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01. A visão fi losófi ca marxista possui grande ligação com os estudos econômicos e ideológicos da sociedade na perspectiva da maneira 

dessa sociedade produzir. Cada modelo produtivo, como o comunismo primitivo, a servidão coletiva, o escravismo Greco-romano, 

o feudalismo e o capitalismo criam uma ideologia própria que leva o homem a fi car “hipnotizado” pelo seu mundo aceitando esses 

valores como universais e eternos, inclusive com o tipo de exploração sedimentado pela elite detentora dos meios de produção. 

O estudo sobre a sociedade então parte da premissa de que se deve entender como a riqueza é produzida e as funções das várias 

classes sociais nesse processo, é esse procedimento que diferencia o socialismo científi co (marxismo) do utópico. O estudo da sociedade 

não seria leviano ou composto pela intuição do intelectual, mas sim por intermédio do método científi co, independente de uma ideia 

pré-concebida do estudioso, que estava sendo implantado na Europa do século XIX positivista, entretanto esse modelo de estudo 

burguês estaria a serviço do proletariado, segundo Karl Marx.

 Resposta: D

02. O movimento ocorreu quando a classe operária ainda não conhecia o funcionamento do capitalismo industrial, por isso, o 

proletariado não entendia o modelo de exploração trabalhista e de maneira ingênua passou a destruir as máquinas, acreditando 

que haveria o retorno do trabalho artesanal com a consequente diminuição do desemprego. Esse movimento mostrou-se inefi ciente 

e foi, rapidamente, extinto.

 Resposta: A

03. Com a expansão da revolução industrial, a exploração trabalhista provocou o aumento da miséria entre o operário, que chegou a 

trabalhar 14 horas diárias sem possuir direitos trabalhistas como salário mínimo, férias remuneradas, aposentadoria e assistência 

médica, inclusive para mulheres e crianças. A revolta proletária do ludismo mostrou-se inefi caz, pois ao se quebrarem máquinas, o 

desemprego crescia vertiginosamente. Já o Cartismo foi um movimento de oposição que passou a unir o proletariado em sindicatos, 

perceberam que o parlamento que seria uma importante arena onde o operário poderia lutar contra os representantes da burguesia 

na busca de direitos trabalhistas. Foi a partir desse momento que o movimento de esquerda começou a amadurecer, criando inclusive 

o partido trabalhista.

 Resposta: C

04. O pensamento marxista acredita que a realidade precisa ser estudada sem nenhum véu ideológico que possa encobrir a 

verdadeira realidade do cotidiano de exploração. Por isso, aproximou-se de várias ciências sociais, como a História, para perceber 

o funcionamento da dialética, implantando o materialismo nas academias intelectuais, onde a força do proletário possui maior 

intensidade que as teses melhor elaboradas sobre transformações sociais, principalmente, no que tange à revolução.

 Resposta: B

05. A interferência da máquina no cotidiano do trabalhador o tornou uma mera peça no sistema de exploração, onde os direitos 

humanos inexistiam porque não davam lucro ao sistema capitalista. Essa ideologia conservadora não consegue perceber a beleza 

que existe fora dos muros da concentração de renda, então, as características da realidade fi cam analisadas pelo aspecto contábil.

 Resposta: C

06. A exploração capitalista nas indústrias mostrou a necessidade dos operários se revoltarem em busca de uma vida melhor. 

No início, buscaram, ingenuamente, quebrar máquinas com o Luddismo, posteriormente, buscaram intervir no parlamento 

para a criação de leis trabalhistas e de reformas eleitorais, como o voto universal. Com a continuidade da exploração, houve a 

criação de propostas de uma nova sociedade que destruísse a capitalista criando a socialista; As primeiras propostas queriam a 

mudança da sociedade sem entender como ela própria funciona, este é o socialismo utópico, que se mostrou inefi caz depois 

que Marx e Engels criaram o científi co, ao percebem que deveriam estudar os mecanismos reais do funcionamento da sociedade. 

O marxismo utilizou o materialismo histórico e dialético e passou a propor a revolução como instrumento efi caz para a destruição 

do capitalismo e a implantação do Estado socialista, bem como da propriedade coletiva, no intuito de se criar o verdadeiro 

objetivo que é o comunismo. A anarquia propunha a morte do capitalismo por qualquer instrumento violento ou não, mas sem 

passar pela ditadura do proletariado (socialismo), ou seja, diretamente para a anarquia, que seria próximo à estrutura comunista.

 Resposta: D
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07. A pesquisa baseada no método científi co é uma característica do marxismo que tem uma ligação umbilical com o materialismo histórico 

e dialético. Para Karl Marx e Engels, a compreensão sobre a realidade não pode estar situada na vontade, opinião ou dogmas religiosos, 

mas sim num estudo frio e lógico da mesma sociedade tendo premissa as relações econômicas, sociais e ideológicas que fazem o tipo 

de processo produtivo, pois, segundo o marxismo, é a maneira de geração de riqueza que norteia a vida social. Consequentemente, 

caso a população queira acabar com a miséria social, as forças produtivas deveriam pertencer à própria população trabalhadora com a 

propriedade coletiva e a tomada de poder por parte da grande maioria da população ocorreria pelo auge da luta de classes que seria 

a revolução. O objetivo do marxismo é direcionar a população na radical luta de classes que desembocaria numa revolução proletária 

onde o socialismo dividiria a riqueza entre os trabalhadores na busca por uma igualdade com intervenção do Estado sindical e quando 

a pobreza estivesse liquidada a sociedade entraria num processo onde o socialismo seria extinto para que o planeta espalhasse a 

estrutura do comunismo.

 Resposta: B

08. Shelley denuncia o contraste social produzido pela Revolução Industrial, fenômeno histórico e tecnológico que ampliou as desigualdades 

sociais, criando verdadeiro abismo entre ricos e pobres, patrões e empregados, burguesia e proletariado etc. No texto, ele busca fazer o 

trabalhador pensar na injustiça que sofre, na falta de sentido em produzir para enriquecer a outrem – a clássica divisão capital-trabalho.

 Resposta: E

09. A anarquia é uma escola da esquerda proletária que nasceu no século XIX afi rmando que qualquer autoridade estatal burguesa ou 

proletária deveria ser extinta e que o capitalismo, ou qualquer outra forma de opressão deveria ser perseguida utilizando-se quaisquer 

meios como a revolução, greves, assassinatos, terrorismo, sequestros, ou até no mesmo esporte futebolístico retratado no texto. 

A anarquia provocou pavor no seio da elite porque se diferenciava do socialismo marxista na concepção de que os rebeldes deveriam 

criar pequenas unidades que teriam liberdade de agir contra o Estado, igreja ou qualquer instituição, supostamente, ligada à estrutura 

dominante, inclusive defendendo atitudes rebeldes individuais.

 Resposta: B

10. A Comuna de Paris surgiu como um movimento radical operário que chegou ao poder devido ao desmantelamento da gestão 

capitalista liberal de Napoleão III, destruído pela invasão prussiana no século XIX. Na Comuna de Paris, as teorias proletárias se 

tornaram vivas e atuaram energeticamente nesse primeiro governo operário, entretanto as forças burguesas se reorganizaram 

e voltaram ao poder utilizando gigantesca repressão.

 Resposta: A
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