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.

Na primeira questão, solicita-se ao candidato que disserte sobre os pontos fortes e fracos da
democracia brasileira com base em uma imagem que retrata um dos momentos das
manifestações ocorridas no Brasil no ano de 2013.
Para responder a esta questão, o candidato deve abordar, como pontos fortes da
democracia: (1) a liberdade de expressão, reunião e associação reintroduzidas com a
Constituição de 1988 e que torna possível que os cidadãos e grupos se organizem e se
manifestem livremente para apresentar suas demandas e reivindicações e expressar seu
descontentamento com relação aos agentes públicos; (2) o ativismo e a participação
popular como elementos característicos da democracia e que se tornaram possíveis com a
reintrodução das liberdades democráticas no final da década de 1980. O candidato também
pode destacar outras conquistas democráticas recentes que não estão diretamente
representadas na imagem, mas que se relacionam com as manifestações: a reintrodução de
eleições livres, limpas, periódicas e competitivas, a incorporação política da massa dos
cidadãos brasileiros e, consequentemente, a emergência de uma agenda pública mais
ampla e diversificada caracterizada por demandas e questões relacionadas aos direitos
civis, sociais, reconhecimento de minorias, etc.
Como pontos fracos da democracia o candidato deve destacar: (1) a insatisfação de boa
parte da população brasileira em relação aos resultados produzidos pela democracia
brasileira, com destaque para a insuficiência e a baixa qualidade dos serviços públicos; (2)
a corrupção que contribui para uma desconfiança generalizada em relação às instituições e
aos agentes públicos; (3) a grande desigualdade que marca a história política brasileira e
que, a despeito da igualdade formal reconhecida na Constituição, torna os cidadãos e
grupos desiguais em suas capacidades para exercer e acessar seus direitos. Todos estes
elementos estão claramente representados na imagem.
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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.
Na segunda questão, com base em um fragmento de texto, solicita-se aos candidatos que
dissertem sobre as transformações ocorridas no mundo do trabalho e a forma como elas
vem afetando as relações produtivas na sociedade contemporânea.
Para responder a esta questão, o candidato deve, primeiro, identificar o marco temporal da
questão e dissertar sobre as transformações no trabalho e nas relações produtivas na
sociedade contemporânea, tomando como marco a década de 1970 (como indicado no
texto). O candidato deve destacar: (1) as inovações introduzidas com a revolução
tecnológica com destaque para os processos de automação; (2) a introdução dessas
inovações no universo do trabalho, suplantando antigos modelos de produção e formas de
gestão (como o fordismo, por exemplo) e dando origem a novas formas de relacionamento
entre empregador e empregado; (3) algumas das consequencias dessas mudanças como o
surgimento de novas profissões, o desaparecimento de outras, o desemprego estrutural com
a crescente substituição da mão-de-obra humana pela máquina; (4) maior exigência em
termos de qualificação profissional com consequente ampliação dos níveis de
informalidade e subemprego para os que não são capazes de responder a estas exigências;
(5) crescimento do setor de serviços, alterações na jornada de trabalho e nos espaços em
que ele ocorre; (6) flexibilização das relações de trabalho como causa e consequencia do
enfraquecimento das instituições de defesa dos direitos dos trabalhadores (ambas
relacionadas com as reformas neoliberais); (7) por último, o candidato deve destacar o
aceleramento no processo de globalização, possível com o desenvolvimento dos meios de
comunicação e transportes, com dinamização da produção (com empresas multinacionais
fragmentando o processo de produção por vários pontos do globo) a fim de encontrar as
melhores condições para ampliação do lucro (mão-de-obra barata, leis trabalhistas
flexíveis, etc.).
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