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 Classe Social X Estratificação Social 
 
1. A estratificação social consiste em hierarquização de indivíduos e grupos em camadas sociais 
distintas. Baseando-se na pirâmide das classes sociais, faça um comentário crítico, com relação à 
força que a classe alta tem sobre as classes média e baixa. 
 
 
2. Classe social é cada uma das camadas que constituem a sociedade, cada classe tem seus 
valores suas crenças, ideais, distinguindo uma das outras. Baseado nessa afirmação, conceitue 
hierarquia social. 
 
 
3. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas. Mas, é com o capitalismo que as 
divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre 
as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se 
evidencia uma característica de classe social?  

a) O status social e cultural dos indivíduos.  
b) A função social exercida pelos indivíduos na sociedade.  
c) A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas.  
d) A identidade social, cultural e coletiva.  
e) A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção.  

 
 
4. Considerando o conceito de classe social, assinale o que for correto.  
01) Os indivíduos definem subjetivamente a sua classe de pertencimento por meio da sua 
autoidentificação com um grupo.  
02) As classes sociais são compostas por indivíduos que ocupam uma mesma posição na 
estrutura produtiva de uma sociedade.  
04) A oposição entre as classes sociais em cada modo de produção foi a principal geradora das 
grandes transformações históricas por que passou a humanidade até o presente momento.  
08) As relações entre burguesia e proletariado no modo de produção capitalista são marcadas 
pela cooperação produtiva, tendo em vista o objetivo comum de elevação da produtividade.  
16) Na sociedade capitalista, a causa fundamental para a divisão entre as classes sociais é a 
propriedade privada.  
 
A soma das afirmativas corretas é: 

a) 3 
b) 14 
c) 22 
d) 24 
e) 31 
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 Gabarito 
 

1. A nossa sociedade é representada por uma pirâmide social, na qual há uma hierarquia 
baseada no conceito econômico de cada ser humano. A crítica deve abordar que todos têm 
os mesmos direitos, mas é altamente visível o comando da classe alta sobre a média e a 
baixa, deixando clara a divisão de classes e assim proporcionando cada vez mais um 
distanciamento entre ambas. 
 

2. Hierarquia social são os níveis e posições de cada indivíduo dentro de uma sociedade. A 
hierarquia social faz com que as pessoas sejam divididas em grupos, de acordo com uma 
estrutura, entre as classes mais ricas, a classe média e as classes mais baixas. 
 

3. E 
 

4. C 
 
 

 


