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Exercícios sobre Marxismo 
 

Exercícios 

 

1. A ópera-balé Os Sete Pecados Capitais da Pequena Burguesia, de Kurt Weill e Bertold Brecht, composta 

em 1933, retrata as condições dessa classe social na derrocada da ordem democrática com a 

ascensão do nazismo na Alemanha, por meio da personagem Anna, que em sete anos vê todos os seus 

sonhos de ascensão social ruírem. A obra expressa a visão marxista na chamada doutrina das classes. 

  

Em relação à doutrina social marxista, assinale a alternativa correta. 

a) A alta burguesia é uma classe considerada revolucionária, pois foi capaz de resistir à ideologia 

totalitária através do controle dos meios de comunicação. 

b) A classe média, integrante da camada burguesa, foi identificada com os ideais do nacional-

socialismo por defender a socialização dos meios de produção. 

c) A pequena burguesia ou camada lúmpen é revolucionária, identificando a alta burguesia como sua 

inimiga natural a ser destruída pela revolução. 

d) A pequena burguesia ou classe média é uma classe antirrevolucionária, pois, embora esteja mais 

próxima das condições materiais do proletariado, apoia a alta burguesia. 

e) O proletariado e a classe média formam as classes revolucionárias, cuja missão é a derrubada da 

aristocracia e a instauração do comunismo. 

 

 

2. O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo 

capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição 

de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. 

No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira.  

a) O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao próximo 

aos problemas sociais gerados pela industrialização, mas apesar de vários teóricos importantes 

o defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII.    

b) No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourrier, prevaleciam as 

ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação da mais valia e da 

revolução socialista.    

c) O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do manifesto Comunista 

de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada 

materialismo histórico.    

d) O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a 

importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades.   
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3. A premissa da análise marxista da sociedade é, portanto, a existência de seres humanos que, por meio 

da interação com a natureza e com outros indivíduos, dão origem à vida social. No texto Ideologia 

Alemã, Marx e Engels defendem que o primeiro fato histórico é, pois, a produção dos meios que 

permitem satisfazer as necessidades humanas, a produção da própria vida material; trata-se de um 

fato histórico; de uma condição fundamental de toda a história, que é necessário, tanto hoje como há 

milhares de anos, executar, dia a dia, hora a hora, a fim de manter os homens vivos. 

Considerando essa reflexão, é INCORRETO afirmar: 

a) As variadas formas que assumem as relações sociais de produção e as forças produtivas são a 

base para a compreensão dos diferentes tipos de sociedade. 

b) As formas de consciência social, com suas respectivas representações e ideias sociais, 

determinam e condicionam as formas de vida social. 

c) O materialismo histórico tem como princípio a explicação das formas e condições de produção da 

vida material e social. 

d) As condições em que se realiza o trabalho humano em diferentes épocas históricas se tornam 

essenciais para compreensão das dinâmicas da vida social. 

 

 

4. Considerando as contribuições de Karl Marx e da teoria marxista para a compreensão da economia 

política capitalista assinale o que for correto 

(01) Marx afirma que a moderna economia política capitalista foi instituída na Europa do século XIX por 

meio da aceitação generalizada de sua ideologia. 

(02) A teoria marxista contribui para o entendimento de que os modernos processos de exploração e 

alienação das forças de trabalho são o resultado de um sistema social de produção que pode ser 

transformado. 

(04) Segundo Marx, as empresas passaram a respeitar e a valorizar seus empregados a partir do 

momento em que se conscientizaram do papel central que eles ocupam no processo produtivo. 

(08) A teoria marxista explica que o sistema capitalista de produção se tornou a forma mais justa e 

democrática de combater as desigualdades nas sociedades modernas. 

(16) A obra de Marx contribuiu para o reconhecimento das leis de mercado enquanto fatos sociais 

independentes da ação humana, e que devem ser obedecidas para se manter a coesão social. 

  



 
 

 

 

3 

Sociologia 
 

5. Segundo Karl Marx, a sociedade capitalista conhece basicamente duas classes: a burguesia e o 

proletariado. Na abordagem marxista, como se dá a relação entre elas? 

a) As duas classes estão em harmonia. Ambas se complementam em um processo produtivo: os 

burgueses oferecem empregos, enquanto os proletários trabalham contribuindo para o progresso 

da civilização. 

b) Elas estão em constantes disputas políticas. Tais disputas aparecem, no Brasil, na polarização 

entre PT e PSDB, sendo o PT o partido dos trabalhadores (proletários) e o PSDB o partido dos 

empresários (burgueses). A alternância entre esses dois partidos no poder é o que definirá o 

modelo econômico da nação. 

c) Essas duas classes estão em luta. Enquanto os burgueses tentam exercer sua dominação sobre 

o proletariado, estes procuram resistir e fugir dessa relação de opressão. 

d) As duas classes estão em relação de solidariedade orgânica. O capitalismo surge em uma 

sociedade moderna, marcada por uma complexa divisão do trabalho. Longe de produzir 

desagregações, essa complexidade favorece a coesão social devido à dependência mútua de 

todos os indivíduos. 

e) As classes sociais estão em processo de fusão. Devido à mundialização do capital, não haverá 

mais classes sociais. Todos serão híbridos de empreendedores e trabalhadores, em uma 

sociedade regulada pelo mercado. 

 

 

6. A Escola Marxista tem na teoria do conflito um dos seus fundamentos mais importantes em termos 

sociológicos. Tal teoria, pela óptica marxista, defende que: 

a) os conflitos sociais são culturais, sendo expressões do embate entre a tradição e a inovação. 

b) os conflitos nascem das contradições, sendo estas resultantes do acesso desigual aos meios de 

produção. 

c) as sociedades mais avançadas são aquelas que melhor se adaptaram ao longo do processo 

histórico, sendo as menos aptas extintas. 

d) os conflitos sociais são observados apenas nas sociedades anteriores à Revolução Industrial. 

e) todas as relações sociais estão desvinculadas da esfera econômica, sendo os conflitos políticos 

o alicerce da vida em sociedade. 
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1. D 

Para Marx, a pequena burguesia está entre a burguesia e o proletariado e, por isso, representa um eterno 

dilema. O pequeno-burguês, embora almeje as benesses da burguesia, está sujeito a todas as agruras do 

proletariado. Por estar nessa constante contradição, a pequena burguesia atua como um elemento 

antirrevolucionário, buscando pacificar o trabalhador e convencê-lo a aceitar a exploração do burguês. A 

alternativa A está incorreta, pois a burguesia capitalista é conservadora e não revolucionária. A proposição 

B é falsa – embora parte da classe média apoiasse o nazismo na Alemanha, não há a defesa da 

socialização dos meios de produção. A alternativa C também é falsa, pois a pequena burguesia não é a 

camada lúmpen, constituída pelos miseráveis. A proposição E é falsa – o proletariado é por excelência a 

classe revolucionária dentro da doutrina marxista. Apenas a alternativa D está de acordo com a teoria 

marxista, considerando que a característica da classe média é aliar-se à alta burguesia, uma vez que se 

identifica com ela, sem reconhecer a distância econômica que as separa. 

 

2. C 

Marx pretendia interpretar a história do homem à luz do materialismo histórico, ou seja, tratando a 

economia como base da história de qualquer sociedade. Para basear o socialismo científico, Marx buscou 

explicação na observação das condições materiais em que viviam as pessoas. 

 

3. B 

Ao contrário, para Marx, é o ser que determina a consciência. As condições materiais de existência é que 

determinam e condicionam as formas de vida social. A estrutura, que é a esfera econômica da sociedade, 

expressa a superestrutura, a vida social para além da economia. 

 

4. 1 + 2 = 3 

4 – errada. O trabalho só gera lucro pela exploração do trabalhador. Sendo assim, as empresas não 

passaram a respeitar pela conscientização do papel central do trabalhador no processo do trabalho. O 

burguês se acredita como o centro da produção. 

8 – errada. Ao contrário. As relações de produção no capitalismo são desiguais e não promovem justiça e 

democracia. 

16 – errada. Marx não acreditava na existência de um fato social, muito menos na necessidade de 

obediência para formação de coesão. Essa é uma proposta durkheimiana 

 

5. C 

Somente a alternativa C apresenta a relação entre burguesia e proletariado na concepção marxista. 

Segundo Marx, o motor da história é a luta de classes que, no sistema capitalista, ocorre entre a burguesia 

e o proletariado. 

 

6. B 

Na teoria do conflito, no que é tocante à escola marxista, os embates sociais não são frutos de aspectos 

culturais e nem de avanço ou atraso evolutivo. O conflito ocorre devido à má distribuição das riquezas e 

dos meios de produção, e sempre que há desigualdade e subjugação social, o conflito acontece, como 

forma de defesa e afirmação da classe oprimida. O conceito de ação social desempenha papel 

fundamental no conjunto teórico construído por Max Weber. 

 

 


