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(Unioeste 2012)  Para Max Weber a economia capitalista não é marcada pela 

irracionalidade e pela “anarquia da produção”. Ao contrário de Karl Marx, que 

frisava a irracionalidade do capitalismo, para Weber as instituições do 

capitalismo moderno podem ser consideradas como a própria materialização 

da racionalidade. Segundo Weber, uma das características do capitalismo 

moderno é a estrutura burocrática com instituições administradas 

racionalmente com funções combinadas e especializadas. Para o sociólogo 

alemão, o controle burocrático é marcado pela eficiência, precisão e 

racionalidade. Considerando a importância do tema da burocracia na obra de 

Weber, é correto afirmar que:

a) Marx Weber identifica a burocracia com a irracionalidade, com o processo de 

despersonalização e com a rotina opressiva. A irracionalidade, nesse contexto, é vista 

como favorável à liberdade pessoal.   

b) segundo Weber, a ocupação de um cargo na estrutura burocrática é considerada 

uma atividade com finalidade objetiva pessoal. Trata-se de uma ocupação que não 

exige senso de dever e nenhum treinamento profissional.   

c) na burocracia moderna os funcionários são altamente qualificados, treinados em 

suas áreas específicas, enfim, pessoas que tem ou devem ter qualificações 

consideradas necessárias para serem designadas para tais funções.   

d) para Weber, o elemento central da estrutura burocrática é a ausência da hierarquia 

funcional e a obediência à ordem pessoal e subjetiva.   
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◊ Influência de Aristóteles : 
Sociedade é conduzida pelos homens

◊ Influência de Feuerbach: 
Nega a intervenção divina

◊ Influência de Hegel:
Movimento da História - Dialética



◊ Influência dos economistas ingleses:

Estudo do capitalismo 

◊ Influência de Saint-Simon, Fourier e Owen:
Crítica ao capitalismo



“Os filósofos não tem feito nada a não ser 
interpretar o mundo de diferentes maneiras: o 

que importa é transformá-lo”.



A) Relações de trabalho: 

Escravidão 

Servidão 

Trabalho assalariado 

No capitalismo, o trabalho transforma-se em MERCADORIA

Propriedade

Também não é livre

Venda do trabalho



Unimontes 2013)  Para Karl Marx, sociólogo alemão (1818-1883), as 

crises no sistema capitalista devem-se à expansão da produção para 

além daquilo que o mercado pode absorver dentro de uma taxa de lucro 

considerada satisfatória. Havendo uma descida da taxa de lucro, o 

investimento diminui, parte da força de trabalho fica desempregada, o 

que, por sua vez, irá diminuir o poder de compra do consumidor, 

produzindo nova descida na taxa de lucro etc. A retomada da expansão 

e o início de um novo ciclo ocorrem quando empresas sobreviventes 

conquistam as seções do mercado que ficaram livres. São proposições 

relativas à teoria desse autor, EXCETO:

a) A crise tem o efeito de restabelecer o equilíbrio de rendimentos e de recompensas 

entre o trabalho assalariado e o proprietário de capital, consolidando o sistema de 

produção capitalista.   

b) As crises não equivalem a uma quebra do sistema capitalista, mas fazem parte de 

um mecanismo regulador que permite ao sistema dominar as flutuações periódicas a 

que está sujeito.   

c) As crises são soluções momentâneas e necessárias das contradições existentes, que 

promovem e restabelecem, durante certo tempo, o equilíbrio perturbado.   

d) O capitalismo organiza-se unicamente em função da expansão do capital, o que 

requer o desenvolvimento das forças produtivas e busca competitiva do lucro e, por 

isso, está sujeito a crises endêmicas.  
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crises no sistema capitalista devem-se à expansão da produção para 
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B) Alienação: 

Forma máxima de alienação

Propriedade Privada

Perda de algo, privação
O Operário é um apêndice da máquina



C) Mais Valia:

Como ampliar a mais valia? 

Aumento de tecnologia e/ou de 
jornada de trabalho

“Aumento de valor”
Trabalho não remunerado pelo patrão



(Uel 2015)  O dinheiro alterou enormemente as relações 
sociais e, no desenvolvimento da história econômica da 
sociedade, atingiu o seu ápice com o modo de produção 
capitalista. Com base nos conhecimentos sobre os estudos 
de Karl Marx, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, as explicações sobre a produção da riqueza 
na sociedade capitalista. 

a) A mercantilização das relações de produção e de reprodução, por 
intermédio do dinheiro, possibilita a desmistificação do fetichismo da 
mercadoria.   
b) Enquanto mediação da relação social, o dinheiro demonstra as 
particularidades das relações entre indivíduos, como as políticas e as 
familiares.   
c) O dinheiro tem a função de revelar o valor de uso das mercadorias, ao 
destacar a valorização diferenciada entre os diversos trabalhos.   
d)  O dinheiro caracteriza-se por sua capacidade de expressar um valor 
genérico equivalente, intercambiável por qualquer outro valor.   
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(Unimontes 2015)  Para Karl Marx (1818-1883), no processo 
produtivo, o trabalhador gera o valor equivalente a seu 
salário, que é o tempo de trabalho necessário, mas também 
cria valor com o tempo de trabalho excedente, que é 
apropriado pelo proprietário do capital. Embora o processo 
de venda da força de trabalho por um salário apareça como 
um intercâmbio entre equivalentes, o valor que o trabalhador 
pode produzir durante o tempo em que trabalha para aquele 
que o contrata é um valor superior àquele pelo qual vende 
suas capacidades.
Assinale a alternativa que define essa proposição. 
a) Mais-valia.   
b) Modo de produção.   
c) Materialismo histórico.   
d) Trabalho concreto.   
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(Unisc 2013) Karl Marx se notabilizou como o cientista social que

fundou as bases epistemológicas do Materialismo Histórico a

partir das categorias Capital e Trabalho e do método dialético.

Segundo o pensador, a história da humanidade se desenvolve a

partir da tensão entre essas duas categorias e todas as formas

históricas de sociedade, a partir do comunismo primitivo,

expressam em si mesmas uma organização específica do

trabalho com vistas à produção de bens e acúmulo de riquezas.

Nesse sentido, o capitalismo seria uma das formas sociais que se

caracteriza pela organização da produção a partir da relação

entre capital e trabalho, de tal modo que os donos dos meios de

produção (a burguesia) exploram o trabalho objetivando a

obtenção do lucro. A categoria econômica que denota o lucro

obtido a partir desse processo de exploração do trabalho é

denominada por Karl Marx de:
a) expropriação.   b) exploração.   c) capitalismo.   

d) mais-valia.   e) comunismo.   
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d) mais-valia.   e) comunismo.   





D) Classes sociais:

Proletariado: Não detentores dos meios de produção 

Burguesia:  Donos dos meios de produção



(Unioeste 2016)  “I. Burgueses e proletários. A história de 
todas as sociedades até hoje existente é a história das lutas 
de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor 
feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em 
resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm 
vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; 
uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação 
revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das 
classes em conflito” (MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 40). -

Assinale a alternativa CORRETA: para Karl Marx (1818-
1883) como se originam as classes sociais? 

a) As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados.   
b) As classes sociais se originam da divisão entre os sexos.   
c) As classes sociais se originam da divisão entre as gerações.   
d) As classes sociais se originam da divisão do trabalho.   
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E) Materialismo histórico-dialético: Teoria de Marx

“Luta de Classes”

O que move as 
sociedades? Contradições



Unimontes 2015)  Fundador do materialismo histórico, Karl Marx 
(1818-1883) defendia que a tendência do modo capitalista de 
produção é separar cada vez mais o trabalhador e os meios 
de produção. Na perspectiva teórica de Marx, é 
INCORRETO afirmar que:

a) a sociedade capitalista é a fase final da história da humanidade, em que 
as classes sociais - especialmente o proletariado - desenvolvem toda sua 
potencialidade por meio da revolução tecnológica, assegurando mais 
liberdade aos indivíduos modernos.   
b) o postulado básico do marxismo é o determinismo econômico, segundo o 
qual as condições econômicas são fundamentais no desenvolvimento da 
sociedade.   
c) a divisão social do trabalho reproduz modos de segmentação da 
sociedade, resultando em desigualdades e exploração de uma classe social 
sobre a outra.   
d) a procura do lucro é intrínseca ao capitalismo, cujo objetivo do capital 
não é apenas satisfazer determinadas necessidades, mas produzir mais-
valia.   



Unimontes 2015)  Fundador do materialismo histórico, Karl Marx 
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d) a procura do lucro é intrínseca ao capitalismo, cujo objetivo do capital 
não é apenas satisfazer determinadas necessidades, mas produzir mais-
valia.   



(Unioeste 2014)  A teoria do Materialismo Histórico, 

desenvolvida por Karl Marx, engloba um conjunto de 

conceitos que perpassam um novo entendimento do 

sistema capitalista, das classes sociais e do Estado. 

Sobre os principais conceitos que compõem a teoria 

do Materialismo Histórico, é CORRETO afirmar que:

a) não há na teoria do Materialismo Histórico uma preocupação 

sobre o processo de circulação de mercadorias no capitalismo.    

b) no processo de formação do capital, o prejuízo nasce no 

momento em que o produtor fabrica sua mercadoria.   

c) Marx define a mais-valia como o excedente do valor 

produzido pelo empresário que é apropriado pelo trabalhador.   

d) o empresário, ao pagar o salário aos trabalhadores, nunca 

paga a esses o que eles realmente produziram.   
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momento em que o produtor fabrica sua mercadoria.   

c) Marx define a mais-valia como o excedente do valor 

produzido pelo empresário que é apropriado pelo trabalhador.   
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paga a esses o que eles realmente produziram.   



Comunismo Primitivo

“Luta de Classes”

Modo de Produção Asiático

Socialismo

COMUNISMO

Feudalismo

Capitalismo

Escravismo



(Ufpa 2012)  Um das importantes preocupações sociológicas é 

a questão a respeito dos fatores que tornam possível a 

existência e a evolução das sociedades. A ideia de “conflito” 

assume uma posição contraditória, por este ser considerado 

ora como “motor das transformações”, ora como fator que 

“deixa a sociedade estagnada” e impede a evolução. Em 

relação às consequências do conflito para sociedade, é 

CORRETO afirmar: 
a) Para Karl Marx, o regime capitalista é capaz de produzir cada vez mais. A despeito 

desse aumento das riquezas, a miséria continua sendo a sorte da maioria. Essa 

contradição irá gerar conflitos que, mais cedo ou mais tarde, desencadearão um 

processo de reforma da sociedade que a reorganizará com critérios científicos.   

b) Para Karl Marx, a supressão das contradições de classe deve levar logicamente ao 

desaparecimento do Estado, pois este é um dos subprodutos ou a expressão dos 

conflitos sociais.   

c) O marxismo exclui a possibilidade de haver um paralelismo entre o desenvolvimento 

das forças produtivas, a transformação das relações de produção, a intensificação da 

luta de classes e dos conflitos que marcam a marcha para a revolução.   

d) Durkheim diz que os conflitos entre trabalhadores e empresários demonstram a falta 

de organização ou a anomia parcial da sociedade moderna, que deve ser corrigida com 

uma revolução do proletariado, que restaure o consenso social.   
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“. Os comunistas não se rebaixam a dissimular 
suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente 
que seus objetivos só podem ser alcançados pela 

derrubada violenta de toda a ordem social 
existente. Que as classes dominantes tremam à 
idéia de uma revolução comunista! Os proletários 

nada têm a perder a não ser suas algemas. Têm um 
mundo a ganhar

PROLETÁRIOS DE TODO O MUNDO, UNI-VOS!”



 (Uel 2005)  Analise a figura a seguir.

 A figura ilustra, por meio 
da ironia, parte da crítica 
que a perspectiva 
sociológica baseada nas 
reflexões teóricas de Karl 
Marx (1818-1883) faz ao 
caráter ideológico de 
certas noções de Estado. 
Sobre a relação entre 
Estado e sociedade segundo 

Karl Marx, é correto afirmar: 

 a) A finalidade do Estado é o exercício da justiça entre os homens e, 
portanto, é um bem indispensável à sociedade.   

 b) O Estado é um instrumento de dominação e representa, 
prioritariamente, os interesses dos setores hegemônicos das classes 
dominantes.   

 c) O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e 
garantir, também, a liberdade individual dos homens.   

 d) O Estado visa atender, por meio da legislação, a vontade geral dos 
cidadãos, garantindo, assim, a harmonia social.   
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 c) O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e 
garantir, também, a liberdade individual dos homens.   

 d) O Estado visa atender, por meio da legislação, a vontade geral dos 
cidadãos, garantindo, assim, a harmonia social.   




