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A concepção  de trabalho  sempre  esteve  predominantemente  ligada  a  uma visão 
negativa.  Mesmo na Bíblia,  Adão e Eva viviam felizes  até que o pecado provocou sua 
expulsão do Paraíso e a condenação do homem ao trabalho "com o suor do seu rosto". A 
Eva coube o "trabalho" do parto.

A  palavra  trabalho  vem  do  vocábulo  latino  tripaliare,  do  substantivo  tripalium, 
aparelho de tortura formado por três paus, ao qual eram atados os condenados, ou que 
também  servia  para  manter  presos  os  animais  difíceis  de  ferrar.  Daí  a  associação  do 
trabalho com tortura, sofrimento, pena, labuta.

Na Antiguidade grega, todo trabalho manual é desvalorizado e feito pelos escravos. A 
atividade teórica é considerada a mais digna do homem, cuja essência é fundamentalmente 
a de um ser racional.

Para Platão, a finalidade dos melhores homens é a "contemplação das ideias". Entre 
os romanos, o conceito de negotium mostra a oposição entre negócio e ócio: é um conceito 
que se define pela "ausência de lazer".

Na Idade Média, Santo Tomás de Aquino quer reabilitar o trabalho manual, dizendo 
que todos os trabalhos se equivalem, mas, na verdade, a própria construção teórica do seu 
pensamento, calcada na visão grega, tende a valorizar a atividade contemplativa. Muitos 
textos medievais consideram a ars mechanica (arte mecânica) uma ars inferior. Essa atitude 
resulta,  tanto na Antiguidade,  como na Idade Média,  na impossibilidade de a ciência se 
desligar da filosofia.

(ARANHA, M. Lúcia de Arruda & MARTINS, M. Helena Pires. 
Filosofando: introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1986, p. 64)

01. É correto afirmar sobre o texto que o trabalho está ligado à tortura e castigo.

02. No  trecho  “...aparelho  de  tortura  (...)  ao  qual eram  atados  os  condenados...”  (linha  6), 
constituiria infração às normas de regência da língua culta a substituição de ao qual por a que.

03. No trecho "Mesmo na Bíblia,  Adão e Eva viviam felizes  até que o pecado provocou sua 
expulsão do Paraíso"  (linhas 2 e 3),  a  palavra  mesmo tem seu valor  semântico repetido  em 
“Mesmo os que estavam tristes, alegraram-se.”

04. No segmento “A concepção de trabalho sempre esteve predominantemente ligada a uma 
visão negativa.” O emprego do acento grave indicativo de crase poderia existir por ser facultativo 
nesse caso.

05. Em “A Eva coube o "trabalho" do parto.” O emprego da crase é facultativo.



GABARITO

01. C
Comentário: A resposta pode ser encontrada literalmente no início do texto.

02. E
Comentário: “ao qual” poderia ser substituído sem prejuízo por “a que” pois a regência verbal 
seria respeitada

03. C
Comentário: São palavras denotativas de inclusão e podem ser substituídas por até, inclusive.

04. E
Comentário: A crase não pode ser empregada antes de artigo indefinido.

05. C
Comentário: Antes de nomes próprios femininos , existindo a preposição, a crase é facultativa.


