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1. Sobre o filósofo Karl Marx é correto afirmar que:
I. Trata-se de um pensador político que buscou transformar a realidade a partir da luta de classes.
II. Um pensador político de influência hegeliana que defendeu a conciliação das classes em detrimento da
paz social.
III. Escreveu, em parceria com Feuerbach a obra O Manifesto do Partido Comunista.
a) I está correta;
b) II está correta;
c)III está correta;
d)Todas estão corretas;
2. (SEDUC-PI) “A noção de alienação é fundamental no pensamento marxista, pois apresenta o estado
psicossocial primordial ao qual o indivíduo é submetido no modo de produção capitalista. Além
disso, Marx não vê no trabalho uma expressão qualquer da vida. Para Marx, o trabalho tem uma
localização especial, até mesmo privilegiada, por ser a exteriorização do ser. Por ser a objetificação da
essência humana, por ser o processo de colocar para fora a mais pura humanidade, o esforço material da
transformação do mundo e satisfação das necessidades.”
No que diz respeito à alienação, Karl Marx considera que:
A É a constatação básica de que o trabalhador está alienado em relação ao produto de seu trabalho que
gera a revolta de classe, cerne da revolução em massa.
B Construir as próprias ferramentas é exercer uma dominação impossível a qualquer outro animal, o que
já elimina para o homem a possibilidade de total alienação.
C Uma das formas de reconhecer a alienação é quando, no fim do processo de trabalho, o produto feito se
transforma em algo estranho, independente do ser que o produziu.
D É o estranhamento em não se reconhecer num produto a essência da pobreza e da alienação gerada pela
substituição progressiva e inexorável do homem pela máquina.
3. (UEG 2013) A respeito do materialismo histórico de Karl Marx, verifica-se que é uma
a) concepção da história que defende que o processo histórico é determinado exclusivamente pelos
interesses econômicos e materiais, sendo devido a isso que Marx atribuiu o nome “materialismo” à sua
concepção em oposição ao “idealismo”, que defende que as pessoas perseguem seus ideais.
b) teoria da história que analisa o processo real e concreto, enfatizando o modo de produção e reprodução
dos bens materiais necessários para a sobrevivência humana e que passa a ser determinada pela luta de
classes em determinadas sociedades.
c) concepção que considera que a matéria é a origem do universo e da sociedade, e que ela muda
historicamente transformando o homem e a natureza, sendo por isso que Marx intitulou essa concepção
com a junção das palavras materialismo e história.

d) concepção historicista que compreende que a única ideologia válida é o materialismo originado com o
iluminismo e aperfeiçoado por Augusto Comte, sendo a divergência de Marx com esses antecessores
apenas política, já que ele propunha uma concepção revolucionária diferentemente deles.
4. (UFRRJ/2006) Sobre as primeiras ações socialistas, Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto
Comunista de 1848, afirmaram o seguinte:
“As primeiras tentativas do proletariado para impor diretamente o seu próprio interesse de classe, num
tempo de agitação geral, no período da revolução que pôs termo à sociedade feudal, falharam
necessariamente por não estar ainda desenvolvida a figura do próprio proletariado e por faltarem ainda
condições materiais da sua libertação, que são precisamente o produto da época burguesa.”
Em relação aos primórdios do movimento operário na Europa, é correto afirmar que:
a) propunham como forma de acabar com o capitalismo um regime socialista ditatorial conhecido como
“Ditadura do Proletariado”.
b) se originou na Inglaterra e buscava superar as mazelas do capitalismo por meio de um programa de
inspiração claramente socialista.
c) surgiu por iniciativa de partidos políticos socialdemocratas com atuação regular em diversos
parlamentos europeus e grande base entre os operários.
d) se organizou em torno de um programa político revolucionário que tinha nos Bolcheviques russos a
referência fundamental.
e) foi denominado, em sua forma mais violenta, ludismo e é associado à resistência dos operários ao
capitalismo por meio da quebra de máquinas.
5. (Uema) As sociedades modernas são complexas e multifacetadas. Mas é com o capitalismo que as
divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as
classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia
uma característica de classe social?
a) O status social e cultural dos indivíduos.
b) A função social exercida pelos indivíduos na sociedade.
c) A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas.
d) A identidade social, cultural e coletiva.
e) A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção.
6. (Uel 2011) Observe a charge
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Com base na charge e nos conhecimentos sobre a teoria de Marx, é correto afirmar:
a) A produção mercantil e a apropriação privada são justas, tendo em vista que os patrões detêm mais
capital do que os trabalhadores assalariados.
b) Um dos elementos constitutivos da acumulação capitalista é a mais-valia, que consiste em pagar ao
trabalhador menos do que ele produziu em uma jornada de trabalho.
c) A mercadoria, para poder existir, depende da existência do capitalismo e da substituição dos valores de
troca pelos valores de uso.
d) As relações sociais de exploração surgiram com o nascimento do capitalismo, cuja faceta negativa está
em pagar salários baixos aos trabalhadores.
e) Sob o capitalismo, os trabalhadores se transformaram em escravos, fato acentuado por ter se tornado
impossível, com a individualização do trabalho e dos salários, a consciência de classe entre eles.
7. (UEM – Inverno 2008) Em termos sociológicos, assinale o que não for correto sobre o conceito de
classes sociais.
a) Sua utilização visa explicar as formas pelas quais as desigualdades se estruturam e se reproduzem nas
sociedades.
b) De acordo com Karl Marx, as relações entre as classes sociais transformam-se ao longo da história
conforme a dinâmica dos modos de produção.
c) As classes sociais, para Marx, definem-se, sobretudo, pelas relações de cooperação que se
desenvolvem entre os diversos grupos envolvidos no sistema produtivo.
d) A formação de uma classe social, como os proletários, só se realiza na sua relação com a classe
opositora, no caso do exemplo, a burguesia.
e) A afirmação “a história da humanidade é a história das lutas de classes” expressa a ideia de que as
transformações sociais estão profundamente associadas às contradições existentes entre as classes.
8. (UFUB) De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica:
a) Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu trabalho.
b) Pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e nãoproprietários dos meios de produção.
c) Pelas diferenças de inteligência e habilidade inatas dos indivíduos, determinadas biologicamente.
d) Pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos,
marcados pela igualdade de oportunidades.
9. (UFUB) De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica:
a) Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu trabalho.
b) Pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e nãoproprietários dos meios de produção.
c) Pelas diferenças de inteligência e habilidade inatas dos indivíduos, determinadas biologicamente.
d) Pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos,
marcados pela igualdade de oportunidades.

