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01. Em sentido restrito o conceito de ideologia tem um significado mais especifico. Marx enriqueceu o debate em torno do assunto, 
indicando os meios de aplicação prática da Ideologia. Para ele, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de 
ação, é preciso considerar também as formas de conhecimento ilusório que levam ao mascaramento dos conflitos sociais. Segundo a 
concepção marxista, a ideologia adquire um sentido negativo, como instrumento de dominação.

 Resposta: D

02. A proposta da questão é clara em identificar o papel dos meios de comunicação, especialmente a Televisão, na construção da vida 
social no Brasil. Só na década de 1950, no governo Dutra, foi inaugurada a primeira emissora de TV. A partir de então, ela se tornou 
um importante componente da vida social do povo brasileiro. Embora se questione o seu poder de alienação com programações que 
fazem o povo sonhar (filmes, seriados e novelas) e a questão do inventivo ao consumismo, a TV – como veículo de comunicação – 
tem dado sua contribuição para a consolidação das práticas democráticas ao promover denúncias de corrupção de vários governos e 
as tentativas de limitar a liberdade de expressão.

 Resposta: B

03. Somente admitindo o papel social, ideológico e político do racismo poderemos compreender sua força permanente e seu significado 
polimórfico e ambivalente. Apenas desta forma poderemos compreender por que se trata de um conceito tão polêmico e, também, 
por que em determinados contextos políticos e momentos históricos o racismo adquire tanta vitalidade e se desenvolve com tanta 
agressividade: ele não é uma conclusão tirada dos dados da ciência, de acordo com pesquisas de laboratório que comprovem a 
superioridade de um grupo étnico sobre outro, mas uma ideologia deliberadamente montada para justificar a expansão dos grupos 
de nações dominadoras sobre aquelas áreas por eles dominadas ou a dominar. Expressa, portanto, uma ideologia de dominação, e 
somente assim pode-se explicar a sua permanência como tendência de pensamento. Vê-lo como uma questão científica cuja última 
palavra seria dada pela ciência é plena ingenuidade, pois as conclusões da ciência condenam o racismo e nem por isso ele deixa de 
desempenhar um papel agressivo no contexto das relações locais, nacionais e internacionais. O racismo tem, portanto, em última 
instância, um conteúdo de dominação, não apenas étnico, mas também ideológico e político.

 Resposta: B

04. O conceito de ideologia aparece em Marx como equivalente de ilusão, falsa consciência, concepção idealista na qual a realidade é 
invertida e as ideias aparecem como motor da vida real. Através da ideologia, são construídos imaginários e lógicas de identificação 
social cuja função seria escamotear o conflito entre as classes sociais, dissimular a dominação e ocultar a presença do particular, dando-
lhe a aparência de universal. Ideologia no pensamento Marxista (materialismo dialético) é um conjunto de proposições elaborado, na 
sociedade burguesa, com a finalidade de fazer aparentar os interesses da classe dominante com o interesse coletivo, construindo uma 
hegemonia daquela classe. A manutenção da ordem social requer, dessa maneira, menor uso da violência através de força explícita. 
Assim a ideologia torna-se um dos instrumentos da reprodução do status quo e da própria sociedade. O objetivo da ideologia é o 
consentimento ativo dos membros da sociedade burguesa à manutenção do status quo, da ordem social estabelecida.

 Resposta: B

05. No início da década de setenta, o filósofo francês Louis Althusser afirmou que a escola é um aparelho ideológico do Estado, causando 
com isso um verdadeiro furor entre os intelectuais da época. Os problemas educacionais estão no conceito de que a escola reproduz 
desigualdade social, na medida em que contribui para a reprodução da ideologia das classes dominantes e mesmo para a reprodução 
das próprias classes sociais. A luta de classes, portanto, não está ausente da escola, ao contrário é alimentada por ela por meio de um 
discurso ideológico, alienante, perpetuando em última instância as relações de produção e a distribuição social e econômica desigual.

 Resposta: A
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