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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

Capítulo 6
1.  D  2.  C  3.  C  4.  E  5.  E

* Respostas:

1. O pós-fordismo foi um conceito criado para dar conta das transformações do 
capitalismo após a década de 1970. Caracteriza-se pela centralidade da ideia 
de � exibilidade, que aparece nos processos, produtos, padrões de consumo 
etc. Outra característica é a deterioração das relações de trabalhado por meio 
do surgimento do trabalho temporário, da terceirização, da diminuição de 
salários, do desemprego estrutural (formação de mão de obra excedente), 
do enfraquecimento dos sindicatos etc.

2. O desenvolvimento das tecnologias comunicacionais nos últimos 30 anos pro-
porcionou condições para a especialização do trabalho e o gerenciamento de 
atividades complexas de forma mais e� ciente. Uma das consequências dessas 
mudanças foi a crescente automação dos processos produtivos e a terceiriza-
ção, que, de um lado, obrigou o trabalhador (ameaçado pelo desemprego) 
a dominar várias etapas do processo produtivo e, por outro lado, causou o 
desemprego estrutural.

3. A imagem mostra uma linha de montagem industrial, derivada do modelo 
taylorista/fordista, cuja divisão do trabalho é perceptível, uma vez que os tra-
balhadores executam uma pequena parte do processo produtivo,  geralmente 
repetindo a mesma ação por horas seguidas. Esse tipo de atividade foi humo-
risticamente criticado por Charlie Chaplin, no � lme Tempos modernos, de 1936.

4. A assertiva II é incorreta, pois o texto relata a produção de um objeto aparen-
temente simples, mas que, por conta da divisão do trabalho com vistas ao au-
mento da produtividade e dos lucros, é realizada por 7 ou 8 pessoas diferentes, 
cada qual responsável por uma parte da produção. Essas características não são 
compatíveis com o trabalho artesanal, haja vista que o artesão normalmente 
domina a “arte de fazer” por completo. No quadrinho, o trabalhador revela 
que, mesmo após muitos anos de trabalho, ainda não tem conhecimento sobre 
o que, de fato, ajuda a produzir, tamanha é a especialização de sua atividade 
no processo produtivo.

5. A concepção de tempo que o texto apresenta é uma realidade relativamente 
nova no mundo do trabalho. É aquela em que o trabalhador não precisa 
necessariamente estar no ambiente da empresa, mas cumprir com uma dada 
tarefa, com um determinado nível de qualidade, em um dado espaço de tempo. 
O que signi� ca dizer que, mesmo não sendo diretamente supervisionado, o 
controle sobre esse trabalhador também existe. Não ocorre no processo de 
trabalho, mas sim nos resultados obtidos, não importando a maneira como o 
trabalho foi executado.


