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Atividade extra
Questão 1

Leia com atenção o texto de Paul Lovejoy sobre escravidão:

Enquanto propriedade, os escravos eram bens móveis: o que significa dizer que eles podiam ser compra-
dos e vendidos. Os escravos pertenciam aos seus senhores, que pelo menos teoricamente, tinham total 
poder sobre eles. Instituições religiosas, unidades de parentesco e outros grupos na mesma sociedade 
não protegiam os escravos como pessoas perante a lei, ainda que o fato dos escravos serem também se-
res humanos fosse algumas vezes reconhecido. Por serem bens móveis, os escravos podiam ser tratados 
como mercadorias.

Após a leitura do trecho acima, marque a resposta certa.

a. No modo de produção escravista, os trabalhadores recebiam salários muito baixos.

b. No escravismo e no capitalismo, os trabalhadores não são donos de sua força de trabalho. Portanto, são 

tratados como se fossem mercadorias compradas e vendidas por seu senhor.

c. Mesmo sendo tratados como bens móveis, os escravos possuíam um salário mínimo que lhes garantia 

o sustento.

d.  Ao contrário do trabalho escravo, o trabalho na sociedade capitalista atual consiste no chamado traba-

lho assalariado. Isso não significa que deixamos de encontrar também, em certas situações regidas pelo 

trabalho capitalista, condições de trabalho degradantes e precárias. 



30

Questão 2

Faça uma pesquisa, em jornais e em sites da internet, que falem da sobre a exploração do trabalho nas socieda-

des capitalistas, principalmente a brasileira. Agora volte ao enunciado da questão anterior, ao texto de Lovejoy, que 

fala da forma como o modo de produção escravista desumaniza o trabalhador, transformando-o num mero objeto. 

Após essa reflexão, desenvolva um comentário em que você vai dar sua opinião:

a. no trabalho existente nas condições atuais da nossa sociedade capitalista, ainda persistem condições 

de trabalho precárias similares às que existiam na sociedade escravocrata.

b. no âmbito da sociedade capitalista, pode-se falar em formas de trabalho que podem ser definidas como 

trabalho escravo.

c. a sociedade capitalista desumaniza o trabalhador em muitas situações, no entanto, diferente de modos 

de produção anteriores, o capitalismo proporciona ao trabalhador trocar sua força de trabalho por um 

salário. Sendo assim, embora seja constantemente explorado, o capitalismo pode ser chamado de so-

ciedade assalariada. 

d. no capitalismo, as condições salariais são parecidas com as do escravismo, a única diferença é que todos 

os trabalhadores têm carteira assinada no modo de produção capitalista.

Questão 3

Carros mais seguros, mais eficientes e mais caros

Custo de exigência de veículo com maior tecnologia será repassado ao consumidor, dizem analistas

SÃO PAULO - O novo regime automotivo brasileiro estabelece exigências aos fabricantes que são muito 
bem-vindas aos brasileiros, como a melhoria no desempenho e na segurança dos veículos, menos consumo 
de combustível e menor nível de emissão gases poluentes, entre outras melhorias tecnológicas.  A indústria 
também terá de investir parte de suas receitas (0,5%) em inovação e engenharia.

(O Globo, 14/10/2012.  Caderno Economia).

No século XX, o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas produtivos deu origem a uma divisão do trabalho 

muito bem detalhada e encadeada.  Responda, então:

a. Como ficou conhecido esse novo modo de produção?

b. Em que consiste esse novo modelo de produção?



Ciências Humanas e suas Tecnologias · Sociologia 31

Questão 4

O sistema de organização social baseado na servidão, onde os vassalos (trabalhadores) trabalhavam para os 

senhores feudais (donos da terra), em troca de parte da colheita e proteção, é chamado de:

a. capitalismo (sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada).

b. feudalismo.

c. socialismo (organização econômica que os meios de produção são de propriedade pública e/ou coletiva).

d. industrialização (modo de produção onde as inovações tecnológicas impõem um ritmo cada vez mais racional).

Questão 5

Todas as coisas que, direta ou indiretamente, nos permitem transformar a matéria-prima em um bem final 

são chamados:

a. trabalho (atividade que tem como resultado a obtenção de bens e serviços).

b. forças produtivas (forças utilizadas para transformar a natureza com o objetivo de produzir bens materiais).

c. instrumentos de produção. 

d. serviços (ação de servir, originado do termo latino servitium).
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

Em pleno início do século XX, a sociedade industrial aprimorava cada vez mais suas técnicas de produção capi-

talista. As inovações tecnológicas impunham um ritmo de trabalho cada vez mais racional, organizado, medido 

pelo tempo e pela produção. O consumo de produtos aumentava e era necessária uma produção que atendesse 

a essa demanda. Em 1913, um empresário chamado Henry Ford (1863-1947), fundador da Ford Motor Company, 

idealizou uma série de mudanças nos processos de trabalho. Uma das principais mudanças foi a introdução das 

linhas de montagem de produção que, nas fábricas da Ford, podem ser definidas como: o automóvel a ser mon-

tado deslocava-se por  uma esteira rolante, enquanto os operários, pouco qualificados, executavam as operações 

padronizadas, alinhados junto à esteira. O fordismo, portanto, é caracterizado pelo trabalho fragmentado e pelo 

gestos repetitivos na produção industrial.  Esse modelo causou grande impacto na produção em massa da indús-

tria automobilística, isso porque Ford seguiu os princípios de padronização e simplificação de Frederick Taylor 

(1856-1915), que acelerava ao máximo a produção e obrigava o trabalhador a operar no ritmo das máquinas. Por 

essa razão, esse método de trabalho também costuma ser chamado de fordismo-taylorismo.

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

A      B     C    D


