trabalho entre 

homens e mulheres. 
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Questão 05 
Nas últimas décadas, um dos fenômenos do chamado mundo do trabalho que tem obtido mais destaque na 

sociedade brasileira, inclusive nos meios de comunicação, é o trabalho análogo ao escravo. 

 
 

A despeito dos muitos casos de resgates de trabalhadores divulgados no Brasil, na maioria das vezes não fica 
claro, sobretudo nas reportagens veiculadas na mídia, sobre o que exatamente está se tratando. Mas essa 

penumbra atinge também a literatura sobre o tema. Não por acaso, são utilizadas diferentes designações para o 

fenômeno, como trabalho escravo, trabalho degradante, servidão por dívida, trabalho escravo contemporâneo, 
dentre outras. 

 
Quais medidas podem ser tomadas para solucionar essa questão no Brasil, também reconhecida como a 

escravidão moderna?  
 

Questão 06 

No âmbito da Economia, o trabalho consiste no esforço humano que tem como objetivo satisfazer as 
necessidades de uma pessoa ou de um grupo. Para a economia, o trabalho faz parte de um dos três fatores da 

produção, juntamente com a terra e o capital. O trabalho na sociedade capitalista moderna significa que um 
indivíduo realiza um conjunto de atividades, e recebe um salário por isso, ou seja, o trabalho tem um preço, que 

é verificado na forma de salário. 

Como vimos neste bimestre, o conceito de trabalho muda drasticamente com a passagem da sociedade feudal 
para a sociedade capitalista. Aponte os três principais fatores para essa mudança. 

 
Questão 07 

Karl Marx é um dos autores clássicos que discorre sobre as relações de trabalho e suas contradições na sociedade 

capitalista. Para ele, o trabalho deve ser compreendido então como a relação consciente entre o homem e a 
natureza na qual o homem faz uso de todas as suas forças naturais que se encontram presentes no seu corpo 

fazendo com que ele também transforme aquilo que está ao seu redor.  
Marx, porém aponta algumas contradições nesses aspectos e nas formas que o trabalho se reproduz na 

sociedade capitalista, visto que esta possui um grau complexo na cadeia produtiva e que se torna tão grande que 
o trabalhador perde o sentido que seu trabalho e sua produção representam. Assim sendo, o trabalhador perde 

completamente de vista o produto final do seu trabalho.  

Como é reconhecido, segundo Marx, este processo?  
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Questão 08 

“A mulher no mercado de trabalho: avanços e entraves” 

 

 
 
Mulheres entram no mercado de trabalho, mas com empregos menos qualificados, com menor espaço de 

decisões e exercício do poder e com salários mais baixos. As mulheres brasileiras tiveram avanços 
importantíssimos no mercado de trabalho e, nesses últimos anos, passaram a ocupar posições de destaques em 

diversas áreas. (Raimunda Leone*, na seção Opinião Classista do Portal CTB) “ 

Apesar dos avanços, das mulheres no mercado de trabalho ainda estamos longe de alcançar a igualdade: 
mulheres compreendem 51,3 % da população brasileira e a presença feminina no mercado de trabalho é 

marcada por diferenças entre homens e mulheres. Mesmos tendo ampliado a participação na sociedade e no 
mercado, as mulheres ainda têm dificuldades de inserção em setores que possui uma remuneração maior, 

segundo levantamento da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SPM) do Governo Federal. 
Aponte os principais fatores para que, mesmo em 2017, ainda não possuirmos igualdade entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho. 

 
Questão 09 

 
Apesar de ter caído nas últimas décadas, o trabalho infantil ainda atinge em torno de 3 milhões de crianças no 

Brasil, ou 8% do total, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que havia 
41,1 milhões de crianças no Brasil em 2014, das quais 3,3 milhões (8,1%) eram ocupadas. A tendência, contudo, 

tem sido de redução nas últimas décadas e a projeção é de que, em 2020, o número caia para 1,9 milhão de 

crianças. 
“O trabalho infantil é uma violação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes previstos na 

Constituição”, disse a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
(FNPETI),” 
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De acordo com o texto acima e os debates feitos em sala de aula, vimos que o trabalho infantil ainda é um grave 

problema no Brasil. Aponte duas medidas, que podem ser tomadas, para dar fim ao trabalho infantil no Brasil:  

 
Questão 10 

Observe a imagem: 

 
 

CLT é a sigla da Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é uma norma legislativa de regulamentação das 
leis referentes ao Direito do Trabalho e do Direito Processual do Trabalho no Brasil. A CLT foi aprovada pelo 

Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e sancionada por Getúlio Vargas, o presidente do Brasil na época. 
Constitui o principal instrumento de regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho. Desde a sua 

criação, sofreu várias alterações no sentido de criar uma legislação trabalhista atualizada, observando todas as 
necessidades de proteção do trabalhador e defesa dos seus direitos.  

Aponte TRÊS direitos dos trabalhadores garantidos pela CLT:  

 
Questão 11 

Para responder à questão, leia a música Notícia de Terra Civilizada Jorge Mello/ Belchior 
Era uma vez um cara do interior 

Que vida boa, água fresca e tudo mais 

Rádio e notícia de terra civilizada 
Entram no ar da passarada 

E adeus paz 
Agora é vencer na vida 

O bilhete só de ida 
Da fazenda pro mundão 

Seguir sem mulher nem filho 

Oh! Brilho cruel dos trilho 
Do trem que sai do sertão 

Acreditou no sonho 
Da cidade grande 

E enfim se mandou um dia 

E vindo viu e perdeu 
Indo parar, que desgraça! 

Na delegacia 
Lido e corrido relembra 

Um ditado esquecido 

"Antes de tudo um forte!" 
Com fé em Deus um dia 

Ganha a loteria 
Pra voltar pro Norte 

 
Coletânea de Músicas - Millennium: Belchior 1998 
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A música do cantor e compositor Belchior relata o drama de milhares de trabalhadores brasileiros que, 

principalmente nos anos de 1960, 1970 e 1980, alimentaram o sonho de buscar suas conquistas na vida urbana, 

era o êxodo rural, um deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros 
urbanos. Todos esses trabalhadores tinham um sonho de melhorar de vida, ou até mesmo, de enriquecer, no 

entanto, quase sempre essas perspectivas eram frustradas pela dura realidade.  
 

Relacione o êxodo rural e o processo de urbanização:  
 

Questão 12 

 
 

As imagens acima ilustram uma contradição característica de médios e grandes centros urbanos no Brasil, 

destacando-se o fato de que ambas dizem respeito a formas de segregação socioespacial.  
Considerando as imagens e seus conhecimentos, identifique e explique duas causas socioeconômicas geradoras 

do tipo de segregação retratado na imagem 1 e 2 (duas causas para cada imagem):  
 

Questão 13 
“A urbanização brasileira teve um caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade de seus benefícios. A 

velocidade com que se processou a urbanização no país criou algumas dificuldades para o poder público suprir o 

espaço das cidades, especialmente das grandes, com a infraestrutura urbana e os serviços sociais necessários ao 
bem-estar da população. Isso, evidentemente, é agravado em razão de as políticas de planejamento urbano 

estarem voltadas, prioritariamente, para as classes média e alta”. 
LUCCI, E. A. et. al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Ensino Médio. 2ª ed. 

Editora Saraiva, 2014. p.513. 

As contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitas. Cite dois dos seus 
efeitos mais visíveis: 

 
Questão 14 
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Na tentativa de descortinar a face da violência urbana e suas causas e consequências, notasse-se que este é um 

problema que nos últimos anos têm transbordado os limites dos grandes centros urbanos, e atinge cada vez 

mais, pequenas cidades do interior do país. Cabe lembrar também que o problema da violência urbana não é uma 
exclusividade do Brasil ou dos países subdesenvolvidos, ou seja, até mesmo nos países com melhores padrões 

econômicos e com melhores indicadores sociais a violência urbana é uma realidade que ganha cada dia mais 
espaço. Porém, a violência urbana não é só uma questão de segurança pública, mas envolve também outros 

fatores políticos e sociais.  
Aponte que fatores são esses:  

 

Questão 15 
A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que ocorreram no Brasil, deram início a uma série de 

projetos de revitalização direcionados a determinadas zonas urbanas em cidades como Rio de Janeiro (RJ), São 
Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM). Um dos possíveis efeitos disto diz respeito ao 

enobrecimento dessas zonas por meio da especulação imobiliária que ocasionará, em muitos casos, a valorização 

de terrenos, casas e apartamentos. Consequentemente houve uma transformação, pautada em condições 
econômicas, no perfil das pessoas que passaram a viver e a consumir serviços em tais áreas o que resultou num 

intenso processo de remoção das populações mais pobres dessas áreas.  
Qual nome é dado a este processo?  

 
 


