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2. Não pode existir uma sociedade mais justa ou igualitária enquanto as 
pessoas prezarem o acúmulo de riquezas. 
PÁG 39 

2. Permita aos alunos relacionarem esses conceitos com o dia a dia, 
expressando experiência ou inquietações pessoais. 
3. Ambos os sistemas político-econômico a alienação está presente. 

4. No capitalismo, o prazer corresponde a uma satisfação momentânea que 
pode ser realizada por meio do consumo e do status a que se almeja, ao 

cedermos a esse tipo de apelo.  
 
PÁG 40 

1. Podemos ver que tudo se tornou mercadorias ao percebemos que nós nos 
vendemos enquanto força de trabalho, que a água e o solo também são 
mercadorias. 

2. Felicidade, amor verdadeiro e humildade. 
PÁG 41 
1. Não. Segundo o autor, o espírito de domínio romano se caracteriza apenas 

em poderio militar e hegemonia econômica. 
pág 42. 
2 Ao desenvolvimento das ciências positivas. 

3. Universalização das informações graças aos processos eletrônicos de 
comunicação, como demonstra a Internet, que representa uma compressão 
impessoal de todos para todos.  

4. não haver grandes empresas que seja apenas nacional, organizando-se 
como entidades internacionais.  
5. Fica fragilizado diante do avanço do poder de influência dos órgãos 

internacionais. 
6. A União Europeia chegou à aceitação de uma moeda só moeda, o euro, 
sendo antes a moeda uma monopolizadora expressão da soberania nacional.  

7. Ir na tradição cultural do pensamento recolher subsídios para conseguir 
pensar de forma cautelosa. 
 

PÁG 43 
1. Aquela segundo a qual o capitalismo é algo inerente às trocas comerciais. 
2. O mercantilismo, com sua doutrina de acúmulo de moeda. 

3. O socialismo científico vê a mudança na esfera econômica como condição 
para transformações políticas e sociais. 
4. O socialismo cientifico propõe dissolver a contraposição entre burguês e 

proletário de modo eliminar a noção de capital.  
5. Isso ocorreria por meio de mecanismos de alienação que visam a minar 
qualquer mudança na realidade social. 

6 Resposta do aluno. 
7. A globalização é a expansão das trocas capitalistas por praticamente todo o 
globo. 

7. Era um sistema de discriminação e segregação racista que separava brancos 
e negros, mestiços e indianos. 



8. Porque Portugal vivia sob um regime autoritário, o salazarismo e reprimia 

suas colônias com extrema violência.  
PÁG 161 
1. O personagem apresenta a vítima como um comunista que tentou invadir a 

casa dele. 
2. A vítima era Papai Noel. O assassino não a descreveu corretamente. 
3. O cartunista quis ridicularizar o pensamento anticomunista na atualidade, 

quando até mesmo a cor vermelha é entendido como uma ameaça. 
 

 


