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ATENÇÃO:
1. Utilize somente caneta azul ou preta.
2. ESCREVA OU ASSINE SEU NOME SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.
3. O espaço que está pautado nas questões é para a sua REDAÇÃO FINAL.
4. Para RASCUNHO utilize somente a folha indicada como tal.
5. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO.
6. Ao final da prova, destaque e NECESSARIAMENTE leve consigo a FOLHA DE RASCUNHO.
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QUESTÃO 1 – O exercício do governo envolve sempre relações de poder entre governantes e governados. A
democracia, com o ideal do autogoverno, oferece uma base de legitimação para o exercício do poder político,
fundamentada em princípios de que todo o poder emana do povo e todos são iguais politicamente. Porém, em várias
partes do mundo, há descontentamento popular com os governantes. Esse descontentamento, muitas vezes, assume a
forma de protestos e manifestações. A imagem abaixo retrata um momento das manifestações ocorridas no Brasil no
ano de 2013.
EXPLIQUE como esta imagem exibe, ao mesmo tempo, as forças e as fraquezas da democracia em nosso país.

Fonte: Disponível em https://outrapolitica.wordpress.com/tag/protestos-populares/. Publicada em 19/07/2013. Acesso em 26/10/2016.
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QUESTÃO 2 – “As transformações no universo do trabalho vêm afetando de modo intenso as sociedades industriais em
todo o mundo. Formas de produção consideradas superadas (…) retornam numa outra dimensão, reincorporadas a uma
lógica de acumulação que enfatiza a competitividade e a qualidade. O processo de reestruturação das atividades
produtivas, principalmente a partir da década de 1970, inclui inovações tecnológicas e novas formas de gestão da força
de trabalho. O resultado tem sido um aumento significativo nos índices de produtividade, profundas alterações no
relacionamento entre as empresas e nas formas de organização da produção, interferindo nas relações de trabalho e no
processo de negociação com as instituições de defesa dos trabalhadores. Vista por muitos como inevitável dentro da
racionalidade do mercado, essa reestruturação, no entanto, tem trazido também graves problemas sociais quanto ao
nível de emprego e à garantia dos direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo do século XX”.
Fonte:
SANTANA, Marco Aurélio; RAMALHO, José Ricardo. Sociologia do trabalho no mundo contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 8–9.

Tomando por base o texto apresentado acima, DISSERTE sobre as transformações ocorridas no mundo do trabalho e
como estas vêm afetando as relações produtivas na sociedade contemporânea.
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