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01. (UNCISAL AL/2015) Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 
material com a Natureza. 

Marx, Karl. O capital. São Paulo: Abril Cultural, 1983. v. I. p. 149. 
 

Partindo das concepções marxianas sobre o trabalho, assinale a alternativa correta. 
a)  Na luta pela sobrevivência ou na busca por controlar os recursos naturais, a história da humanidade 

sempre esteve ligada ao trabalho. 
b)  Toda atividade relacionada com o trabalho está desvinculada das relações de produção e independe do 

desenvolvimento das forças produtivas. 
c)  A concepção de trabalho coletivo, exterior ao ser humano, atividade criativa e autocriativa, que 

transforma o indivíduo e a natureza, no intuito de satisfazer as necessidades individuais e sociais, não 
pode ser vinculado ao conceito de práxis concebido por Karl Marx. 

d)  A sedentarização levou a primeira divisão do trabalho: a divisão técnica. Posteriormente, com o avanço 
das forças produtivas, ela foi substituída pela divisão sexual e, mais adiante, pela divisão social. 

 
02. (UFGD MS/2013) Karl Marx e Friedrich Engels são importantes e destacados autores das teses do 

socialismo científico, cuja proposição se baseou 
a)  no desenvolvimento e execução de sucessivas reformas em diferentes modelos econômicos, visando 

ao aperfeiçoamento do Liberalismo. 
b)  em redefinir o movimento sindical, por considerar que ele estaria ultrapassado após a Revolução 

Russa. 
c)  no desenvolvimento e execução de sucessivas reformas em diferentes modelos econômicos, visando 

ao aperfeiçoamento do Liberalismo. 
d)  na perspectiva de que seria urgente a redução do papel do Estado na economia. 
e)  em apontar e discutir as contradições do capitalismo, a partir da ideia de que seria necessária a ação 

revolucionária dos trabalhadores. 
 
03. (UNESP SP/2016) A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação 

da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital; a condição de existência do 
capital é o trabalho assalariado. […] O desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a 
burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, 
sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. (Karl 
Marx e Friedrich Engels. “Manifesto Comunista”. Obras escolhidas, vol. 1, s/d.) 
 
Entre as características do pensamento marxista, é correto citar 
a)  a caracterização da sociedade capitalista como jurídica e socialmente igualitária. 
b)  o princípio de que a história é movida pela luta de classes e a defesa da revolução proletária. 
c)  a celebração do triunfo da revolução proletária europeia e o desconsolo perante o avanço imperialista. 
d)  o temor perante a ascensão da burguesia e o apoio à internacionalização do modelo soviético. 
e)  o reconhecimento da importância do trabalho da burguesia na construção de uma ordem socialmente 

justa. 
 
 


