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3º Ano Ensino Médio - Volume 3 - Unidade 1. 

O que é trabalho? 

Tema 1: O conceito de trabalho. 

Tema 2: As características do trabalho na atualidade. 

 Compreender a definição de trabalho e na sequência realizar a atividade 1 

exercícios 1, 2 e 3 (p.9-12); 

 Compreender o trabalho no modo de produção capitalista e o conceito de 

“mais valia” de Marx (p.12); 

 Analisar e diferenciar o emprego formal (p.15 e 16);  

 Analisar e diferenciar o emprego informal (p.23 e 24); 

 Leitura do texto: “A PEC das domésticas” (p.18); 

 Compreender a cronologia e os principais direitos trabalhistas e na sequência 

realizar a atividade 3 exercício 1 (p.19-21 e 26); 

 Compreender o estágio e sua formalidade – Lei Federal 11788/08 (p.28); 

 Refletir e analisar o trabalho por conta própria (p.30 e 31); 

 Refletir sobre a terceirização (p.31). 

 Dica: após a realização das atividades, consultar o gabarito (hora da checagem).  

 

 

 

 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 

 
SOCIOLOGIA - ENSINO MÉDIO 

 

Profa. Thais Vieira Candido 

Roteiro de Estudo - Volume 3 (mod.1) 

Queridos alunos, 

 Que tal aproveitarmos esse período de quarentena para aprimorarmos nossos estudos e 

conhecimento? 

 O documento a seguir é conhecido como roteiro de estudo, ele tem como finalidade criar 

mecanismos para ajudá-los nas atividades propostas. 

 Vamos lá! 

 

 

 

 



 

Considere a letra da canção a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A partir da leitura da música é possível verificar a quantidade de tempo que trabalho 

exige da vida dos trabalhadores. Cite trechos da música em que o autor constata a 

falta de tempo para viver. 

 

2. Observe o gráfico a seguir e responda as questões. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Qual é o título do gráfico. 

B) Diferencie Emprego Formal X Emprego Informal. 

C) Qual o percentual dos trabalhadores que estão no emprego informal há mais de 20 

anos? 
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Eu às vezes fico a pensar 
Em outra vida ou lugar 
Estou cansado demais 
Eu não tenho tempo de ter 
O tempo livre de ser 
De nada ter que fazer 
É quando eu me encontro 
perdido 
Nas coisas que eu criei 
E eu não sei 
Eu não vejo além da fumaça 
O amor e as coisas livres, 
coloridas 
Nada poluídas 
Ah, Eu acordo prá trabalhar 
Eu durmo prá trabalhar 
Eu corro prá trabalhar 
 

Eu não tenho tempo de ter 
O tempo livre de ser 
De nada ter que fazer 
Eu não vejo além da fumaça 
Que passa e polui o ar 
Eu nada sei 
Eu não vejo além disso tudo 
O amor e as coisas livres, 
coloridas 
Nada poluídas 
Eu acordo prá trabalhar 

Eu durmo prá trabalhar 

Eu corro prá trabalhar 

Eu não tenho tempo de ter 

O tempo livre de ser 

De nada ter que fazer 

É quando eu me encontro 

perdido 
Nas coisas que eu criei 
E eu não sei 
Eu não vejo além da fumaça 
O amor e as coisas livres, 
coloridas 
Nada poluídas 
Ah, Eu acordo prá trabalhar 
Eu durmo prá trabalhar 
Eu corro prá trabalhar. 
 

 
 
 
 
 

Os Paralamas do Sucesso 
(Marco Paulo Sérgio Valle) 

9  Luas, 1996.  

 

CAPITÃO DA INDÚSTRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) Qual o percentual dos trabalhadores que estão no emprego informal entre 1 a 5 

anos? 

E) Baseado no gráfico acima, constata-se que atualmente existe um número muito 

expressivo de trabalhadores que vivem na informalidade. 

Com suas palavras, qual o motivo desse aumento?  

 

3. Após observar a imagem, selecione uma palavra do quadro para responder a 

pergunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a forma de trabalho em que a charge acima está se referindo. 

 

 

4. Foi aprovada, em março de 2013, uma nova proposta de regulamentação do 

trabalho doméstico. Conhecida como a PEC das Domésticas, é considerada um avanço 

e uma conquista para esses trabalhadores. 

A nova Lei definiu algumas mudanças que  

entraram em vigor a partir da data de sua  

aprovação.  

 

Cite algumas mudanças que favoreceram  

esses trabalhadores. (cite pelo menos três). 

 

 

 

 

 

 

1. Emprego Formal         2. Emprego Terceirizado    3. Micro Empreendedor Individual - MEI 
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O que é organização de trabalho? 

Tema 1: Organização de trabalho. 

Tema 2: Trabalho das mulheres. 

 Ler atentamente e compreender a organização de trabalho e o aumento da 

produção segundo Frederick Taylor (p.36-38); 

 Ler atentamente e compreender o fordismo (p.42 e 43); 

 Refletir sobre as condições de trabalho em todos os contextos e na sequência 

realizar a atividade 3 exercícios 1, 2 e 3 (p.44-46); 

 Leitura e reflexão “O sentindo do trabalho” (p.46-48); 

 Ler e compreender sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho e na 

sequência realizar a atividade 1 (p.51-52 e 54); 

 Refletir e analisar sobre a desnaturalização do trabalho feminino – “dona de 

casa” (p.55); 

 Compreender e refletir “O dia da mulher – 08 de março” e na sequência 

realizar a atividade 2 exercícios 1 e 2  e o desafio(p.55-57); 

 Dica: após a realização das atividades, consultar o gabarito (hora da checagem).  

 

 

 

Dica: Assista o vídeo para uma melhor compreensão.  

https://www.youtube.com/watch?v=Knm9GPIuewQ&t=24s 

 

Com base no texto abaixo, responda as questões 1, 2, 3 e 4. 
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TAYLORISMO E FORDISMO 

 O Taylorismo é uma teoria criada pelo engenheiro Americano Frederick W. Taylor (1856-

1915), que a desenvolveu a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias. O 

engenheiro constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma hierarquizada e 

sistematizada; ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no sistema 

produtivo da indústria (especialização do trabalho). No taylorismo, o trabalhador é monitorado 

segundo o tempo de produção. Cada indivíduo deve cumprir sua tarefa no menor tempo possível, 

sendo premiados aqueles que se sobressaem. Isso provoca a exploração do proletário que tem 

que se “desdobrar” para cumprir o tempo cronometrado. 

 Dando prosseguimento à teoria de Taylor, Henry Ford (1863-1947), dono de uma 

indústria automobilística (pioneiro), desenvolveu seu procedimento industrial baseado na linha 

de montagem para gerar uma grande produção que deveria ser consumida em massa. Os países 

desenvolvidos aderiram totalmente, ou parcialmente, a esse método produtivo industrial, que foi 

extremamente importante para a consolidação da supremacia norte-americana no século XX. 

 Os países subdesenvolvidos não se adequaram ao Fordismo no sistema produtivo, pois a 

sua população não teve acesso ao consumo dos produtos gerados pela indústria de produção em 

massa.   https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/taylorismo-fordismo.htm (acesso em 02/05/2020). 

 

 A essência do fordismo é baseada na produção em massa, mas para isso é preciso que 

haja consumo em massa. Outra ideologia particular é quanto aos trabalhadores que deveriam 



1. Fundamentado no texto e nos seus estudos, responda: 

A) O que é produtividade? 

B) Como Taylor conseguiu aumentar a produtividade? 

 

2. Qual é a crítica que o texto ressalta com o aumento da produtividade? 

 

3. Henry Ford (1863-1947), empresário estadunidense da indústria automotiva, 

procurou aperfeiçoar o pensamento de Taylor. Ele concluiu que era possível ganhar 

mais tempo se as peças fossem até os operários, e não o inverso. Ford desenvolveu um 

equipamento que está presente em praticamente todas as indústrias. 

Qual é o nome desse equipamento? 

 

4. Ao adotar a linha de montagem, Henry Ford pretendia baratear a produção de 

automóveis, para que se tornasse uma mercadoria comum, a ponto de um operário de 

sua empresa poder comprar um. O primeiro modelo produzido em uma linha de 

montagem ficou mundialmente famoso. Este modelo era o: 

 

A) Ford Fusion 

B) T Cross 

C) Ford D 

D) Ford Mercury 

E) Ford T 

 

5. Observe as imagens a seguir: 

A respeito da relação entre o papel social da mulher e o mercado de trabalho.  
 
Assinale: V= para as alternativas verdadeiras e F= para as alternativas falsas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

*valores meramente ilustrativos. 

http://www.sindsegsc.org.br/novidades/noticias/21341/evoluc

ao_das_mulheres_no_mercado_de_trabalho (acesso em 

02/05/2020). 

 



A) ( ) A história do trabalho feminino nos conta que, tradicionalmente, as mulheres  

recebem quase 30% menos que os homens. E, se a mulher for negra, os salários são 

ainda menores. 

B) ( ) A mulheres procuram conciliar as responsabilidades relacionadas com a sua 

atividade profissional e as tarefas familiares e domésticas. 

C) ( ) As mulheres possuem maior escolaridade que os homens: em 2008, as 

mulheres ocupadas (nas cidades) tinham em média, 9 anos de estudos, e os homens 8 

anos. No entanto, estudar durante mais tempo não garantiu a elas assumir cargos de 

destaque, tampouco ganhar salário iguais dos homens. 

D) ( ) O trabalho feminino sempre foi equiparado ao trabalhado masculino. Em 

nenhum momento da história houve preconceitos e discriminações em relação ao 

trabalho feminino. 

E) ( ) Historicamente as mulheres e aos homens foram se responsabilizando por 

diferentes atividades no interior das sociedades. Aos homens caberiam prover a 

família em termos financeiros; e à mulher seria destinado o papel de cuidar da família, 

dos filhos, dos que ficavam doentes e de todas as demais tarefas domésticas. Essa 

forma de pensar alimentou a ideia de que haveria um “destino biológico” que deixava 

uma herança: aos homens, o espaço público, a vida produtiva; e às mulheres, o espaço 

privado e a vida reprodutiva. 

F) ( ) Ao longo da história, houve uma forte contradição: no momento da Segunda 

Guerra Mundial, os homens das nações envolvidas no conflito foram alistados para 

servir o país e seguiram para o combate. Porém, a indústria bélica necessitava 

desenvolver e continuar produzindo armas e munições para atender esse conflito. Se 

os homens, antes trabalhadores, estavam em campo de guerra, quem poderia 

trabalhar nessa indústria? As mulheres! 
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A reorganização da produção 

Tema 1: A reestrutura produtiva. 

Tema 2: Economia e emprego. 

 Identificar as diferenças e as especificidades entre a 1º, 2º e 3º Revolução 

Industrial (p.60-62); 

 Compreender o conceito de globalização (p.61 e 62); 

 Ler e interpretar o texto: “O Brasil nos anos 90” destacando a automação, 

estranhamento, desemprego estrutural e conjuntural ( p.65-67); 

 Ler atentamente o toyotismo e a nova organização de trabalho, focando nas 

principais diferenças em relação ao fordismo na sequência realizar a atividade 2 

exercícios 1, 2 e 3 e o desafio(p.69-73); 



 Identificar a nova fase da economia brasileira e na sequência realizar a 

atividade 1 exercícios 1, 2 e 3 (p.76-79). 

 Dica: após a realização das atividades, consultar o gabarito (hora da checagem). 

 

 

1.  Observe a imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacione:  

 

 

 

 

A) ( ) Aconteceu na segunda metade do século XIX e representou um 

aprimoramento técnico e científico. Teve como principais características, forte 

desenvolvimento tecnológico aplicado, principalmente, às indústrias elétrica, química, 

metalúrgica, farmacêutica e de transportes, entre outras.  

B) ( ) Essa nova fase será impulsionada por um conjunto de tecnologias disruptivas 

como robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, big data (análise de 

volumes massivos de dados), nanotecnologia, impressão 3D, biologia sintética e a 

chamada internet das coisas, onde cada vez mais dispositivos, equipamentos e objetos 

serão conectados uns aos outros por meio da internet. Algumas dessas inovações 

estão em sua fase de “infância” e ainda não mostraram todo o seu potencial. 

C) ( ) A máquina a vapor surgiu entre os séculos XVIII e XIX, modificando 

profundamente a produção de mercadorias  e, por consequência, a acumulação de 

riquezas, uma vez que possibilitou produzir mercadorias em grandes quantidades e em 

ATIVIDADE PROPOSTA 11 

 

 

 

1. 1º Revolução Industrial 2. 2º Revolução Industrial 

3. 3º Revolução Industrial 4. 4º Revolução Industrial 

 



tempo muito menor do que em períodos anteriores, quando essas eram feitas com a 

força humana. 

D) ( ) A eletrônica mudou a “base técnica do trabalho”, ou seja, o advento da 

microeletrônica – a que produz circuitos em miniaturas como chip de celular, por 

exemplo – trouxe modificações profundas nas maneiras de realizar o trabalho, com a 

introdução de novas tecnologias e formas de organização de trabalho, além, também, 

de alterar hábitos na vida cotidiana da população. 

 

2. Observe as imagens a seguir: 

 
No que diz respeito a Globalização, assinale: V= para as alternativas verdadeiras e      
F= para as alternativas falsas. 
 
 
 
 
A)  

 

 

 

 

 

 

 

A) ( ) Globalização é o ato ou efeito de globalizar. Historicamente, o processo 

consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das suas 

distâncias. Essas relações são principalmente econômicas, mas também 

sociais, culturais ou políticas. 

B) ( ) A globalização tem como vantagem os avanços no campo científico e do 

conhecimento. Hoje, por exemplo, se há uma nova descoberta no campo da medicina 

realizada em algum país, o restante do mundo passar a ter conhecimento dessa 

novidade quase que em tempo real.  

C) ( ) A maneira como a globalização expande-se ocorre de forma semelhante tanto 

nas nações mais desenvolvidas como nas menos desenvolvidas. 

D) ( ) O meio ambiente também sofre, graças aos agentes poluentes provenientes 

das grandes fábricas e ao desmatamento. Após a revolução industrial houve uma 

crescente necessidade de exploração de recursos naturais renováveis e não 

renováveis. 

E) ( ) A desigualdade entre países pobres e ricos é preocupante. Países que 

dominam economicamente o mundo veem os países mais pobres como uma fonte de 

matéria-prima e recursos naturais. 

 

  



3. Leia o texto a segui e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Explique o significado de Emprego Estrutural. 

B) Explique o significado de Emprego Conjuntural. 

C) É possível diminuir o desemprego em massa no Brasil? Justifique. (resposta pessoal). 

 

4. Assinale a alternativa correta: 

 

“_______________ são estratégias desenvolvidas para conduzir o comportamento da 

indústria, visando maximizar os lucros e melhorar o desempenho da atividade 

industrial na economia. O _____________ consolidou-se no Japão após a Segunda 

Desemprego Estrutural 

 O desemprego estrutural, chamado também de tecnológico, ocorre no contexto em que a 

mão de obra humana passa a ser substituída por novas e sofisticadas tecnologias. Por essa razão, 

é um fator de desemprego que é muitas vezes irreversível: uma vez que máquinas substituem o 

trabalho humano, dificilmente o emprego para essa função voltará a existir. 

 Existem algumas explicações para a ocorrência do desemprego estrutural no mundo todo, 

como por exemplo:  

 Modernização: as inovações tecnológicas acabam substituindo muitos trabalhos 

humanos, principalmente quando este é um trabalho considerado mecânico e seriado. 

Visando a produtividade e a redução de custos, pessoas são substituídas pelas novas 

tecnologias. 

 Globalização: o processo de globalização se atrela ao de modernização, tornando as 

novas tecnologias presentes em toda a parte do planeta. A facilidade proporcionada pelas 

inovações tecnológicas passa a constituir uma ideologia própria do mercado. 

 Processo capitalista: conforme a visão marxista, a forma que o sistema capitalista 

funciona tende a aumentar cada vez mais o desemprego. Conforme essa perspectiva, os 

trabalhadores são crescentemente descartáveis pelos grandes proprietários. 

 Neoliberalismo: esse é um termo bastante conhecido que revela, em partes, o processo 

de destruição dos direitos trabalhistas e o crescimento do desemprego. Nessas 

condições, as pessoas acabam aceitando a sua substituição e procuram trabalhos 

informais, sem direitos garantidos. 

 Além desses aspectos, outras causas para o desemprego estrutural podem ser apontadas. 

De todo modo, a existência desse fenômeno se torna cada vez mais alarmante e preocupante, 

revelando as contradições dos sistemas econômicos. 

 Já o desemprego conjuntural diz respeito ao fenômeno em que muitas pessoas perdem o 

emprego em decorrência de fatores episódicos ou pontuais. Em outras palavras, são oscilações na 

economia que acabam causando um aumento na taxa de desemprego, mas elas são reversíveis. 

No caso do desemprego estrutural a substituição da mão de obra humana é parte de um cenário 

global que se mostra crescente e tem colocado muitas pessoas em situações precárias de 

trabalho. Ou seja, o desemprego estrutural ou tecnológico é parte de um processo maior e 

progressivo. 
https://www.todoestudo.com.br/sociologia/desemprego-estrutural (acesso em 02/05/2020). 

 

 

 



Guerra Mundial e, depois, difundiu-se em todo mundo, tendo como papel a 

substituição do _______________ e a realização do trabalho compulsório e repetitivo 

pela adequação da produção conforme a demanda e a flexibilização das funções do 

trabalhador.” 

 

A) Técnicas de venda, toyotismo, volvismo. 

B) Modos de Produção, fordismo, taylorismo. 

C) Sistemas econômicos, taylorismo, toyotismo. 

D) Modos de Produção, toyotismo, fordismo. 

E) Sistemas econômicos, volvismo, fordismo. 

 

5. Assinale a alternativa correta: 

A acumulação flexível, da qual resulta o sistema de produção toyotista, caracteriza-se 

por: 

 

A) Divisão do trabalho no maior número de trabalhadores possíveis. 

B) Produção em massa.   

C) Fortalecimento dos sindicatos e leis trabalhistas. 

D) Realização de várias funções por um mesmo trabalhador. 

E) Diminuição do processo de terceirização da produção. 
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Sindicalismo no Brasil 

Tema 1: O final do século XIX no Brasil. 

Tema 2: Ação sindical nos anos recentes: do golpe militar à redemocratização do País. 

 Compreender as transformações no trabalho destacando a formação dos 

sindicatos (p.83); 

 Analisar e identificar a diferença entre anarcossindicalismo X anarquismo; 

 Ler atentamente o texto: “O 1º Congresso Operário Brasileiro” e “As primeiras 

greves” e na sequência realizar a atividade 1 exercício 1 letras A e B (p.84-86); 

 Identificar o surgimento da 1º Central sindical no Brasil e na sequência realizar 

a atividade 2 exercício 1 letras A e B (p.86 e 87); 

 Ler atentamente e interpretar sobre o “Estado de sítio” (p.89 e 90); 

 Ler atentamente e interpretar sobre o “Estado Novo” (p.91); 

 Realizar a atividade 3 exercícios 1,2 e 3 (p.92); 

 Compreender e refletir sobre os Anos de Chumbo – Ditadura (p.95 e 96); 

 Compreender sobre a Comissão da Verdade e seus objetivos (p.96); 

 Identificar a retomada da ação sindical (p.97); 



 Realizar a atividade 1 exercícios 1 e 2 e o desafio (p.100-102); 

 Compreender o término da ditadura militar e suas características – 

redemocratização e na sequência realizar o desafio (p.101 e 102). 

 Dica: após a realização das atividades, consultar o gabarito (hora da checagem).  

 

 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. 
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Greves Operária na Primeira República 

 As principais greves operárias ocorridas no Brasil durante a Primeira República tiveram 

com motivos a luta pelo aumento salarial, melhores condições de trabalho, melhores condições 

de vida, por uma legislação previdenciária, direitos trabalhistas e sindicais.  

 Em 1907, existiam aproximadamente 150 mil operários. A grande maioria estava 

distribuída nas indústrias, mas existiam também os trabalhadores das ferrovias, trabalhadores da 

construção civil, os portuários entre outras profissões.  

 Em meados de 1910, a maior parcela da população brasileira vivia no campo. Os 

trabalhadores urbanos eram uma minoria em reação à população brasileira. O operariado 

brasileiro era formado principalmente por imigrantes e por uma parcela pobre da sociedade. Com 

a vinda de milhares de imigrantes europeus para o Brasil, vieram, juntamente com eles, as teorias 

sociais que fervilhavam entre a sociedade europeia. Essas teorias foram fundamentais para os 

operários brasileiros iniciarem uma efetiva consciência de classe e, consequentemente, uma 

conscientização política.  

 Os reflexos das reivindicações operárias resultaram em sucessivas greves. Em 1905, os 

trabalhadores do porto de Santos e do Rio de Janeiro paralisavam suas atividades; e no ano de 

1906 foi a vez dos ferroviários aderirem a greve. Todas essas greves tinham o apoio de 

trabalhadores de outros setores produtivos. 

 No ano de 1907, o governo brasileiro aprovou uma lei que expulsaria do país todo 

imigrante estrangeiro que aderisse às greves – uma forma de retaliar e evitar a ocorrência de 

outras greves. Porém, a lei não surtiu efeito prático, pois no ano de 1907 ocorreu a primeira 

greve geral de trabalhadores.  

 A principal paralisação operária foi a greve geral de 1917, iniciada em São Paulo, após a 

morte de um jovem trabalhador pela polícia. A greve se generalizou por todo país e ocorreram na 

capital paulista vários conflitos e tiroteios por vários dias. Dessa greve participaram os operários 

de outros setores industriais, por exemplo, da indústria têxtil.  

 Durante a greve geral de 1917, os operários lutavam por melhores salários, jornada de 

trabalho de oito horas, direito a férias, fim do trabalho infantil, proibição do trabalho noturno 

para as mulheres, aposentadoria, assistência médica entre outros pedidos.  

 A Legislação trabalhista somente foi implantada no Brasil no ano de 1943 no governo 

Vargas. 

 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/greves-operarias-na-primeira-republica.htm (acesso em 02/05/2020). 



1. Fundamentado no texto e nos seus estudos, responda: 

 

A) Quais os motivos que levaram os trabalhadores a aderirem a greve? 

B) O que os trabalhadores pleiteavam? 

C) Na sua opinião as greves são formas eficazes de melhorar a vida dos trabalhadores? 

Justifique. 

 

2. No que diz respeito a grande greve, assinale: V= para as alternativas verdadeiras e      
F= para as alternativas falsas. 
 
A) ( ) O operário reivindicava a jornada de 12 horas de trabalho; 
B) ( ) Lutavam por melhores salários;  
C) ( ) O direito a férias e o fim do trabalho infantil; 
D) ( ) Proibição do trabalho noturno para as mulheres; 
E) ( ) Aposentadoria e assistência médica. 
 
3. Assinale as alternativas corretas: 
 

A) A Consolidação das Leis do Trabalho foi inspirada na Carta Del Lavoro (Carta do 

Trabalho), criada pelo Grande Conselho Nacional do Fascismo em 1927, na Itália. O 

fascismo italiano foi um regime político que teve como líder Benito Mussolini; 

B) A CLT consiste em um conjunto de regras criado para regulamentar as relações 

individuais e coletivas de trabalho no Brasil, buscando proteger as partes contratantes, 

o empregador e o trabalhador; 

C) A CLT foi sancionada pelo Presidente Getúlio Vargas em 1943, no período do Estado 

Novo; 

D) No momento de sua criação, foi bastante celebrada, pois os trabalhadores tinham 

bons motivos para querer que o código trabalhista que defendesse seus direitos fosse 

mais acessível, sobretudo em caso de conflitos com os patrões; 

 E) A Consolidação das Leis do Trabalho não trouxe avanços para os trabalhadores, 

beneficiou somente os empresários. 

 
4. Observe a imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça um breve relato sobre o Regime Militar no Brasil (1964-1985) e suas características. 

 

 

 



ATENÇÃO ALUNOS 3º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO!! 

Após as orientações abordadas no ‘Roteiro de Estudos’ e o término das Atividades 
Propostas entregá-las por meio de email, whatsApp ou pessoalmente na Unidade 
Escolar – CEEJA Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo. 

 

Email: thaiscandido@professor.educacao.sp.gov.br 

 

OBS.: Em caso de dúvidas, estou à disposição nos seguintes horários:  

Segunda-feira: 18h às 21h. 
Terça-feira: 15h às 22h (intervalo 19h às 20h). 
Quarta-feira: 8h às 15h (intervalo 12h às 13h). 
Quinta-feira: 8h às 15h (intervalo 12h às 13h). 
Sexta-feira: 15h às 21h40min (intervalo 19h às 20h). 
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