
 

 

Professor Brenner 
 

01. O principal objetivo dos países pioneiros na Expansão Marítima foi 
a) buscar novas rotas comerciais em direção à Ásia. 
b) converter os povos nativos da América ao cristianismo. 
c) encontrar metais preciosos no continente asiático. 
d) escoar o excedente populacional europeu para a América. 
e) ampliar a influência global da nobreza europeia. 

  
02. 

 
Disponível em: http://tv-video-edc.blogspot.com. 

Acesso em: 30 maio 2010. 
 

A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque 
a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 
b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 
c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 
d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 
e) concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. 

 
03. A utilização de fantasia pelo sistema de crença que reafirma o capitalismo ocorre a partir do consenso 

popular que é realizado por meio da conquista, pelos assalariados, de bens simbólicos, de expectativas e 
de interesses. Assim sendo, o sistema de crença no consumo não opera sobre programas concretos e 
imediatos, mas sim a partir de imagens criadas pela publicidade e pela propaganda, que são fomentadas 
exclusivamente pela base econômica da sociedade; daí a permanente busca de realização econômica como 
sinônimo de todas as outras realizações ou satisfações. Por isso é que nos roteiros de cenas a comunicação 
sempre espelha a positividade. Não há dor, nem crueldade, nem conflito, nem injustiça, nem infelicidade, 
nem miséria. A seleção e associação de signos são trabalhadas para nem de longe sugerir dúvidas no 
sistema de crença no consumo. O jovem rebelde é bonito, forte, penteado e vestido com grife divulgada; o 
belo casal transpira boas expectativas de vida no calor do forno de micro-ondas ou na certeza de um 
seguro de vida ou mediante uma assistência médica eficiente; uma supercriança lambe nos superdedos a 
margarina de uma família feliz. 

(Solange Bigal. O que é criação publicitária ou 
(O estético na publicidade), 1999. Adaptado.) 

 
De acordo com o texto, no universo publicitário, a estética exerce sobretudo o papel de 
a) denunciar as condições opressivas de vida existentes no capitalismo. 
b) criticar os mecanismos de sedução exercidos pela indústria cultural. 
c) veicular imagens de caráter ideológico manipuladoras do desejo. 
d) efetivar processos formadores do senso crítico sobre a realidade. 
e) questionar os estereótipos hegemônicos na sociedade de classes. 
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04. Observe a charge do cartunista Angeli. 
 

 
(www.uol.com.br/angeli) 

 
A crítica realizada por Angeli ao processo de globalização diz respeito à 
a) dependência, vivida pela população mundial, das grandes potências econômicas nas diversas 

instâncias da vida. 
b) interligação das informações cada vez mais dificultada por barreiras nacionais protecionistas. 
c) melhoria dos serviços básicos oferecidos à população devido à rapidez da transmissão das 

informações. 
d) precarização dos serviços básicos oferecidos à população nos países pouco desenvolvidos. 
iro” significa o mais das vezes: menos tempo traz mais dinheiro. A identidade supõe aqui inversão de grand 

 
05. Na atual fase da globalização, ao contrário do que ocorreu no passado, a expansão do capitalismo pode 

prescindir da invasão e da ocupação territorial, pois 
a) a disputa por territórios foi substituída pela guerra por mentes e corações. 
b) o território perdeu importância em decorrência de sua inexistência física. 
c) a base territorial emergiu frente ao desenvolvimento tecnológico. 
d) o fundamental é dominar os diversos mercados utilizando capitais especulativos. 

 
06. Leia o texto. 

Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial (FEM), escreveu, em artigo publicado na “Foreign A_ 
airs”, que: 
 
A 1ª revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e o 
meio do século XIX. 
 
A 2ª revolução industrial usou a eletricidade para criar produção em massa a partir do meio do século XIX. 
 
A 3ª revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na 
segunda metade do século XX. 
 
Agora, no século XXI, a 4a revolução industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas 
física, digital e biológica. 

https://tinyurl.com/y72sm8v5> A- 
cesso em: 17.09.2018. Adaptado. 

 
De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor caracteriza-se 
por 
a) redes aéreas de comunicação e pela intensificação do uso do fordismo. 
b) viagens interespaciais e pelo grande emprego de carvão mineral. 
c) cabeamento telegráfico submarino e pela adoção do taylorismo. 
d) computadores a válvula e pela utilização de linhas de produção. 
e) internet móvel e pela inteligência artificial. 
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07. Com a administração científica do trabalho, de Frederick Taylor (1865-1915), a produção de cada 
trabalhador poderia ser medida cientificamente. Como resultado, surgiu o taylorismo tal como conhecemos.  

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História:  
Sociedade e cidadania. Vol. 3. 2016.  

 
Tendo isso em mente, qual a meta do sistema de Taylor?  
a) Estudar o comportamento dos trabalhadores para desenvolver técnicas eficazes e seguras de trabalho 

e produção.  
b) Aprender sobre como os trabalhadores reagiam ao trabalho moderno para ensiná-los a trabalhar com 

mais eficiência.  
c) Racionalizar o processo produtivo para obter lucro com eficiência, sem gastos desnecessários para a 

fábrica.  
d) Explorar radicalmente os trabalhadores para que trabalhassem até morrer de exaustão sem maiores 

preocupações.  
e) Incentivar o valor do trabalho aos trabalhadores para e mostrar os caminhos da meritocracia para toda 

sociedade. 
 
08. Em meados do século XVIII ocorreu na Europa, mais especificamente na Inglaterra, um conjunto de 

inovações tecnológicas que transformaram completamente a relação do ser humano com a natureza. A 
partir daquele momento tornou-se possível a reprodução gigantesca de bens, homens e das próprias 
inovações. O limite a este crescimento hoje é dado pela própria natureza e as soluções são dadas pelo 
progresso tecnológico. A este processo no século XVIII denominou-se Primeira Revolução Industrial. A 
marca fundamental foi a invenção da máquina a vapor, do tear mecânico, com a indústria têxtil e a 
indústria do ferro.  

 
Analise as afirmações a seguir sobre as condições tecnológicas, organizacionais e sociais da Primeira 
Revolução Industrial:  
I. A Primeira Revolução Industrial caracterizou-se por ser um processo social mais técnico do que 

propriamente científico, no qual as oficinas e a praticidade das invenções foram determinantes.  
II. As transformações sociais foram significativas com a evolução da burguesia e de uma classe operária, 

que desde o início das mudanças participou dos frutos do crescimento da produção e da renda.  
III. A Inglaterra, apesar de não ter sido o primeiro país a desenvolver uma sociedade plenamente de 

mercado, tornou-se dominante na Primeira Revolução Industrial. Este país tornou-se a “oficina do 
mundo”.  

IV. Esta nova sociedade do grande enriquecimento e da grande transformação necessitou de matérias 
primas para os primeiros setores, como a lã e a seda; e combustíveis como fonte de energia, como o 
carvão e o petróleo.  

V. Para consolidar o crescimento da nova sociedade industrial na Inglaterra foram essenciais a existência 
prévia de uma sociedade voltada para o mercado, ricas fontes de matéria prima na Inglaterra e no 
exterior e um domínio internacional dos mercados.  

 
É correto apenas o que se alega em:  
a) I, III, V  
b) II, IV, V  
c) I, II, III  
d) I, IV, V  
e) II, III, IV 

 
09. 

 
Atlas da História do mundo. São Paulo: Editora Abril. 

 
Em finais do século XIX, o processo de industrialização alterou os espaços sociais de produção, como ilustra 
a foto da fábrica inglesa Electrical Foundation. 
 
Uma das alterações que afetou diretamente a organização do trabalho dos operários foi: 
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a) divisão de tarefas especializadas 
b) segregação dos espaços produtivos 
c) expansão da qualificação profissional 
d) hierarquização de habilidades artesanais 

 
10. Analise a tirinha a seguir. 
 

Frank & Ernest 

 
 

A partir da tirinha, é correto afirmar que a linha de montagem fordista 
a) estabelece tarefas específicas para cada operário, o que restringe sua percepção sobre o bem final 

produzido. 
b) permite que o operário realize funções variadas, o que elimina o sobretrabalho e garante um salário 

justo. 
c) exige uma qualificação diversificada do operário, o que permite sua participação nas várias etapas do 

processo produtivo. 
d) aumenta a velocidade do processo produtivo, o que estimula a produtividade e a cogestão dos 

operários. 
e) intensifica a participação do fator trabalho, o que garante a inclusão dos trabalhadores nas decisões do 

processo produtivo. 
 
11. 

 
THAVES, Bob. Frank and Ernest. Disponível em: <http://www. nucle- 
opedagogecode/sociologia.blogspot.com>. Acesso em: 26 nov. 2017. 

 
Com base na análise da charge e nos conhecimentos sobre os modos de produção industrial, marque V nas 
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
 
(   ) A charge faz uma critica ao modo de produção taylorista, quando se refere à falta de visão de conjunto 

que o trabalhador de uma linha de montagem tem, em relação ao seu trabalho e ao produto dele. 
(   ) A charge ilustra uma das principais características da acumulação flexível do trabalho, na qual cada 

funcionário executa apenas uma etapa de processo produtivo. 
(   ) As premissas do modo de produção ilustrado são, dentre outras, a máxima produtividade, através de 

padrões repetitivos dos trabalhadores e das máquinas, e a otimização do trabalho para aplicação de 
um sistema de produção em massa. 

(   ) O toyotismo, modo de produção retratado, se distingue dos demais sistemas pela ampla divisão do 
trabalho, e pela produção que varia conforme a demanda, e por produtos necessariamente 
padronizados. 

(   ) A estratégia de produção apresentada coincide com o fordismo, também conhecido como just in time 
porque a importação das matérias-primas e a fabricação dos produtos acontecem de forma combinada 
com o prazo de entrega a ser cumprido. 

 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
01. V F V F V 
02. V V F F V 
03. V F V F F 
04. F V F V F 
05. F F V F V 

 
12. Modelo de produção industrial, também conhecido como administração científica, muito criticado, entre 

outros motivos, por não considerar o lado social e humano do trabalhador. 
 

O modo de produção industrial caracterizado corresponde 
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01. ao Taylorismo, que limita o trabalhador a realizar uma única função, ao longo do processo produtivo. 
02. ao Toyotismo, no qual o trabalhador é responsável pela realização de várias tarefas durante o processo 

produtivo. 
03. ao Fordismo, que introduziu a esteira na linha de produção, com o objetivo de intensificá-la. 
04. à Acumulação Flexível, cujo objetivo é adequar a produção conforme a demanda. 
05. ao Volvismo, criado para garantir o máximo desenvolvimento do trabalhador, através de sua elevada 

qualificação. 
 
13. Detroit foi símbolo mundial da indústria automotiva. Chegou a abrigar quase 2 milhões de habitantes entre 

as décadas de 1960 e 1970. Em 2010, porém, havia perdido mais de um milhão de habitantes. O espaço 
urbano entrou em colapso, com fábricas em ruínas, casas abandonadas, supressão de serviços públicos 
essenciais, crescimento da pobreza e do desemprego. Em 2013, foi decretada a falência da cidade. Essa 
crise urbana vivida por Detroit resulta dos seguintes processos: 

 
a) ascensão do taylorismo; protecionismo econômico e concorrência com capitais europeus; 

deslocamento de indústrias para cidades vizinhas. 
b) consolidação do regime de acumulação fordista; protecionismo econômico e concorrência com capitais 

europeus; deslocamento de indústrias para outros países; 
c) declínio do toyotismo; liberalização econômica e concorrência com capitais asiáticos; deslocamento de 

indústrias para cidades vizinhas. 
d) ascensão do regime de acumulação flexível; liberalização econômica e concorrência com capitais 

asiáticos; deslocamento de indústrias para outros países. 
 
14. Observe a charge a seguir: 
 

 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

fichaTecnicaAula.html?aula=40673. Acesso em 21 jul 2017. 
 

A ilustração é uma crítica à Divisão Internacional do Trabalho. Além disso, é correto assinalar que ela 
retrata: 
a) O avanço da ciência, produzindo um mundo mais igualitário onde os países capitalistas desenvolvidos 

asseguram um novo sistema técnico- científico a todos os cidadãos do globo. 
b) A divisão do mundo entre os países capitalistas industrializados e as empresas transnacionais que 

representam o grande capital financeiro. 
c) A presença das novas tecnologias, ao mesmo tempo, nas diversas regiões do mundo, devido ao 

processo de globalização. 
d) A unificação das técnicas na escala global. 
e) A existência de “dois mundos”: um produtor de tecnologias e outro fornecedor de matérias-primas. 

 
15. A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do 

proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política, e a urbanização intensificou-se, 
recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. 

QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLI-VEIRA, M. G. Um toque de clássicos: Marx, Dur- 
kheim e Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 
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As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais: 
a) Burguesia e trabalhadores assalariados. 
b) Igreja e corporações de ofício. 
c) Realeza e comerciantes. 
d) Campesinato e artesãos. 
e) Nobreza e artífices. 

 
16. No mundo atual, permeado pela lógica capitalista, a capacidade de adaptação às demandas impostas pelo 

cenário vigente é de extrema importância para aqueles que se empenham em crescer no trabalho. Os 
trabalhadores precisam garantir sua sobrevivência e dessa maneira estão adoecendo com o novo ritmo de 
produção. Sintomas como estresse, ansiedade, fobias e outros, vêm surgindo cada vez mais rápido nas 
pessoas que sofrem grandes pressões no trabalho. 
[....] 
Na Revolução Industrial, além das mudanças no setor comercial e agrícola, tivemos acima de tudo as 
transformações sociais, ou seja, a passagem da sociedade rural para a sociedade urbana. 

<https://tinyurl.com/y86wcuhe> A- 
cesso em: 09.03.2017. Adaptado. 

 
Assinale a alternativa que elenca corretamente as principais características da Primeira Revolução 
Industrial. 
a) Valorização do trabalho artesanal; utilização de tração animal; eliminação da divisão do trabalho e 

surgimento da classe média. 
b) Valorização do trabalho qualificado; utilização de petróleo como fonte de energia; aprofundamento do 

uso das tecnologias da informação e surgimento dos profissionais liberais. 
c) Valorização do trabalho feminino; utilização de biocombustíveis; eliminação do trabalho braçal e 

surgimento das leis trabalhistas. 
d) Invenção de máquinas para substituir o trabalho humano; utilização de carvão mineral e vapor; 

aprofundamento da divisão do trabalho e surgimento do proletariado. 
e) Invenção de ferramentas e técnicas agrícolas; utilização de energia solar e eólica; eliminação do 

trabalho escravo e surgimento do campesinato. 
 
17. O empresário Henry Ford (1863-1947) foi um gênio e também um homem cheio de contradições: abriu as 

portas de suas fábricas para homens de diversas partes do mundo. Foi capaz de dobrar o salário mínimo na 
sua fábrica, atraindo a fúria de seus rivais, mas colocou um capanga para liderar, a base do medo, sua 
indústria; contratou um navio para levar pacifistas à Europa para tentar acabar com a Primeira Guerra, 
mas apresentava um antissemitismo que lhe rendeu elogios de Adolf Hitler. 

(Richard Snow. Ford – O homem que transformou o consumo e inventou a Era Moderna) 
 

O texto trata de Henry Ford, empresário responsável pelo fordismo, termo este que pode ser definido 
como: 
a) sistema produtivo que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa; 
b) um processo industrial em que há produção em série, linhas de montagem, produção em massa; 
c) um processo industrial que adota a utilização de pequenos e altos índices de terceirização; 
d) um processo de produção caracterizado pelo altíssimo grau de informatização e automação, forte 

presença dos sindicatos trabalhistas e mão de obra altamente qualificada; 
e) sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou 

comprado antes da hora certa. 
 
18. A partir do final dos anos 1980, e sobretudo nos anos 1990, vários países da América Latina com grandes 

dívidas internacionais e em crise econômica passaram a adotar uma série de políticas econômicas sob a 
determinação de organismos, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. O marco 
para essa mudança foi o chamado Consenso de Washington (1989). Essas políticas pautavam-se por 
privatizações em setores estratégicos nacionais e contenção de gastos públicos, mesmo em áreas básicas 
como saúde e educação.  

 
Esta tendência de política econômica denomina-se:  
a) Neoliberalismo 
b) Bipolaridade  
c) Socialdemocracia  
d) Keynesianismo 
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19. “A economia mundial — o sistema capitalista — começou a ser estruturada com a conquista e colonização 
de América, África e Ásia. Desde então, a acumulação extrativista esteve determinada pelas demandas das 
metrópoles — os centros do capitalismo nascente. Algumas regiões foram especializadas na extração e 
produção de matérias-primas, ou seja, bens primários, enquanto outras assumiram o papel de produtoras 
de manufaturas. As primeiras exportam Natureza, as segundas a importam.” 

ACOSTA, A. Extrativismo e neoextrativismo: duas faces da mesma maldição. 
 In: DILGER, G.; LANG, M.; PEREIRA FILHO, J. (orgs). Descolonizar o imaginário: debates sobre pós extrativismo e 

alternativas de desenvolvimento. São Paulo: Fundação Rosa de Luxem- 
burgo, 2016. p. 49-50. 

 
Essa divisão de papéis econômicos, mencionada no texto acima, no contexto da economia mundial ainda 
vigente, na qual a América Latina se inseriu como “exportadora de Natureza”, é chamada de 
a) Cartel 
b) Industrialização de substituição de importação 
c) Planos trienais 
d) Imperialismo 
e) Divisão internacional do trabalho 

 
20. O capitalismo neoliberal, após os anos 1980, caracteriza‐se 

a) pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos. 
b) pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e 

pela tendência à diminuição dos direitos sociais. 
c) pela adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais e distribuem mais equitativamente a 

riqueza. 
d) pelo fortalecimento do papel do Estado nos direitos sociais e pela diminuição do papel das finanças em 

relação ao PIB mundial. 
e) pela formação de blocos econômicos entre países periféricos, que impediram a livre circulação de 

capitais e contiveram o aumento das desigualdades. 
 
21. A atual fase do capitalismo é denominada 

a) industrial 
b) comercial 
c) financeira 
d) informacional 

 
22. CARACTERISTICAS DO CAPITALISMO E DO SOCIALISMO 
 

 
Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/ 
principais-diferencas-entre-capitalismo-socialismo.htm>.  

Acesso em: mar. 2017. Adaptado.  
 

Considerando-se os dados apresentados no quadro, uma possível inovação introduzida pelo neoliberalismo 
que pode ser identificada em um dos sistemas referidos é  
a) a redução do papel do Estado à mínima intervenção nas relações de produção e no mercado.  
b) a regulamentação do mercado de trabalho, buscando a justa distribuição entre oferta e demanda.  
c) o fortalecimento do monopólio estatal sobre bens e produtos circulantes no mercado externo.  
d) a aceleração no processo de ascensão social, extinguindo as classes de baixa renda e ampliando as 

classes médias.  
e) o estabelecimento de práticas punitivas para empresas estatais que não alcançam a produtividade 

estabelecida pelo Estado. 
 
23. A partir do início do século XX e com maior intensidade após a Segunda Guerra Mundial, o sistema 

capitalista sofreu grandes transformações nas economias desenvolvidas. A principal dessas transformações 
foi a diminuição da taxa de exploração dos trabalhadores e a melhoria nas condições de vida da população 
em geral. Para isso, a ação do Estado foi decisiva, pois este passou a utilizar os recursos públicos para criar 
um amplo sistema de bem-estar social. 

(VESENTINI, J.W. Sociedade e espaço: geografia geral e do Brasil.  
São Paulo: Editora Ática, 2005). 
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A relação entre o Governo, o Sistema bancário e o Povo no Capitalismo atual. 

 
De acordo com as recentes transformações do Capitalismo, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
afirmações: 
a) Em todos os países desenvolvidos existe um Estado assistencialista, que é bem mais forte em algumas 

sociedades, como Estados Unidos e Reino Unido. O assistencialismo teve como ícones, na década de 
1980, o então presidente dos EUA, Ronald Reagan e a primeira ministra inglesa Margareth Thatcher. 

b) A social-democracia consiste em uma política elitista ou em uma forma de governo que se caracteriza 
pela união entre o partido político no poder e as organizações empresariais, especialmente as 
federações da indústria e do comércio. 

c) Assim como no liberalismo, a política econômica neoliberal também defende que o mercado deve ser 
completamente livre, sem a intervenção do Estado na economia. Assim, os neoliberais acreditam na 
autodisciplina espontânea do mercado, não garantindo ao Estado o papel disciplinador da economia. 

d) Desde o final da década de 1970, alguns setores da sociedade apresentaram reações contrárias ao 
Estado de bem-estar social. Grandes empresas e pessoas de altas posses queixam-se com frequência 
cada vez maior da excessiva carga de impostos que recai sobre elas e que o Estado utiliza para fins 
sociais. Afirma-se também que o Estado gasta mal os recursos públicos e que o melhor seria deixar 
mais recursos nas mãos da iniciativa privada. 

 
24. Ao longo do século XIX, a chamada “Marcha para o Oeste” permitiu a expansão territorial dos Estados 

Unidos. Em relação a esse processo, assinale a alternativa correta. 
a) A expressão “Destino Manifesto” justificava o expansionismo, relacionando-o a uma espécie de missão 

civilizadora por parte dos estadunidenses. 
b) A expansão territorial foi impedida porque a população francesa da Louisiana se recusou a integrar a 

Federação americana. 
c) O governo mexicano reconheceu a superioridade civilizacional dos Estados Unidos e cedeu territórios 

como o Texas e a Califórnia. 
d) O regime de grande propriedade, predominante nos territórios do Oeste, atraiu grandes fluxos 

migratórios. 
e) A construção de estradas de ferro, que acelerou a expansão para o Oeste, foi possível graças à compra 

de terras indígenas. 
 

25. No século XX, a mundialização do capitalismo monopolista associada à geopolítica mundial, caracterizam-se 
por  
a) gerar segmentação do espaço econômico, visando eliminar as desigualdades entre o centro e a 

periferia.  
b) criar instituições como a ONU, objetivando o controle da dívida externa dos países europeus.  
c) implantar uma nova DIT, favorável aos países periféricos.  
d) adotar novas bases nas relações Estado-Empresa, implantando nova dinâmica de alianças.  
e) possibilitar que as commodities dos países periféricos fossem mais valorizadas no comércio 

internacional. 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 26 
  

O capitalismo nasceu sob a égide da aceleração. Quanto menos tempo despendido, mais produtos a serem 
transformados em mercadoria. “Tempo é dinheiro” significa o mais das vezes: menos tempo traz mais 
dinheiro. A identidade supõe aqui inversão de grandezas. Na competição comercial dá-se o mesmo. Quem 
chega antes, quem se adiante na roda do calendário e do relógio, terá maiores oportunidades de vender. 
Quem já chegou, já ganhou espaço e poder. Concorre quem mais corre. 

(BOSI, Alfredo. Entre a literatura e a história.  
São Paulo: Ed. 34, 2013. p. 355) 
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26. A quebra da bolsa de Nova York (1929) culminou em uma notável crise do capitalismo. Essa crise 
acarretou a revisão de alguns princípios, dentre os quais se destacou 
a) o liberalismo econômico, que tornara possível a produção de bens de consumo muito acima das 

necessidades do mercado, sem mecanismos de regulação. 
b) o protecionismo estatal, que permitira a expansão descontrolada do crédito bancário, resultando em 

dívidas pendentes, assumidas pelo Estado. 
c) a democracia liberal, que possibilitara a melhoria da qualidade de vida da população de menor renda e 

seu acesso ao consumo, não atendido pelo mercado, o que provocou revolta e quebra-quebras. 
d) o keynesianismo, que estimulara a concentração do consumo nas classes médias e altas, dificultando a 

ampliação do mercado interno e engessando o crescimento. 
e) a privatização vigente dos serviços públicos e da seguridade social, que desonerava os Estados, mas 

punha em risco a qualidade de vida e as condições de trabalho dos cidadãos. 
 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 27 
  

Relativismos e divisões 
  

Costuma ser irritante a expressão “ah, isso é relativo”, especialmente quando aplicada sobre uma 
verdade que julgamos absoluta. Mas o relativismo vive, exatamente, da desconfiança quanto a qualquer 
absoluto. O relativista suspende julgamentos definitivos, como Sócrates já fazia nos diálogos com seus 
pares, na Grécia antiga. 

O certo é que os praticantes do relativismo não têm vida fácil. O que foi mais importante no caminho 
da civilização: o domínio do fogo ou a invenção da roda? Do ângulo da cozinheira ou de um motorista, a 
resposta não parece difícil, mas um relativista não apenas hesitará na resposta como duvidará do mérito 
da pergunta. E se tivéssemos que escolher entre o princípio das alavancas ou o da propulsão nuclear? E se 
formos até à Bíblia, para perguntar: quem pecou mais, Adão ou Eva? O relativista responderá: mas o que é 
pecado? Numa rebelião popular contra uma ditadura chovem pedras e paus no ar, todo mundo está em 
risco – e o dono da vidraçaria, apolítico, sorri. Numa eleição é frequente que o relativista se abstenha. Ah, 
a política, que prato cheio para os relativistas: quem tinha razão na guerra da Criméia? Por que caiu 
Napoleão? Personalidades conduzem as massas ou estas fundam as lideranças? No Brasil do século 
passado: a queda do primeiro governo Vargas foi o fim de uma ditadura ou novo golpe? Os historiadores, 
por vezes, têm que enfrentar o duro dilema da escolha, esta que é o inferno dos relativistas. 

O relativismo comparece em todas as áreas. Quem foi maior: o Newton, com suas três leis 
fundamentais, ou o Einstein, ao demonstrar, entre outras coisas, que “É preciso estar em constante 
movimento para manter o equilíbrio”? No campo das fábulas, muitas têm duas versões conclusivas, como a 
da cigarra e da formiga. As religiões dividem-se quanto aos valores e perfis divinos; na política, o embate é 
a lei, e as posições de classe relativizam o valor de um fato. Aliás o fato também se relativiza, ao ser 
rebaixado a opinião. O fenômeno contemporâneo das migrações em massa abre discussão sobre o papel ou 
a existência mesma de fronteiras nacionais. Não era para apagá-las que nasceu a decantada globalização? 
No campo das artes, as divisões e os ângulos são incontáveis. Prosa ou poesia? Realismo ou romantismo? 
A consagração religiosa na disciplina de Bach ou a energia individualista e trágica de Beethoven? Música 
para ouvir ou para dançar? A revolução russa ganha força num filme histórico ou a denúncia revolucionária 
se vê melhor num filme de Carlitos? A fotografia e o cinema, fotogramas isolados ou em movimento 
regular, diminuem a arte da pintura naturalista? A pureza do som digital revela-se mais artificial do que o 
som das gravações em vinil? 

Um teste vocacional parece ser concebido por relativistas. O jovem que faz o teste pode ter como 
resultado a indicação de duas carreiras muito distintas: biólogo ou economista. Talvez ele acabe fazendo 
Letras, em vez de se decidir pelas leis de Mendel, decisivas para a compreensão da hereditariedade, ou de 
Adam Smith, pai do liberalismo econômico. Num de seus maiores contos, Machado de Assis escolheu como 
protagonista um festejado compositor de polcas, música alegre e dançante, que preferiria ser o autor de 
sisudas sonatas ou de prelúdios clássicos – e o narrador de Machado concluiu que esse pobre pianista era 
“uma eterna peteca entre a ambição e a vocação”, amargando esse duro movimento do pêndulo, tão 
característico das pessoas divididas. 

Jornalismo profissional ou redes sociais? Por onde passa a força decisiva das informações, nos dias que 
correm? A reserva de cotas nas escolas públicas é um duradouro instrumento de justiça ou medida 
emergencial? O Estado é laico em sentido absoluto ou deve ceder espaço para diferentes manifestações 
religiosas? Os currículos escolares devem se orientar por princípios centralizadores ou seguir inclinações 
regionais? Têm os homens algum papel nas afirmações do feminismo? A sexualidade tem a ver com 
gêneros, e há definições a fixar nesse campo delicado dos desejos e das identidades? 

É possível que no século XXI desenvolvam-se as contradições próprias do relativismo: a permanência 
na posição relativista acaba sendo sua condenação a um absoluto, o do adiamento sistemático da escolha. 
O intimismo confidencial e a vida privada não combinam muito com a internet e os smartphones; as 
noções mesmas de interesse público e interesse privado parecem pouco nítidas, ou mesmo desnecessárias. 
O crescente avanço das ciências e das várias tecnologias parece favorecer uma posição relativista 
planetária, segundo a qual tudo parece condenado a ser efêmero, tudo parece estar à espera de sua 
imediata superação. Uma multidão de pessoas entretidas cada uma em seu celular é um cenário que 
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confirma uma orientação geral para a pluralidade de interesses, dentro da qual tudo parece ser tão decisivo 
quanto relativo. É essa nossa marca de modernos? 

(Aristeu Gonçalves Filho, inédito) 
 
27. No filme de Carlitos de 1936 – “Tempos Modernos” − há uma das imagens mais consagradas do cinema de 

todos os tempos: uma linha de montagem que “enlouquece” o personagem por representar o trabalho 
repetitivo, característico da organização do trabalho taylorista. 

 
(Disponível: www.researchgate.net/) 

 
Caso fosse filmado um novo “Tempos Modernos”, nos dias de hoje, seria necessária uma análise de uma 
outra organização do mundo do trabalho, denominada Toyotismo. 
I. A produção é adequada à demanda, o que reduz os estoques tanto de matérias-primas como de bens 

manufaturados. 
II. Opõe-se ao fordismo porque se mantém produzindo sem, necessariamente, depender de avanços nos 

sistemas de transporte e de comunicações. 
III. A automatização de etapas da produção reduz os gastos com mão de obra, que deve ser cada vez 

mais qualificada e multifuncional. 
 
Está correto o que se afirma APENAS em 
a) I e III. 
b) I. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) III. 

 
GABARITO: 

 
01. a 
02. a 
03. c 
04. a 
05. d 
06. e 
07. c 
08. a 
09. a 
10. a 
11. 03 
12. 01 
13. d 
14. e 
 

 

15. a 
16. d 
17. b 
18. a 
19. e 
20. b 
21. d 
22. a 
23. fffv 
24. a 
25. dbp 
26. a 
27. a 
 
  

 
 


