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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

Capítulo 7
1.  C  2.  B  3.  *  4.  D  5.  A

* Respostas:

1. O texto é claro ao concluir que tais mudanças no mundo do trabalho levaram 
“a um aumento do desemprego e da precarização das relações de trabalho”, 
característica somente compatível com a alternativa C.

2. A precarização do trabalho tem sido uma das principais características negativas 
do mundo do trabalho contemporâneo. Com o objetivo de maximizar lucros e 
apoiando-se em vulnerabilidades sociais existentes, trabalhadores são aliciados 
a se submeterem a condições degradantes de trabalho, situação percebida em 
várias partes do mundo, seja nos grandes centros urbanos, seja em recônditos 
rurais. Esse tipo de relação de trabalho, em alguns casos, é conceituado como 
“análogo à escravidão”.

3. Atividade pessoal. Espera-se que a pesquisa do aluno revele as trajetórias das 
lutas das mulheres pela autonomia e pelo reconhecimento de sua importância 
no mundo do trabalho. Um aspecto legal da legislação brasileira de forte im-
pacto sobre as trabalhadoras foi o direito à estabilidade no trabalho durante 
o período gestacional, acrescido de mais 5 meses posteriores ao nascimento 
da criança com licença remunerada. A pesquisa poderá apontar também que, 
apesar de vários dispositivos legais garantirem igualdade de competição 
pelos cargos, proibirem discriminação salarial em função de gênero, entre 
outras coisas, a mulher ainda enfrenta grande desigualdade no mercado de 
trabalho, mesmo que suas quali� cações sejam semelhantes ou melhores em 
comparação às dos homens, revelando ainda haver muitos entraves culturais 
sobre essa questão na nossa sociedade.

4. O texto da questão refere-se ao caso da grife internacional Zara, que, em 
agosto de 2011, foi � agrada praticando trabalho análogo à escravidão. 
As vítimas eram, principalmente, bolivianas e peruanas que trabalhavam alijadas 
de qualquer respeito à legislação trabalhista. No primeiro semestre de 2015, 
essa mesma empresa foi autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego do 
Brasil, por descumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) � rmado em 
2011, em que a empresa se comprometeu a solucionar e não mais praticar as 
ilicitudes naquele momento descobertas.

5. O texto da questão apresenta o problema da discriminação sofrida pelas mu-
lheres no mercado de trabalho, que tanto pode assumir formas mais explícitas, 
como ocorre quando o seu salário é inferior ao de um trabalhador masculino 
em iguais condições de escolaridade e competência; ou formas mais sutis, 
como quando as contratações são regidas pela precariedade.


