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1.Para Marx, o capital era o principal ponto a ser investigado para que fosse
possível entender as mudanças sociais que surgem em um dado momento.
Entende-se por capital:

A) A mais-valia absoluta.
B) Qualquer bem que possa ser investido para gerar mais lucro.
C) O sistema econômico que surgia naquele momento.
D) O sistema de exploração do homem pelo homem.
E) O lucro obtido através do trabalho do proletariado.
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IDEOLOGIA
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.
A ideologia torna-se um dos instrumentos da reprodução do status e da
própria sociedade.
Na ideologia, uma série de proposições, nunca falsas, sugere uma série de
outras, que são. Desse modo, a essência do discurso lacunar é o não dito
(porém sugerido). Exemplo: 'Todos são iguais perante a lei'
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2. O Cordel, gênero literário desenvolvido na região do nordeste, configura-se como
instrumento poético que, por meio da rima, da métrica e dos versos, expressa a cultura
popular. Nesse sentido, o cordel, sinônimo de poesia, canta e conta histórias de lutas, de
amores e, quase sempre, tematiza questões sociais e políticas do país e do mundo.
[...]
O que vale é a mais-valia
Disse Marx na teoria
Da exploração nasce o lucro
O proletariado é quem sofria
[...]
Marx e Engels já diziam
No manifesto comunista
O fim dessas diferenças
É a sociedade socialista.
(Cordel de autoria de Jane Ribeiro Didek. Publicado no livro – Filosofia & Sociologia: reflexões cordelistas, organizado por
ALMEIDA, A.C. S; NOVAIS, V.A. NOYAMA, S. SCHNORR, G.M).
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No que compreende o marxismo, é CORRETO afirmar:

A) O proletariado configura-se como classe média, cuja missão é a
derrubada da burguesia e a instauração do comunismo;

B) A pequena burguesia ou camada lúmpen é revolucionária e tem como
propósito a instauração do comunismo;

C) A mais-valia é a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do
produto do trabalho;

D) Karl Marx nunca tratou de mais-valia, pelo contrário, o termo foi
utilizado equivocadamente pelos marxistas;

E) A lei da mais-valia é a responsável pelo asseguramento salarial do
trabalhador na venda de sua força de trabalho.


