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Atividade extra
Questão 1

Vivemos em um mundo acelerado, no qual as informações transitam de um canto a outro em uma velocidade 

jamais sentida.  Esse cenário muda a relação das pessoas com os lugares, altera os hábitos culturais e as relações so-

ciais e econômicas. Cria empregos, formas de estudar, atitudes e comportamentos.

Alguns estudiosos costumam designar esse modelo de sociedade como:

a. sociedade da informação. 

b. sociedade globalizada. 

c. sociedade industrial. 

d. sociedade capitalista. 

Questão 2

Qual o nome do processo de intensificação da interdependência econômica e cultural entre diferentes países 

do globo, onde uma crise econômica pode começar em um país e se espalhar por todo o mundo?

a. novas tecnologias (estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia, tornando-se essenciais em nossa sociedade).

b. sociedade da informação (onde as informações transitam numa velocidade jamais sentida).

c. industrialização (modo de produção onde, as inovações tecnológicas impõe um ritmo cada vez mais racional).

d. globalização.
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Questão 3

Você já trabalhou ou conhece alguém que trabalha com telemarketing num call center? Então, já deve ter ouvi-

do queixas sobre as duras condições de trabalho e as metas às vezes inatingíveis, que levam a pessoa a ter que cum-

prir uma determinada quantidade atendimentos diários. Nesse tipo de trabalho é comum existirem funcionários que 

vivem sob constante pressão, sendo alertados por seus supervisores de que estar abaixo da meta de atendimento 

pode significar a perda do emprego. Em Sociologia, alguns autores definem os trabalhadores de telemarketing como 

uma nova espécie de proletariado, que definem como infoproletariado. 

Há muitos anos, alguns autores diziam que as novas tecnologias inteligentes reduziriam o trabalho repetitivo, 

proporcionariam condições de trabalho que levariam à redução da quantidade de horas trabalhadas, ao fim das tarefas 

repetitivas e a um espaço cada vez maior do trabalho criativo. Isso realmente acontece? Para refletir mais sobre esse 

tema, assista ao vídeo chamado Bom dia, meu nome é Sheila. É um filme de 2009 e se encontra disponível no link abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=KVRwnko8YfA.

Após você ter visto o filme e relido a Unidade 4 do seu material didático, leia com atenção as alternativas abaixo 

e marque a resposta correta.

a. Alguns autores afirmam que o trabalho precário da fase industrial é uma coisa do passado. Sendo assim, 

não há mais condições de trabalho que possam ser definidas como trabalho precário. 

b. A oferta de oportunidades de trabalho em torno de serviços de telemarketing proporciona aos jovens 

iniciantes uma forma bem prazerosa de conciliar trabalho intelectual com uso de tecnologias.

c. Há muitos anos, alguns autores diziam que as  novas tecnologias seriam responsáveis pelo fim das tare-

fas repetitivas e cederiam um espaço cada vez maior ao trabalho criativo. Se observarmos o mercado de 

trabalho atual, podemos dizer que esse momento finalmente chegou.

d. Apesar de alguns ganhos para o mundo do trabalho, as  novas tecnologias inteligentes não significaram o 

fim das tarefas repetitivas, não proporcionariam  as condições de trabalho que levariam à redução da quanti-

dade de horas trabalhadas e nem sempre garantem um domínio total do chamado trabalho criativo.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

 

Questão 2

A      B     C    D

 

Questão 3

A      B     C    D

 




