
 
 

Aula Ao Vivo de Sociologia (19/04/2013) 

Estratificação, Classes Sociais e Desigualdade Social 

 

01. Escrito há quase duzentos anos, por Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto 

Comunista denunciava as desigualdades sociais vividas pelos homens na sociedade 

capitalista. Leia trecho dessa obra, reproduzido a seguir, e assinale o que for incorreto 

sobre o desenvolvimento econômico. 

 

“A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não 

aboliu os antagonismos das classes. Estabeleceu novas classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta no lugar das antigas [...] A manufatura já não era 

suficiente. Em consequência disso, o vapor e as máquinas revolucionaram a produção 

industrial. O lugar da manufatura foi tomado pela indústria gigantesca moderna, o 

lugar da classe média industrial, pelos milionários da indústria, líderes de todo o 

exército industrial, os burgueses modernos”  

 

(MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1998, 10ª Edição, p.09 e 11 – Coleção Leitura).  

 

a) O trecho acima se refere ao contexto de formação da sociedade capitalista e à 

composição dos antagonismos de classe, os quais opõem proprietários dos meios de 

produção e proprietários da força de trabalho.    

b) As relações estabelecidas pelas classes sociais na sociedade burguesa moderna são 

pautadas pela cooperação, a qual conduz ao desenvolvimento econômico gerador 

de melhor condição de vida para todos.    

c) As relações de troca se revolucionaram em virtude de o crescimento da burguesia 

moderna ter ocorrido na mesma proporção do crescimento da produção industrial.    

d) O desenvolvimento da indústria está assentado no emprego do trabalho humano, o 

único detentor de conhecimento para alterar a matéria-prima, a partir do uso de 

instrumentos que ele mesmo produz.    

 

02. A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. 

Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo 

e sociedade e entre consciência e existência social. Considerando as reflexões de Karl 

Marx sobre esse tema, marque a alternativa incorreta.  

 

a) A luta de classes desenvolve-se no modo de organizar o processo de trabalho e no 

modo de se apropriar do resultado do trabalho humano.    

b) A luta de classes está presente em todas as ações dos trabalhadores quando lutam 

para diminuir a exploração e a dominação.    



c) Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade, 

reagir e até mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e 

políticos.    

d) As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a 

produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade.     

 

03.  Leia o texto abaixo: 

 

De repente, classe C 

 

Eu me considerava um rapaz razoavelmente feliz até descobrir que não sou mais pobre 

e que agora faço parte da classe C. 

Com a informação, percebi aos poucos que eu e minha nova classe somos as 

celebridades do momento. Todo mundo fala de nós e, claro, quer nos atingir de alguma 

forma. 

As empresas viram a luz em cima da minha cabeça e decidiram que minha classe é seu 

novo alvo de consumo. Antes, quando eu era pobre, de certo modo não existia para 

elas. Quer dizer, talvez existisse, mas não tinha nome nem capital razoável. 

De modo que agora elas querem me vender carros, geladeiras de inox, engenhocas 

eletrônicas, planos de saúde e TV por assinatura. Tudo em parcelas a perder de vista e 

com redução do IPI. 

 

MACHADO, L. De repente, classe C. Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 jul., 2012. 

Adaptado. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/54594-de-

repente-classe-c.shtml>. Acesso em 16 jul. 2012. 

 

O texto acima corresponde a uma crítica à forma de estratificação que cria a chamada 

“Classe C”. Dentre os critérios de estratificação social estudados em Sociologia, quais 

são os principais para a definição dessa “Classe C”?  

 

a) Renda e consumo.    

b) Escolaridade e renda.    

c) Consumo e capital cultural.    

d) Estilo de vida e acesso a direitos.    

e) Partido e consumo.    

 

04. “O principal desafio é promover o direito ao cidadão viver dignamente, tendo real 

participação da renda de seu país através da educação e de oportunidade no mercado 

de trabalho e, em situações emergenciais, receber do governo benefícios sociais 

complementares até a estabilização de seu nível social e meios próprio de sustento. 

A atual disposição da renda brasileira possui fatores históricos enraizados desde os 

tempos das capitanias hereditárias que concentravam a posse de terras, da escravidão 

que gerou uma massa de pessoas desassistidas  e das monoculturas que não permitiam 

um maior acesso ao alimento e à riqueza gerada pela terra.”  



Qual das opções abaixo NÃO representa algumas das consequências da desigualdade 

social. 

a) A desigualdade social tem causado o crescimento de crianças e jovens sem 

preparação para a vida e muitos deles não conseguem oportunidades e acabam se 

tornando marginais. 

b) A desigualdade social permite que relações sociais nocivas sejam reproduzidas entre 

patrões e empregados. 

c) A desigualdade social representa a ideia de que a colocação profissional e econômica 

do indivíduo é de cunho biológico, devido a capacidades naturais. 

d) A desigualdade social tem causado diversos problemas nas grandes metrópoles e se 

agrava no interior do Brasil.  

 

05. Ao definir classe social, Karl Marx leva em consideração a 

(A) ideologia dominante e os elementos espirituais. 

(B) atuação do segmento dominante e da burguesia. 

(C) posição dos indivíduos no mundo da produção material. 

(D) situação da pessoa na esfera do poder e sua posição religiosa. 

 

06. A expressão estratificação deriva de estrato, que quer dizer camada. Por 

estratificação social entendemos, exceto:  

 

a) A distribuição de indivíduos em grupos e grupos em camadas hierarquicamente 

superpostas dentro de uma sociedade.  

b) O processo de aquisição é assimilação dos valores, das normas, regras, leis, costumes 

e as tradições do grupo humano do qual fazemos parte.  

c) Que essa distribuição dos indivíduos se dá pela posição social, a partir das 

atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham na estrutura social.  

d) Que em determinadas sociedades podemos dizer que as pessoas estão distribuídas 

pelas camadas alta (classe A), média (classe B) ou inferior (classe C), que correspondem 

a graus diferentes de poder, riqueza e prestígio.  

 

 



07. Dentre as principais formas de estratificação social mais conhecidas, só não 

podemos destacar:  

 

a) Econômica, definida pela posse de bens materiais, cuja distribuição pouco equitativa 

faz com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária.  

b) Política, estabelecida pela posição de mando na sociedade, ou seja, grupos que tem 

poder e grupos que não tem.  

c) Profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada 

profissional pela sociedade. Por exemplo, em nossa sociedade a profissão de médico é 

mais valorizada do que a de pedreiro.  

d) Sociais, baseada nos grupos dos quais os indivíduos fazem, tais como punks, 

hippies, funkeiros, góticos, emocores e darks.  

 

 

 

 

Gabarito: 1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 –c, 5 – c, 6 – b, 7– d. 


