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Querido(a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para 
resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
 

TRABALHO E PRODUÇÃO 
A SOCIEDADE INDUSTRIAL 
A SOCIEDADE CAPITALISTA 

A SOCIEDADE GLOBALIZADA: COMO SE CHEGOU A ELA 
 

 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA. 
DATA DA ENTREGA: até 26/09/18 (QUARTA-FEIRA) 

 
QUESTÃO 01 
O novo papel dos governos nacionais seria o de preservar a paz e proteger a propriedade, assegurando a 
abertura dos mercados e a livre concorrência entre as empresas. Nada de regulamentar os horários de 
trabalho e os salários dos trabalhadores. 

Sociologia, conceitos e interação. CALBUCCI, Eduardo et al.  Editora Leya, Vol. Único. 

 
A partir do trecho acima é possível depreender o tipo de governo defendido pelos países capitalistas a partir 
do final do século XVIII.  
 
APONTE e EXPLIQUE o tipo de governo defendido por eles. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTÃO 02 
No tocante aos princípios centrais do taylorismo, como propostos por Frederick Taylor na obra Princípios de 
Administração Científica, MARQUE a alternativa correta. 
 
A) O chamado sistema Taylor de produção proporcionou aos trabalhadores maior tempo livre nos processos 

de execução das tarefas produtivas.    
B) O taylorismo implicou maior autonomia decisória aos trabalhadores responsáveis pela execução das 

tarefas produtivas.    
C) O taylorismo consistiu em um conjunto de princípios críticos e contrários ao estudo científico do processo 

de produção econômica. 



D) Os princípios tayloristas estabelecem uma separação clara entre, de um lado, as fases de planejamento, 
concepção e direção do processo produtivo e, de outro, as tarefas de execução. 

E) Taylor defendia os altos ganhos de produtividade, vinculada a estratégias flexíveis de divisão do trabalho 
na linha de montagem. 

 
 
QUESTÃO 03 
OBSERVE as figuras abaixo. Elas retratam dois tipos de produção: uma que se utiliza da mão de obra 
artesanal e a outra que emprega a mão de obra operária. 

       Produção familiar baseada no artesanato                                        Produção industrial, baseada no trabalho operário 
 

CITE duas diferenças entre estas duas modalidades de trabalho. 
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QUESTÃO 04 
No tocante aos princípios centrais do taylorismo, como propostos por Frederick Taylor na obra Princípios de 
Administração Científica, MARQUE a alternativa correta. 
 
A) O chamado sistema Taylor de produção proporcionou aos trabalhadores maior tempo livre nos processos 

de execução das tarefas produtivas.    
B) O taylorismo implicou maior autonomia decisória aos trabalhadores responsáveis pela execução das 

tarefas produtivas.    
C) O taylorismo consistiu em um conjunto de princípios críticos e contrários ao estudo científico do processo 

de produção econômica. 
D) Os princípios tayloristas estabelecem uma separação clara entre, de um lado, as fases de planejamento, 

concepção e direção do processo produtivo e, de outro, as tarefas de execução. 
E) Taylor defendia os altos ganhos de produtividade, vinculada a estratégias flexíveis de divisão do trabalho 

na linha de montagem. 
 
  



QUESTÃO 05 
(UFMA) O modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho assalariado e capital é definido 
como modo de produção: 
A) asiático. 
B) camponês. 
C) mercantilista. 
D) capitalista. 
E) socialista. 
 
 
QUESTÃO 06 
OBSERVE a charge abaixo: 

 
 
A forma de organização interna da indústria citada na charge acima gera a seguinte consequência para a 
mão de obra nela inserida: 
A) ampliação da jornada diária. 
B) melhoria da qualidade do trabalho. 
C) instabilidade nos cargos ocupados. 
D) eficiência na prevenção de acidentes. 
E) alienação dos trabalhadores. 
 
QUESTÃO 07 
Temos um trabalhador numa determinada indústria. Suponhamos que ele conheça o dono da pequena 
indústria em que trabalha e que tenha até uma boa amizade com ele. Em determinado momento, porém, 
acontece uma greve. Apesar da amizade entre o trabalhador e seu patrão, provavelmente durante a greve 
ambos estarão colocados em lados opostos. 

TOMAZI, Nelson. Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 1993. p. 13-14. 

 
Este exemplo, tomado para introduzir uma reflexão sobre conceitos elaborados por Marx, em sua crítica à 
sociedade capitalista, remete, claramente, à noção de “classes sociais”, entendida no marxismo como  
 
A) grupos de indivíduos que compartilham os mesmos motivos para realizarem ações sociais. 
B) grupos de indivíduos que agem de forma semelhante em face de um mesmo fato social. 
C) grupos de indivíduos que possuem a mesma crença com relação aos valores que precedem suas ações. 
D) grupos de indivíduos que ocupam uma mesma posição nas relações sociais de produção. 
E) grupos de indivíduos que buscam se distinguir dos demais, criando rituais para reforçar seu status. 
 
QUESTÃO 10 
(UEL-PR) O método fordista de organização do trabalho produziu surpreendente crescimento da 
produtividade, garantindo, assim, produção em larga escala para consumo de massa. O papel 
desempenhado pelo fordismo, enquanto sistema produtivo despertou, por exemplo, a atenção de Charles 
Chaplin, que o retratou com ironia no filme Tempos Modernos.  

ASSINALE a alternativa que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica da 
produção de mercadorias. 
A) Controle dos tempos e movimentos do trabalho, com a introdução da esteira rolante, e de salários mais 

elevados em relação à média paga nas demais empresas. 
B) Unidade entre concepção e execução, instaurando um trabalho de conteúdo enriquecido, preservando-se, 

assim, as qualificações dos trabalhadores. 
C) Substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas “ilhas de 

produção”, onde o trabalho é realizado em equipes. 



D) Supressão progressiva do trabalhador taylorizado e, consequentemente, combate ao “homem boi”, 
realizador de trabalhos desqualificados, restituindo-se, em seu lugar, o trabalhador polivalente. 

E) Redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa, como forma de estimular o trabalho em 
grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. 

 
QUESTÃO 11 
Karl Marx denominou as formas de organizar a sociedade como “modos de produção”. DÊ exemplos de 
modos de produção e dos respectivos tipos de sociedade que os mesmos engendram. 
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QUESTÃO 12 
OBSERVE a imagem. 

 
Disponível em <https://historiaseneltiempo.com/2014/11/24/la-revolucion-industrial/> Acesso: 10 ago. 2018 
 

O processo de mecanização no capitalismo industrial revolucionou o modo de produzir mercadorias, pois 
 
A) não permitiu uma maior cooperação entre as pessoas e um acesso aos vários produtos de necessidade 

essencial para a vida em sociedade. 
B) possibilitou o controle da jornada de trabalho em todos os países onde não se podia passar de quatro 

horas por dia, em todas as ocupações e profissões. 
C) contribuiu para a socialização dos indivíduos por meio da divisão social do trabalho, uma vez que, nesse 

processo produtivo, a divisão das riquezas é igualitária. 
D) adotou o trabalho especializado, acelerando a produção e aumentando a quantidade de produtos no 

mercado consumidor, por meio do processo de exploração do trabalhador. 
E) transformou as fábricas em um lugar de produção acelerada e em massa, permitindo a consolidação do 

capitalismo por meio da mais-valia, que representa um trabalho lucrativo e igualitário quanto à distribuição 
dos excedentes. 

 
 
  



QUESTÃO 13 
EXPLIQUE a relação entre infraestrutura e superestrutura, de acordo com a teoria marxista. 
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QUESTÃO 14 
(UEL – PR) Diversos movimentos sociais emergiram nos anos 1990, no Brasil, e na América Latina 
(Movimento dos Sem Terra, Zapatistas, Piqueteros, entre outros). Apesar de suas diferenças políticas, sociais 
e ideológicas, esses movimentos combatem o caráter concentrador de riqueza praticado por governos 
apoiados em políticas econômicas de estabilização monetária apresentadas como anti-inflacionárias, que dão 
primazia ao pagamento da dívida externa por meio do superávit primário. Tais políticas econômicas são 
também denominadas: 
 
A) Nacional-desenvolvimentistas, por priorizarem o desenvolvimento da indústria de capital nacional em 

detrimento dos investimentos estrangeiros. 
B) De bem-estar social, por priorizarem o estabelecimento de um grande pacto social entre as classes e os 

grupos sociais nacionais, como forma de gerir responsavelmente o fundo público. 
C) Neoliberais, pois, em nome do desenvolvimento do país, priorizam os interesses econômicos e políticos de 

frações sociais ligadas ao capital financeiro nacional e internacional. 
D) Nacional-populistas, pois, como no governo de João Goulart, voltam-se para a ampliação dos direitos 

sociais e trabalhistas, beneficiando milhões de trabalhadores em condições precárias de trabalho. 
E) De Planificação Estatal, uma vez que se encontram estruturadas em torno do princípio de crescer para 

redistribuir, opondo, assim, o Estado Nacional ao livre-comércio global. 
 
 


