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01. Para Marx, a alienação humana está no fato de haver no processo de produção uma relação que impede e constrange a realização do 
trabalho como “objetivação”, ou seja, como realização da natureza humana. Segundo Marx, a alienação surge com a divisão social 
do trabalho e, com esta divisão, surge a separação entre os que dirigem e os que executam o processo de trabalho. Há, pois, nesta 
relação, a instauração da alienação. O trabalhador é constrangido a atender suas necessidades mais imediatas, tais como: comer, 
beber, vestir etc., se não o fi zer porá em risco sua própria existência. Ao fazer de sua capacidade de trabalho um meio para atingir 
determinados fi ns, a sua atividade deixa de ser uma atividade livre e torna-se trabalho alienado. A alienação contamina todas as outras 
relações sociais.

 Resposta: E

02. Karl Marx desenvolveu uma teoria a respeito da ideologia na qual concebe a mesma como uma consciência falsa, proveniente da 
divisão entre o trabalho manual e o intelectual. Nessa divisão, surgiriam os ideólogos ou intelectuais que passariam a operar em 
favor da dominação ocorrida entre as classes sociais, por meio de ideias capazes de deformar a compreensão sobre o modo como se 
processam as relações de produção. Neste sentido, a ideologia (enquanto falsa consciência) geraria a inversão ou a camufl agem da 
realidade, para os ideais ou interesses da classe dominante. Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, 
os pensamentos dominantes, ou seja, a classe que tem o poder material dominante numa dada sociedade é também a potência 
dominante espiritual. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe igualmente dos meios de produção intelectual, de 
tal modo que o pensamento daqueles a quem são recusados os meios de produção intelectual está submetido igualmente à classe 
dominante.

 Resposta: C

03. O fetichismo é a essência de todo o sistema econômico de Marx, ou seja, uma relação social expressa em coisas e através das coisas, 
resumindo, esta relação social se dá entre pessoas enquanto produtoras de mercadorias que trocam os produtos de seu trabalho 
(operários) e confere aos produtos a propriedade, um valor (dinheiro), este vinculado a um proprietário (o capitalista). Segundo Marx, 
o fetichismo é uma relação social entre pessoas mediatizada por coisas. O resultado é a aparência de uma relação direta entre as 
coisas e não entre as pessoas. As pessoas agem como coisas e as coisas, como pessoas. No caso da produção de mercadorias, ocorre 
que a troca de mercadorias é a única maneira na qual os diferentes produtores isolados de mercadorias se relacionam entre si. Dessa 
maneira, o valor das mercadorias é determinado de maneira independente dos produtores individuais, e cada produtor deve produzir 
sua mercadoria em termos de satisfação de necessidades alheias. Disso resulta que a mercadoria mesma (ou o mercado) parece 
determinar a vontade do produtor e não o contrário.

 Resposta: E

04. Alienação é um processo pelo qual uma pessoa vive para o outro e para a realidade do outro. Perde-se a consciência de si mesmo e da 
sua realidade e vive-se em função do outro e de outra realidade. O homem não se conhece como agente da história. Ele desconhece 
que é ele mesmo que cria a sua realidade, sociedade, política e divisão social do trabalho. Esse desconhecimento chama-se alienação 
social. Marx defi ne a alienação econômica como exploração do trabalho. O trabalhador produz, mas não recebe o valor merecido 
pela sua produção. O trabalhador é, dessa forma, desumanizado e transformado na condição de produto. O homem se aliena da sua 
humanidade quando é transformado pelas relações de produção em mercadoria. A Ideologia impõe valores e padrões, através de 
ideias sistematizadas e relacionadas entre si. Serve como justifi cativa para a realidade como ela se apresenta. Faz com que a diferença 
socioeconômica seja encarada como normal. Ao se conformar com sua situação de sujeição, o homem se aliena da condição de sujeito 
de seu destino.

 Resposta: E

05. Estão corretos os itens A e D. O primeiro trata das características das sociedades capitalistas modernas e o item D se relaciona com a 
falsa ideia que é passada no Brasil de que vivemos em uma democracia racial. Todos os demais estão incorretos.

 Resposta: A e D

06. Num rápido balanço, vivemos num mundo em que as ideias têm textura, sabor, temperatura, força, letalidade... Há pouco tempo, 
ditadores matavam pessoas, como no holocausto, e somente após um processo de guerra o mundo tomava conhecimento do fato, 
entretanto, a velocidade e a visibilidade das imagens e cenas do cotidiano tornam possíveis ver uma desconhecida iraniana atingida 
à bala em manifestações contra a reeleição do radical líder xiita Mahmoud Ahmadinejad, através de um simples e rápido movimento 
de gravação em celular, também de um desconhecido... aliás, instrumentos como youtube e facebook tornam os antigos fi gurantes 
passivos da história em atores principais dos seus fenômenos sociológicos, políticos ou culturais.
A par de tudo isso, entretanto, prossegue a alma da globalização, através da internet, convergindo os interesses de povos cansados 
do extremismo ditatorial – religiosamente legitimado – com o fl uxo das informações, no contacto com outros costumes, na absorção 
de ideologias democráticas, que encontram terreno fértil para a eclosão de movimentos sociais, onde a realidade imita o virtual e o 
virtual alimenta a realidade concreta dos interesses coletivos. Foi assim que vimos cair regimes empalhados no tempo da Tunísia ao 
Iêmen; do Egito à Líbia.

 Resposta: E
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Resolução – Filosofi a

07. Apenas o item (III) está incorreto, pois as ideias a cerca da ideologia na sociedade capitalista expressas no texto de Nelson Tomazi 
correspondem ao pensamento de Karl Marx e não de Max Weber.

 Resposta: B

08. Questão que pode ser respondida a partir da interpretação textual e análise das afi rmativas. A partir do texto só é possível afi rmar que 
a Ideologia é o que se reproduz na letra (e) algo que se reproduz a partir da convivência entre os indivíduos que defendem os mesmos 
interesses e possuem opiniões semelhantes.

 Resposta: E

09. Apenas o item (III) está incorreto, pois na grande maioria das vezes a ideologia pode ser defi nida como uma forma de mascarar ou 
ocultar as contradições sociais e a dominação, invertendo o modo de processar o pensamento sobre algumas realidades.

 Resposta: C

10. O item (B) encontra-se incorreto, pois, na verdade, Auguste Comte emprega o termo ideologia atribuindo-lhe dois signifi cados: como 
atividade fi losófi co científi ca, que estuda a formação das ideias e, como um conjunto de ideias de uma época, que formam a opinião 
geral e a teoria de pensadores dessa mesma época.

 Resposta: B

11. Todas, com exceção da última, estão corretas. A ideologia encontra-se presente em tudo e não há como ela se manter independente 
dos processos cotidianos da vida social e do mundo do trabalho.

 Resposta: E
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