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Olá, estudante! 

Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do estudante e 
também no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as 
atividades propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

 
ROTEIRO DE ESTUDOS – LIVRO 1 
 
 
UNIDADE 2: Trabalho, capitalismo e sociedade 
 
 
OBJETIVOS 
 
Compreender a sociedade em que vive, analisar as relações existentes entre seres 
humanos e o trabalho e como essas relações transformam as pessoas e o mundo. 
Identificar as principais características do capitalismo. 
Analisar a organização da sociedade feudal. 
Definir as Cruzadas. 
 

ATIVIDADES 
 
Leitura da Introdução. Pág.37. 
Leitura do texto “Capitalismo: sociedade de classes, salário e lucro”. Pág.46-  48. 
Assista o vídeo Capitalismo, o mundo das mercadorias. Pág.47.  
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=gOgqevXPDXA>Acesso em: 27 
abr.2020 
1.Responda: Haveria uma outra forma de se viver que não fosse o capitalismo, que 
vive em função do lucro? Justifique. 
 
Leitura do texto “Mudanças na organização do trabalho: a transição do feudalismo 
para o capitalismo”. Pág.53-55.  

https://www.youtube.com/watch?v=gOgqevXPDXA


 
2.Analise atentamente a imagem. 
Indique os dados relativos ao Feudalismo: 
Local que ocorreu (nome do continente): 
Época que ocorreu (séculos/ início e final): 
Camadas sociais (2) e suas respectivas funções: 
 

 
Tira do blog http://historiaemquadrinhosblog.blogspot.com.br/ 

 
Disponível em: <http://www.historialivre.com/medieval/salafeudalismo.htm> Acesso em: 

27 abr.2020. 
 
Leitura do texto “O trabalho humano”. Pág. 40-43. 
 
3.Assinale as alternativas corretas: 
 

O ser humano transforma a natureza para atender as suas necessidades. No passado 
a maior parte da humanidade (Pré-História): 
 
A.Era nômade, não tinha moradia fixa. 
B.O trabalho era caçar, pescar e coletar alimentos. 
C.Produziam instrumentos de trabalho. 
D.Construíam moradias temporárias. 
 
Leitura do texto “Capitalismo: sociedade de classes, salário e lucro”. Pág.46-47. 
 
4.Relacione as colunas: 
Do ponto de vista do trabalho, o capitalismo é uma sociedade dividida em duas 
classes: 
 
 

 
 
A.Capitalista (burguesia)  
 
B.Trabalhadores (proletariado) 

(     )Contam com um único recurso: a 
sua força de trabalho. 
(     )Possuem a propriedade dos meios 
de produção. 
(     )Vendem a sua força de trabalho  e 
recebem um salário. 
(     )São os principais responsáveis pela 
acumulação de riquezas. 

 
 

http://historiaemquadrinhosblog.blogspot.com.br/
http://www.historialivre.com/medieval/salafeudalismo.htm


5.Relacione as colunas: 
Para uma pessoa realizar um trabalho, são necessárias algumas condições, entre 
elas: 
  

 
 
A.Meios de trabalho 
B.Força de trabalho 
C.Meios de produção originais 
D.Matéria-prima 

(   ) Tudo o que o ser humano usa na 
forma como encontra na natureza. 
( )Máquinas,ferramentas e instrumentos. 
(     )Quando uma pessoa realiza algum 
trabalho  sobre os meios de produção. 
(    )Ação do ser humano, sua capacidade 
física e intelectual, para transformar algo 
em produto. 

 
6.Assinale as alterativas corretas, quanto as características do capitalismo: 
 
A.É um sistema econômico, isto é, um modo de organizar a produção e o trabalho. 
B.Criado a partir do século XVI, na Europa Ocidental. 
C.Sua característica básica é transformar todos os bens produzidos em mercadorias. 
D.Seu grande objetivo é gerar lucros. 
 
7.Assinale as alternativas corretas: 
Quando ocorre uma crise capitalista, como por exemplo, falência de várias empresas, 
os empresários recorrem a estratégias para recuperar a lucratividade dos seus 
negócios. Tais como: 
 
A.Redução de custos. 
B.Admissão de funcionários. 
C.Mudança de cidade/Estado/País. 
D.Alteração na tecnologia. 
 
Leitura do texto “Mudanças na organização do trabalho: a transição do feudalismo 
para o capitalismo”. Pág.53-57 do livro e responda as questões: 
 
8.No capitalismo, o trabalho é identificado por quais características? 
 
9.Analise a imagem e elabore um breve comentário sobre a cena. 

 
Jean –Baptiste Debret. Retorno à vila de um proprietário de chácara,1835. 

Disponível em:< https://bafafa.com.br/arte-e-cultura/exposicao/debret-e-a-missao-francesa-

no-brasil > Acesso em: 16 mai. 2020. 
 
10.Elabore uma definição para o termo “As Cruzadas”. 

https://bafafa.com.br/arte-e-cultura/exposicao/debret-e-a-missao-francesa-no-brasil
https://bafafa.com.br/arte-e-cultura/exposicao/debret-e-a-missao-francesa-no-brasil

