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 Exercícios Classe Social x Estratificação Social 
 
1. Para Karl Marx o conceito de Classes Sociais se desenvolve com a formação da sociedade 
capitalista. Dessa forma, é correto afirmar que : 

a) As classes sociais formadas no capitalismo estabelecem intransponíveis desigualdades 
entre os homens, relações de exploração e antagonismo.    

b) Para Marx, a história humana é a história passiva da luta de classes e da aceitação do 
antagonismo entre burgueses e proletários.    

c) As classes sociais são independentes entre si de tal forma que a diferenças entre elas não 
são sentidas pelos indivíduos de uma sociedade.    

d) O capitalista divide com a classe de trabalhadores a mais-valia produzida por seu trabalho 
sem que haja a exploração de mão de obra.    

e) As classes sociais não são opostas entre si, mais sim complementares e 
interdependentes.    

 
 
2. Observe a tabela a seguir elaborada por Pierre Bourdieu: 
 

 
 
Com base na tabela, é correto afirmar:  

a) A pesquisa sobre as classes sociais indica as similitudes e simetrias dos gostos e práticas 
sociais das classes baixas, médias e superiores.    

b) A pesquisa sobre as classes baixas, médias e altas revela o quanto a dimensão cultural 
dificilmente coincide com a dimensão econômica das diferenças.    
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c) A pesquisa sobre a dimensão cultural das classes sociais demonstra que há diferenças nos 

seus estilos de vida e de consumo.    
d) A pesquisa sobre as classes sociais e suas hierarquias desautorizam as afirmações sobre 

possíveis assimetrias nas escolhas de consumo.    
e) A pesquisa sobre o consumo e as prática sociais das três classes denuncia a apropriação 

da cultura popular pelas classes superiores.    
  
 
3. O conceito de classe social, elaborado por Marx e por Weber, é útil para evidenciar que a 
sociedade tem divisões e diferenças internas, ou seja, que nem todos os indivíduos têm a mesma 
posição na sociedade. 
 
Considerando o conceito de classe social formulado por Marx e por Weber, assinale a alternativa 
incorreta.  

a) Para Weber, a relação entre as classes proprietárias e o proletariado moderno é de 
exploração.    

b) Para Marx, classe social significa a posição dos indivíduos nas relações de produção e o 
“motor da história” é a luta travada entre as classes sociais.    

c) Para Weber, classe social significa a posição dos indivíduos em uma escala de 
estratificação social, cuja medida é dada pelo montante de bens e salários, oportunidades 
de renda e capacidade de compra de produtos e no mercado de trabalho.    

d) Para Marx, a relação entre a burguesia e o proletariado é de conflito.    
 
 
4. De acordo com Octavio Ianni: “Para melhor compreender o processo de estratificação social, 
enquanto processo estrutural, convém partirmos do princípio. Isto é, precisamos compreender que 
a maneira pela qual se estratifica uma sociedade depende da maneira pela qual os homens se 
reproduzem socialmente”. 

Fonte: IANNI, O. Estrutura e História. In IANNI, Octavio (org). Teorias da Estratificação Social: 
leitura de sociologia. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1978, p. 11. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre estratificação social, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. Os estamentos são formas de estratificação baseadas em categorias socioculturais como 
tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo. 
II. As classes sociais são formas de estratificação baseadas em renda, religião, raça e 
hereditariedade. 
III. As mudanças sociais estruturais ocorrem quando há mudanças significativas na organização 
da produção e na divisão social do trabalho. 
IV. As castas são formas de estratificação social baseadas na propriedade dos meios de 
produção e da força de trabalho. 
 
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:  

a) I e II    
b) I e III    
c) II e III    
d) I, II e IV    
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e) II, III e IV    

 
 
5. Max Weber e Karl Marx foram sociólogos que procuraram compreender as transformações na 
sociedade moderna. Entretanto, em muitos pontos, eles apresentam ideias bastante divergentes. 
Assinale se as frases a seguir dizem respeito à sociologia de Marx ou à sociologia de Weber. 
 

 
MARX WEBER 

I. As transformações na sociedade são decorrentes, principalmente, das 
alterações no modo de produção da vida material. 

  
 

II. As transformações na sociedade possuem diversas causas. 
 

   

III. A estratificação social é influenciada por diferenças de classe, status e 
partido.  

   

IV. As classes sociais decorrem das relações de produção e da divisão do 
trabalho.   

V. O Estado é definido pela posse do monopólio do uso legítimo da força. 
 

   

VI. O Estado está relacionado com a superestrutura da sociedade. 
  

VII.  A luta de classes é o motor da história. 
  

 
 
6. 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.     

  
7.  Segundo Karl Marx, a sociedade capitalista conhece basicamente duas classes: a burguesia e 
o proletariado. Na abordagem marxista, como se dá a relação entre elas?  

a) As duas classes estão em harmonia. Ambas se complementam em um processo produtivo: 
os burgueses oferecem empregos, enquanto os proletários trabalham contribuindo para o 
progresso da civilização.    

b) Essas duas classes estão em luta. Enquanto os burgueses tentam exercer sua dominação 
sobre o proletariado, estes procuram resistir e fugir dessa relação de opressão.    

c) As duas classes estão em relação de solidariedade orgânica. O capitalismo surge em uma 
sociedade moderna, marcada por uma complexa divisão do trabalho. Longe de produzir 
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desagregações, essa complexidade favorece a coesão social devido à dependência mútua 
de todos os indivíduos.     

d) As classes sociais estão em processo de fusão. Devido à mundialização do capital, não 
haverá mais classes sociais. Todos serão híbridos de empreendedores e trabalhadores, 
em uma sociedade regulada pelo mercado.     
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