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SOCIOLOGIA
QUESTÃO 01
(ENEM/2021) Desde o mundo antigo e sua filosofia,
que o trabalho tem sido compreendido como
expressão de vida e degradação, criação e
infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade
social e servidão. Trabalho e fadiga. Na
Modernidade, sob o comando do mundo da
mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio
(negar o ócio) veio sepultar o império do repouso, da
folga e da preguiça, criando uma ética positiva do
trabalho.
ANTUNES. R. O século XX e a era da degradação do trabalho, ln: SILVA. J.
P (Org.). Por uma sociologia do século XX. São Paulo Annablume, 2007
(adaptado).

O processo de ressignificação do trabalho nas
sociedades modernas teve início a partir do
surgimento de uma nova mentalidade, influenciada
pela
(A) Reforma higienista, que combateu o caráter
excessivo e insalubre do trabalho fabril.
(B) Reforma Protestante, que expressou a
importância das atividades laborais no mundo
secularizado.
(C) força do sindicalismo, que emergiu no esteio do
anarquismo reivindicando direitos trabalhistas.
(D) participação das mulheres em movimentos
sociais, defendendo o direito ao trabalho.
(E) visão do catolicismo, que, desde a Idade Média,
defendia a dignidade do trabalho e do lucro.

QUESTÃO 02
(ENEM/2017) A tecelagem e numa sala com quatro
janelas e 150 operários. O salário e por obra. No
começo da fábrica, os tecelões ganhavam em média
170$000 réis mensais. Mais tarde não conseguiram
ganhar mais do que 90$000; e pelo último
rebaixamento, a média era de 75$000! E se a vida
fosse barata! Mas as casas que a fábrica aluga, com
dois quartos e cozinha, são. a 20$000 reis por mês;
as outras são de 25$ a 30$000 reis. Quanto aos
gêneros de primeira necessidade, em regra custam
mais do que em São Paulo.
CARONE, E. Movimento operário no Brasil. São Paulo: Difel, 1979.

Essas condições de trabalho, próprias de uma
sociedade em processo de industrialização como a
brasileira do micro do século XX, indicam a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exploração burguesa.
organização dos sindicatos.
ausência de especialização.
industrialização acelerada.
alta de preços.

QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

(ENEM/2021) O fenômeno histórico conhecido
como "tráfico de coolies" esteve associado
diretamente ao período que vai do final da década de
1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses
foram encaminhados principalmente para Cuba e
Peru e muitos abusos no recrutamento de mão de obra
foram identificados. O tráfico de coolies ou, em
outros termos, o transporte por meios coativos de
mão de obra de um lugar para outro, foi comparado
ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas
e analistas do século XIX.

(ENEM/2012) Uma gigante empresa taiwanesa do
setor de tecnologia vai substituir parte de seus
funcionários por um milhão de robôs em até três anos,
segundo a agência de notícias chinesa. O objetivo é
cortar despesas. Os robôs serão usados para fazer
trabalhos simples e de rotina, como limpeza,
soldagem e montagem, atividades que atualmente são
feitas por funcionários. A empresa já tem 10 mil
robôs e o número deve chegar a 300 mil em 2012 e a
um milhão em três anos. Fabricante do Ipad vai
trocar trabalhadores por um milhão de robôs em três
anos.

SANTOS. M. A. Migrações e trabalho sob contrato no século XIX, História, n,

Disponível em: http://noticias.r7.com. Acesso em: 21 ago. 2011 (adaptado).

12. 2017

Em relação aos efeitos da decisão da empresa, uma
divergência entre o empresário e os funcionários, no
exemplo citado, encontra-se nos respectivos
argumentos:

A comparação mencionada no texto foi possível em
razão da seguinte característica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Oferta de contrato formal.
Origem étnica dos grupos de trabalhadores.
Conhecimento das tarefas desenvolvidas.
Controle opressivo das vidas dos indivíduos.
Investimento requerido dos empregadores.

(A) Aumento da eficiência − Perda dos postos de
trabalho.
(B)Reforço da produtividade − Ampliação das
negociações.
(C) Diminuição dos custos − Redução da
competitividade.
(D) Inovação dos investimentos − Flexibilização da
produção.
(E) Racionalização do trabalho − Modernização das
atividades.

QUESTÃO 04
(ENEM/2014) O jovem espanhol Daniel se sente
perdido. Seu diploma de desenhista industrial e seu
alto conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar
um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 52%
entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele
está convencido de que seu futuro profissional não
está na Espanha, como o de, pelo menos, 120 mil
conterrâneos que emigraram nos últimos dois anos. O
irmão dele, que é engenheiro-agrônomo, conseguiu
emprego no Chile. Atualmente, Daniel participa de
uma “oficina de procura de emprego” em países
como Brasil, Alemanha e China. A oficina é
oferecida por uma universidade espanhola. GUILAYN, P.
Na Espanha, universidade ensina a emigrar. O Globo, 17 fev. 2013 (adaptado).

A situação ilustra uma crise econômica que implica
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

valorização do trabalho fabril.
expansão dos recursos tecnológicos.
exportação de mão de obra qualificada
diversificação dos mercados produtivos.
intensificação dos intercâmbios estudantis

2

QUESTÃO 06

QUESTÃO 08

(ENEM/2014) Leia o texto a seguir.

(ENEM/2015) Uma dimensão da flexibilidade do
tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das
fronteiras que separam o espaço de trabalho e o do
lar, o tempo de trabalho e o de não trabalho. Os
mecanismos modernos de comunicação permitem
que, no horário de descanso, os trabalhadores
permaneçam ligados à empresa. Mesmo não
exercendo diretamente suas atividades profissionais,
o trabalhador fica à disposição da empresa ou leva
problemas para refletir em casa É muito comum o
trabalhador estar de plantão, para o caso de a empresa
ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para
esse estado de alerta é irrisória ou inexistente.

NEVES, E. Engraxate. Disponível em: www.grafar.blogspot.com. Acesso em: 15 fev. 2013.

KREIN, J. D. Mudanças e tendências recentes na regulação do trabalho. In:
DEDECCA, C. S.; PRONI, M. W. (Org.). Políticas públicas e trabalho: textos
para estudo dirigido. Campinas: IE/Unicamp; Brasília: MTE, 2006 (adaptado).

Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e
organização do trabalho, a representação contida no
cartum é caracterizada pelo pessimismo em relação
à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de
trabalho apresentada pelo texto implica o

ideia de progresso.
concentração do capital.
noção de sustentabilidade.
organização dos sindicatos.
obsolescência dos equipamentos.

(A) prolongamento da jornada de trabalho com a
intensificação da exploração.
(B) aumento da fragmentação da produção com a
racionalização do trabalho.
(C) privilégio de funcionários familiarizados com
equipamentos eletrônicos.
(D) crescimento da contratação de mão de obra
pouco qualificada.
(E) declínio dos salários pagos aos empregados mais
idosos.

QUESTÃO 07
(ENEM/2010) Um banco inglês decidiu cobrar de
seus clientes cinco libras toda vez que recorressem
aos funcionários de suas agências. E o motivo disso
é que, na verdade, não querem clientes em suas
agências; o que querem é reduzir o número de
agências, fazendo com que os clientes usem as
máquinas automáticas em todo o tipo de transações.
Em suma, eles querem se livrar de seus funcionários.

QUESTÃO 09
(ENEM/2019) No sistema capitalista, as muitas
manifestações de crise criam condições que forçam a
algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises
periódicas têm o efeito de expandir a capacidade
produtiva e de renovar as condições de acumulação.
Podemos conceber cada crise como uma mudança do
processo de acumulação para um nível novo e
superior.

HOBSBAWM, E. O novo século. São Paulo: Companhia das Letras, 2000
(adaptado).

O exemplo mencionado permite identificar um
aspecto da adoção de novas tecnologias na economia
capitalista contemporânea. Um argumento utilizado
pelas empresas e uma consequência social de tal
aspecto estão em

HARVEY, D. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005
(adaptado).

(A) qualidade total e estabilidade no trabalho.
(B) pleno emprego e enfraquecimento dos sindicatos.
(C) diminuição dos custos e insegurança no
emprego.
(D) responsabilidade social e redução do
desemprego.
(E) maximização dos lucros e aparecimento de
empregos.

A condição para a inclusão dos trabalhadores no
novo processo produtivo descrito no texto é a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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associação sindical.
participação eleitoral.
migração internacional.
qualificação profissional.
regulamentação funcional.

QUESTÃO 10
(ENEM/2020) O toyotismo, a partir dos anos 1970,
teve grande impacto no mundo ocidental, quando se
mostrou para os países avançados como uma opção
possível para a superação de uma crise de
acumulação. ANTUNES. R Os sentidos do trabelho.
ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho.
São Paulo Boitempo, 2009 (adaptado).

A característica organizacional do modelo em
questão, requerida no contexto de crise, foi o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

expansão dos grandes estoques.
incremento da fabricação em massa.
adequação da produção à demanda.
aumento da mecanização do trabalho.
centralização das etapas de planejamento.

GABARITO
Questão 01 – B
Questão 02 – A
Questão 03 – D
Questão 04 – C
Questão 05 – A
Questão 06 – A
Questão 07 – C
Questão 08 – A
Questão 09 – D
Questão 10 – C
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