SELEÇÃO 2018 - MESTRADO
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Número de Inscrição do(a) candidato(a):_________________________
É cotista? Sim ( ) Não ( )
OBS:
A identificação do candidato na folha de resposta deve ser feita apenas pelo número de inscrição
Proibido consulta a qualquer material.

QUESTÕES
ITEM 1 - Escolha uma das duas questões abaixo: 5,0 pontos.
QUESTÃO I
Com base em Lacerda et al (2010) e Marques; Ferreira (2010) apresente o que o primeiro texto
denomina Novo Modelo de Inserção da Economia Brasileira no âmbito do Regime de acumulação sob a
dominância financeira. Utilizando os mesmos textos, tratando do Brasil, evidencie o processo de
Privatizações entre 1991/2001, o plano de estabilização monetária do Real, refletindo criticamente sobre
esses dois elementos. Discorra, por fim, sobre as principais consequências estruturais do novo modelo de
inserção brasileira no que tange ao investimento, à indústria, ao nível de atividade da economia do país, e
ao emprego, problematizando acerca da relação desses aspectos com as contas externas, o governo e a
política econômica entre 1990-2010.
CHAVE DE CORREÇÃO
a - Aspectos de redação científica – 1,0 ponto.




Domínio da norma padrão da língua portuguesa;
Coesão e coerência da redação;
Linha de argumentação clara.

b – Descrição das características gerais e as principais consequências do Regime de Acumulação sob a
dominância financeira num plano internacional com base em Marques (2010, p. 1 - 6) – 1,5 ponto.
– liberdade do capital e hipertrofia do capital portador de juros, nova relação entre os diferentes
componentes do capital, nova correlação de forças capital-trabalho com a derrota do movimento sindical
nos 1980.
– baixo crescimento, a questão do desemprego-precarização do salário e das condições de trabalho, o
novo padrão de intervenção do Estado, a retirada dos direitos sociais e o Estado mínimo.
c – Apresentação e reflexão crítica acerca do Novo Modelo de Inserção da Economia Brasileira,
evidenciando as privatizações, o Plano Real e as características da politica econômica de 1990 a 2010
com base em Lacerda et al (2010), Marques (2010) e Nakatani e Oliveira (2010) – 1,5 pontos

- As características globais do Novo Modelo - liberalização financeira e comercial, politica industrial
horizontal. Voltado para a integração competitiva e o ajuste produtivo via desverticalização-terceirizaçãoprivatização. Neoliberalismo de FHC e os limites do governo Lula. Lacerda et al (2010, p. 200-212)
- As privatizações entre 1991/2001 – Lacerda et al (2010, p. 2012-217).
- O Plano Real e a política econômica, suas fases entre 1990 e 2010 - Lacerda et al (2010 p. 225-232),
Nakatani; Oliveira (2010 p.27-37) e Marques (2010, p. 6-16).
- Governo Lula, bases de apoio e o populismo via Politica Social. Marques (2010, p. 14-19).
d – Principais consequências do modelo de inserção externa. 1,0 ponto.
Impactos da politica econômica sobre o investimento, a substituição da produção local por importações, a
ampliação da vulnerabilidade externa, o crescimento da dívida pública e o baixo crescimento econômico.
Ida ao FMI em 1998. A questão do desemprego-precarização do salário e das condições de trabalho, o
novo padrão de intervenção do Estado, a retirada dos direitos sociais e o Estado mínimo. Lacerda et al
(2010, p.217-223; 235-237) e Marques (2010, p. 1 - 6).

QUESTÃO II
De acordo com as análises de Nakatani; Gomes (2014) e de Carcanholo (2011) discorra sobre a relação
entre sobreacumulação de capital e o desenvolvimento do capital fictício, à luz da crise econômica
mundial que eclodiu em 2007-8. Não deixe de evidenciar a natureza dessa crise, e quais os motivos de sua
profundidade e duração.
CHAVE DE CORREÇÃO
a - Aspectos de redação científica – 1,0 ponto.




Domínio da norma padrão da língua portuguesa;
Coesão e coerência da redação;
Linha de argumentação clara.

b. Os fundamento mais gerais da crise de 2007-8 – 1,5 pontos.
Expressão de uma "crise estrutural" do capital, explicitando que o capitalismo caminha para catástrofes
ainda maiores. Manifestação de tendências inerentes à acumulação de capital, e resultou da
sobreacumulação de capital em escala mundial, que vem sendo alimentada nas últimas décadas
(NAKATANI; GOMES, 2014, p.72-73).
c. O processo de reprodução ampliada do capital, em sua configuração contemporânea, recorrendo às
análises categoriais próprias à crítica da economia política. 1,0 ponto.
Características da dinâmica da acumulação na contemporaneidade: ampliação sem precedentes da
produção e das transações com capital fictício e suas consequências. Desenvolvimento da forma capital e
a autonomização da formas funcionais. Conceito de capital portador de juros e de capital fictício
(CARCANHOLO, 2011, p.123-145; NAKATANI; GOMES, 2014, p.74, p.82).
d. Tratar do evolver do capitalismo nas últimas décadas. 0,5 ponto
1) Colapso do Sistema de Bretton Woods (a "libertação" do dólar em relação ao lastro do ouro e a
subsequente disseminação do sistema de câmbio flutuante), 2) as crises do petróleo (que catapultaram os
mercados de petrodólares e os euromercados), 3) o choque de juros de 1979 (que reafirmou a posição dos
EUA como o centro das finanças globais, e que desencadeou a "crise da dívida" em diversos países
periféricos), e 4) as ondas de "desregulamentação financeira” (NAKATANI; GOMES, 2014, p.72-3;
p.83).
e – Os desdobramentos desse evolver – 1,0 ponto.

Incremento da centralização de capitais em escala mundial, agigantando os conglomerados oligopolistas
transnacionais por meio da intensificação dos processos de fusão e aquisição. Desenvolvimento dos
mercados de derivativos (NAKATANI; GOMES, 2014, p.73-4). Assimetria no mercado mundial, em que
o dólar se afirma como dinheiro mundial (NAKATANI; GOMES, 2014, p.78). Recorrência da formação
de bolhas financeiras, sucedidas de crises. A atuação e os limites do Estado por meio das políticas de
salvamento e de "afrouxamento monetário". Recuperação dos mercados financeiros, ultrapassando a
magnitude atingida em 2007.

ITEM 2 - Escolha uma das duas questões abaixo: 5,0 pontos.
QUESTÃO I
De acordo com Elaine Behring (2006), as concepções de política social supõem sempre uma perspectiva
teórico-metodológica, o que por seu turno tem relações com perspectivas políticas e visões sociais de
mundo. Partindo da perspectiva crítico-dialética, que referenciais a autora apresenta que ajudam a situar e
a compreender o sentido e o significado das políticas sociais e que permitem observar as contradições e os
movimentos objetivos e subjetivos que compõem este processo e a situar a política social no contexto de
projetos societários, em especial seu lugar na agenda contra-hegemônica dos trabalhadores?
CHAVE DE CORREÇÃO
a - Aspectos de redação científica – 1,0 ponto.




Domínio da norma padrão da língua portuguesa;
Coesão e coerência da redação;
Linha de argumentação clara.

b – O método da crítica da Economia Política e a perspectiva da totalidade. A natureza contraditória da
sociedade capitalista, o seu grau de desenvolvimento e as estratégias de acumulação prevalecentes. O
papel do Estado e a relação entre classes sociais (BEHRING, 2006, p.36-42) – 1,5 ponto.
c – A dimensão histórica da política social (BEHRING, 2006, p.43) – 0,5 ponto.
d – A dimensão econômica da política social (BEHRING, 2006, p.43-4) – 0,5 ponto.
e – A dimensão política da política social (BEHRING, 2006, p.p.44-5) – 0,5 ponto.
f – A dimensão cultural da política social (BEHRING, 2006, p.45-6) – 0,5 ponto.
g – Uma apreciação global acerca dos limites e potencialidades da política social (BEHRING, 2006, p.456) – 0,5 ponto.
QUESTÃO II
Antunes (2008) trata das transformações no mundo do trabalho nos países de capitalismo avançado a
partir da década de 1980. Ele evidencia que “a classe que vive do trabalho sofreu a mais aguda crise deste
século” que atingiu não somente a sua materialidade, mas também teve profundas repercussões na sua
subjetividade e no íntimo inter-relacional destes trabalhadores.
Relate as dimensões e significados das mudanças e de suas consequências visualizáveis em torno das
formas de inserção na estrutura produtiva, e nas formas de representação sindical e política dos
trabalhadores.

CHAVE DE CORREÇÃO
a - Aspectos de redação científica – 1,0 ponto.




Domínio da norma padrão da língua portuguesa;
Coesão e coerência da redação;
Linha de argumentação clara.

b – Aspectos gerais da década de 1980 no que tange ao universo fabril e as relações de trabalho.
Identificação dos novos processos de trabalho e reflexão crítica sobre a flexibilização da produção, a
"especialização flexível" (Antunes, 2008, p.23-30) – 1,0 ponto.
c - Caracterização do toyotismo e seus impactos sobre a exploração do trabalho e os direitos trabalhistas.
A ocidentalização do toyotismo e a ampliação do estranhamento do ser social que trabalha e a sua
metamorfose (ANTUNES, 2008, p.31-9) – 2,0 pontos.
d - Desemprego estrutural e retrocesso da ação sindical.
Impactos das mudanças nos processos de trabalho sobre o nível de emprego e as condições do mundo do
trabalho. Efeitos sobre a subjetividade do trabalho e exacerbação do individualismo. Crise dos sindicatos
e mudanças no perfil das suas pautas e ações. Tendências à institucionalização da ação sindical (Antunes,
2008, p.39-44) – 1,0 ponto.

