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Questão 1) (Interdisciplinar - História) (ENEM - 2016) A regulação das relações de trabalho compõe uma 
estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A Justiça do Trabalho é apenas uma das 
peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça 
do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa 
característica. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do 
Estado Novo instaurado em 1937. 

ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho: produto do Estado Novo. In: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 1999. 

A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo 
a) assegurar os princípios liberais. 
b) legitimar os protestos fabris. 
c) oficializar os sindicatos plurais. 
d) ordenar os conflitos laborais. 
e) unificar os salários profissionais. 
 
Questão 2) (Interdisciplinar - História) (ENEM - 2016)  A imagem da relação patrão-empregado 
geralmente veiculada pelas classes dominantes brasileiras na República Velha era de que esta relação se 
assemelhava em muitos aspectos à relação entre pais e filhos. O patrão era uma espécie de “juiz doméstico” 
que procurava guiar e aconselhar o trabalhador, que, em troca, devia realizar suas tarefas com dedicação e 
respeitar o seu patrão. 

CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores do Rio de Janeiro da Belle Époque. Campinas: 
Unicamp, 2001. 

No contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a construção da imagem descrita no texto 
tinha por objetivo 
a) burlar a aplicação das leis trabalhistas conquistadas pelos operários nos primeiros governos civis do 
período republicano. 
b) compensar os prejuízos econômicos sofridos pelas elites em função da ausência de indenização pela 
libertação dos escravos. 
c) driblar a lentidão da nascente Justiça do Trabalho, que não conseguia conter os conflitos cotidianos 
d) esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade entre os indivíduos que dela participavam. 
e) separar os âmbitos público e privado na organização do trabalho para aumentar a eficiência dos 
funcionários. 
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Questão 3) (Cásper Líbero - 2016)  

A terceirização é um fenômeno intimamente ligado à teoria da flexibilização do Direito do Trabalho, na 
medida em rompe com a bilateralidade nas relações de trabalho (empresa e trabalhador), surgindo um 
terceiro elemento (empresa tomadora, empresa de prestação de serviços e trabalhador) para participar dessa 
relação... 

Fonte: CAMPOS, José Ribeiro. ASPECTOS DA TERCEIRIZAÇÃO E O DIREITO DO TRABALHO. 
www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/RFD/article/viewFile/496/494 Acesso 8-10-2015. 

A terceirização do trabalho, descrita no texto, é tema polêmico que envolve as relações de trabalho no 
sistema capitalista atual, pois 
a) garante a proteção legal ao trabalho, historicamente constituída com a CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), implementada por Getúlio Vargas. 
b) horizontaliza as relações de trabalho, já que o trabalhador passa a, diretamente, defender seus interesses 
de trabalho em condições de igualdade com o patronato. 
c) moderniza o capitalismo brasileiro, na medida em que reconhece o trabalhador como força de trabalho, 
em condições de igualdade com o capitalista. 
d) rompe com a necessidade de o trabalhador negociar condições de trabalho, na medida em que essa função 
é transferida para o terceiro, que defende seus interesses. 
e) vulnerabiliza o trabalhador, já que ele passa a ter seu salário achatado, na medida em que o terceiro passa 
a lucrar com a negociação de sua mão de obra. 
 

Questão 4) (UNESP - 2020) “Eu tinha muito medo, estava sozinha, não tinha como não trabalhar. Ela não 
me deixava amamentar meu filho pela manhã, dizia que eu perderia tempo.” (Dora E. A. Calle). 
“Quando eu precisava sair da casa, sempre tinha que pedir a chave. E nessa hora a chave sempre sumia.” 
(Raul G. P. Mendoza). 
“A casa onde eu trabalhava tinha outros 14 bolivianos, que, assim como eu, queriam guardar dinheiro e 
voltar para nosso país. Mas não é bem assim que acontece.” (Alicia V. Balboa). 

(Bárbara Forte. “Tecendo sonhos”. https://noticias.bol.uol.com.br, 09.05.2019. Adaptado).  

Esses depoimentos retratam a realidade vivida por imigrantes bolivianos que trabalharam no setor têxtil da 
capital paulista. Os depoimentos evidenciam  
a) a competitividade da Divisão Internacional do Trabalho. 
b) a flexibilização das leis trabalhistas.  
c) a relação de trabalho análoga à escravidão.  
d) o descompasso do trabalho formal com as mudanças da globalização. 
e) o processo de segregação estimulado pela xenofobia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 5) (FUVEST - 2016) Observe o mapa a seguir. 

 

Considere o “trabalho análogo à escravidão” no meio rural brasileiro.  

a) INDIQUE dois elementos que caracterizam essa condição de trabalho. EXPLIQUE. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) IDENTIFIQUE as três Regiões Administrativas do país em que há maior área de concentração desse 
fenômeno. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

 

 



c) INDIQUE duas atividades significativas nas quais os trabalhadores, submetidos a essa condição, estão 
inseridos.  

1. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

d) DESCREVA uma das formas de arregimentação de pessoas para essa condição de trabalho. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Questão X) (PUC Campinas - 2017) O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que 
persiste no Brasil. A sua existência foi assumida pelo governo federal em 1995 e, desde esta data até 2016, 
mais de 50 mil trabalhadores foram libertados de situações análogas à de escravidão em diferentes 
atividades econômicas. Considere o gráfico e as afirmações abaixo. 

 
(Adaptado de: http://escravonempensar.org.br) 

 
I. De modo geral, o trabalho escravo no Brasil é exercido por homens, migrantes, analfabetos ou 
semianalfabetos. 
II. Muitos dos trabalhadores resgatados da situação análoga à escravidão exercem atividades em áreas rurais 
distantes do seu local de origem. 
III. Devido ao forte controle exercido por órgãos de fiscalização, não foram constatados tipos de trabalho 
escravo nas áreas urbanas. 
IV. A pecuária e a plantação de cana-de-açúcar estão entre as atividades com maior número de trabalhadores 
resgatados. 
Está correto o que se afirma APENAS em 
a) II e III.      b) III e IV.      c) I, II e III.      d) I, II e IV.     e) I, III e IV.     
 
 



Questão X) (Interdisciplinar - História) (Liceu - 2015)  
“Não há nada especialmente peculiar no tocante à instituição da escravidão. Ela existe desde os primórdios 
da história da humanidade até o presente, tanto nas sociedades mais primitivas como nas mais civilizadas. 
Não há região alguma no planeta que, por um período de tempo, não tenha acolhido essa instituição. 
Provavelmente, não há um grupo de indivíduos cujos ancestrais não tenham sido ou escravos ou 
proprietários de escravos.”  

PATTERSON, Orlando. Escravidão e Morte Social. São Paulo: EDUSP, 2008, p.11.  

Sobre a escravidão, é correto afirmar que  
a) desenvolveu-se na Antiguidade, especialmente na Grécia e Roma Antigas, e predominou durante a Idade 
Média na Europa Ocidental, tornando-se uma instituição fundamental para o funcionamento do feudalismo.  
b) é reconhecida como uma instituição extremamente presente no Ocidente, conforme pode-se observar no 
desenvolvimento do escravismo colonial no Império Romano a partir de sua expansão territorial na América 
Portuguesa.  
c) existiu em diversas sociedades, sendo que Grécia e Roma Antigas, assim como o Brasil Colonial, foram 
sociedades escravistas genuínas, pois tal instituição constituía a base da economia e importante elemento da 
organização social.  
d) se fez presente em diversos momentos históricos e espaços geográficos ocupados pelos seres humanos, 
porém o critério étnico-racial, como elemento determinante para se identificar um escravo, ocorreu 
especialmente na Roma Antiga. 
 
 
 
Questão 8) (Interdisciplinar - Língua Portuguesa) (PUC-PR - 2017 - Adaptada) Leia o texto. 

Crianças Trabalham em Condições de Escravidão 
 Diz a Organização Internacional do Trabalho: as “piores formas de trabalho infantil” são as que 
podem prejudicar a saúde e a segurança dos menores de 18 anos, as que envolvem trabalho escravo, ou as 
que são consequência do tráfico humano. A colheita do cacau na Costa do Marfim e em Gana, os maiores 
produtores mundiais da matéria-prima do chocolate, tem disso tudo. Crianças escravas, enganadas por 
traficantes de pessoas, ou adolescentes que abandonaram a escola para ajudar a família na lavoura pesada, 
em contato intenso com agrotóxicos. Os fabricantes de chocolate têm sido cobrados por políticos e 
consumidores. 
 E ganharam um prazo para diminuir o trabalho infantil no começo da feitura de seus doces. Mas a 
questão é mais complexa que apenas apelar às boas intenções das multinacionais – porque envolve um ciclo 
de miséria enraizado profundamente no solo africano. 
 A série de reportagens investigativas que denunciou o trabalho escravo de adolescentes e 12 crianças 
em plantações de Gana e da Costa do Marfim já está fazendo15 anos, e muita coisa mudou de lá para cá – 
graças à mobilização de entidades de combate ao tráfico infantil e iniciativas das próprias companhias de 
chocolate. Mas um estudo divulgado pela Tulane University, de New Orleans, mostrou que o cenário ainda é 
aterrador, mesmo para os padrões africanos. Segundo esse levantamento, 2,2 milhões de crianças estavam 
trabalhando em 2014 nas plantações de cacau da Costa do Marfim e de Gana – e piorou nos últimos cinco 
anos: 440 mil a mais que na última edição da pesquisa, em 2009. Desse total, 90% estão envolvidas em 
atividades perigosas: manipulam facões para abrir os frutos (37% das crianças têm ferimentos provocados 
pelo facão); carregam nos ombros ou sobre a cabeça sacos de mais de 10 kg cheios de sementes de cacau, 
caminhando pelo solo irregular das plantações; têm contato direto e intenso com pesticidas. Isso tudo sob 
um sol africano. 

Dossiê Superinteressante, São Paulo: Abril, mai, 2016, p.39-41. Com adaptações. 

 

 

 

 



Após a leitura do texto, observe com atenção as opções apresentadas. 

I. As multinacionais fabricantes de chocolate ganharam um prazo para diminuir o trabalho infantil utilizado 
na colheita do cacau. 
II. A erradicação do trabalho infantil independe da boa vontade dos fabricantes de chocolate, porque 
esbarra na miséria radicada nas terras africanas. 
III. A Tulane University divulgou, há 15 anos, um estudo sobre o trabalho escravo envolvendo crianças e 
adolescentes em plantações de Gana e da Costa do Marfim. 
IV. A expressão “última edição da pesquisa” (17ª e 18ª linhas) refere-se a um levantamento feito cinco anos 
antes de 2014 pela Tulane University. 
V. A expressão “desse total” (18ª linha) refere-se aos 2,2 milhões de crianças.  

De acordo com a organização das ideias e as estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa 
CORRETA. 
s) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa III está correta. 
c) As alternativas I e IV estão corretas. 
d) As alternativas I e V estão corretas. 
e) As alternativas IV e V estão corretas. 
 
Questão 9) (UNICAMP - 2017) A dona de casa entre as classes populares urbanas é uma personagem maior 
e majoritária. A dona de casa não tem muitas papas na língua. Muitas vezes é uma rebelde, tanto na vida 
privada quanto na vida pública. E não raro paga um alto preço por isso, como alvo principal de violências 
que podem chegar ao crime “passional”. 

(Adaptado de Michelle Perrot, “Figuras e papéis”, em Philippe Ariès (org.), História da vida privada. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1991. v. 4, p. 146.) 

A mulher das classes populares nas sociedades urbanas do século XIX na Europa 
a) contrariava o senso comum de ser cordata e obediente, pois sua condição social indicava que não 
tinha referencial de uma boa educação. 
b) era responsável pelo trabalho doméstico e muitas vezes tinha uma jornada dupla, pelo trabalho externo 
que realizava em fábricas, pequenos comércios e outros serviços. 
c) sofreu estigma e violência por revolucionar os costumes e liderar o movimento de conquista do voto 
feminino. 
d) tinha múltiplas funções, como educar os filhos, cuidar da casa e administrar as finanças, mas vivia restrita 
ao espaço doméstico e por isso sua rebeldia era punida com violência. 
 


