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Querido(a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para 
resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
 

CASTAS, ESTAMENTOS E CLASSES SOCIAIS 
TRABALHO E PRODUÇÃO 

A SOCIEDADE INDUSTRIAL 

 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA. 
DATA DA ENTREGA: até 23/05/18 (QUARTA-FEIRA) 

 
QUESTÃO 01 
(Enem) Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e 
França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jérsei e 
fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as 
cópias, feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o 
uniforme nacional que lhes for mais conveniente. 

REICH, R. O trabalho das nações: preparando-nos para o capitalismo no século XXI. São Paulo: Educator, 1994. 

 
A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de: 
A) linhas de montagem e formação de estoques. 
B) empresas burocráticas e mão de obra barata. 
C) controle estatal e infraestrutura consolidada. 
D) organização em rede e tecnologia de informação. 
E) gestão centralizada e protecionismo econômico. 
 
QUESTÃO 02 
No tocante aos princípios centrais do taylorismo, como propostos por Frederick Taylor na obra Princípios de 
Administração Científica, MARQUE a alternativa correta. 
 
A) O chamado sistema Taylor de produção proporcionou aos trabalhadores maior tempo livre nos processos 

de execução das tarefas produtivas.    
B) O taylorismo implicou maior autonomia decisória aos trabalhadores responsáveis pela execução das 

tarefas produtivas.    
C) O taylorismo consistiu em um conjunto de princípios críticos e contrários ao estudo científico do processo 

de produção econômica. 
D) Os princípios tayloristas estabelecem uma separação clara entre, de um lado, as fases de planejamento, 

concepção e direção do processo produtivo e, de outro, as tarefas de execução. 
E) Taylor defendia os altos ganhos de produtividade, vinculada a estratégias flexíveis de divisão do trabalho 

na linha de montagem. 
  



QUESTÃO 03 
As distinções dos estamentos incluem, na maior parte das vezes, convenções, costumes e rituais, como os 
da cavalaria medieval ou da maçonaria, que geram justamente a distância e a exclusividade em relação aos 
demais grupos sociais. 

CALBUCCI, Eduardo et al. Sociologia: conceitos e interação. São Paulo: Leya, 2016. 

 
Os estamentos, segundo Marx weber, podem evoluir para castas. EXPLIQUE quando isso ocorre? 
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QUESTÃO 04 
OBSERVE as figuras abaixo. Elas retratam dois tipos de produção: uma que se utiliza da mão de obra 
artesanal e a outra que emprega a mão de obra operária. 

       Produção familiar baseada no artesanato                                        Produção industrial, baseada no trabalho operário 
 

CITE duas diferenças entre estas duas modalidades de trabalho. 
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QUESTÃO 05 
 (UFMA) O modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho assalariado e capital é definido 
como modo de produção: 
A) asiático. 
B) camponês. 
C) mercantilista. 
D) capitalista. 
E) socialista. 
 
 
QUESTÃO 06 
Com base em seus 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. 
 
ASSINALE a alternativa correta. 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e IV 
E) II, III e IV 
 
QUESTÃO 07 
No tocante aos princípios centrais do taylorismo, como propostos por Frederick Taylor na obra Princípios de 
Administração Científica, MARQUE a alternativa correta. 
 
A) O chamado sistema Taylor de produção proporcionou aos trabalhadores maior tempo livre nos processos 

de execução das tarefas produtivas.    
B) O taylorismo implicou maior autonomia decisória aos trabalhadores responsáveis pela execução das 

tarefas produtivas.    
C) O taylorismo consistiu em um conjunto de princípios críticos e contrários ao estudo científico do processo 

de produção econômica. 
D) Os princípios tayloristas estabelecem uma separação clara entre, de um lado, as fases de planejamento, 

concepção e direção do processo produtivo e, de outro, as tarefas de execução. 
E) Taylor defendia os altos ganhos de produtividade, vinculada a estratégias flexíveis de divisão do trabalho 

na linha de montagem. 
 
QUESTÃO 08 
OBSERVE a charge abaixo: 

 
 
A forma de organização interna da indústria citada na charge acima gera a seguinte consequência para a 
mão de obra nela inserida: 
A) ampliação da jornada diária. 
B) melhoria da qualidade do trabalho. 
C) instabilidade nos cargos ocupados. 
D) eficiência na prevenção de acidentes. 
E) alienação dos trabalhadores. 



QUESTÃO 09 
Temos um trabalhador numa determinada indústria. Suponhamos que ele conheça o dono da pequena 
indústria em que trabalha e que tenha até uma boa amizade com ele. Em determinado momento, porém, 
acontece uma greve. Apesar da amizade entre o trabalhador e seu patrão, provavelmente durante a greve 
ambos estarão colocados em lados opostos. 

TOMAZI, Nelson. Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 1993. p. 13-14. 

 
Este exemplo, tomado para introduzir uma reflexão sobre conceitos elaborados por Marx, em sua crítica à 
sociedade capitalista, remete, claramente, à noção de “classes sociais”, entendida no marxismo como  
 
A) grupos de indivíduos que compartilham os mesmos motivos para realizarem ações sociais. 
B) grupos de indivíduos que agem de forma semelhante em face de um mesmo fato social. 
C) grupos de indivíduos que possuem a mesma crença com relação aos valores que precedem suas ações. 
D) grupos de indivíduos que ocupam uma mesma posição nas relações sociais de produção. 
E) grupos de indivíduos que buscam se distinguir dos demais, criando rituais para reforçar seu status. 
 
QUESTÃO 10 
(UEL-PR) O método fordista de organização do trabalho produziu surpreendente crescimento da 
produtividade, garantindo, assim, produção em larga escala para consumo de massa. O papel 
desempenhado pelo fordismo, enquanto sistema produtivo despertou, por exemplo, a atenção de Charles 
Chaplin, que o retratou com ironia no filme Tempos Modernos.  

ASSINALE a alternativa que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica da 
produção de mercadorias. 
A) Controle dos tempos e movimentos do trabalho, com a introdução da esteira rolante, e de salários mais 

elevados em relação à média paga nas demais empresas. 
B) Unidade entre concepção e execução, instaurando um trabalho de conteúdo enriquecido, preservando-se, 

assim, as qualificações dos trabalhadores. 
C) Substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas “ilhas de 

produção”, onde o trabalho é realizado em equipes. 
D) Supressão progressiva do trabalhador taylorizado e, consequentemente, combate ao “homem boi”, 

realizador de trabalhos desqualificados, restituindo-se, em seu lugar, o trabalhador polivalente. 
E) Redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa, como forma de estimular o trabalho em 

grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. 
 
 
QUESTÃO 11 
Karl Marx denominou as formas de organizar a sociedade como “modos de produção”. DÊ exemplos de 
modos de produção e dos respectivos tipos de sociedade que os mesmos engendram. 
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QUESTÃO 12 
(UPE - SSA / 2013) OBSERVE a tirinha. 

 
Disponível em < http://sociologiadeplantao.blogspot.com.br/2009/06.html> Acesso em 24 de março 2018. 

 
Existem vários tipos de estratificação social. Em relação à econômica, esta classifica as pessoas e os grupos 
sociais de acordo com a posse de bens materiais. Dependendo da sociedade, essa forma de organização 
social ganha denominações diferentes.  
 
Sobre isso, ASSINALE a alternativa que contém o tipo de estratificação indicada na tirinha da Mafalda. 
A) Brâmanes 
B) Vassalos 
C) Classes sociais 
D) Castas 
E) Estamentos 
 
QUESTÃO 13 
(UEL- 2010) Celulares e carros são, hoje em dia, objetos de grande desejo de consumo. Ter um carro pode 
representar muita coisa, sucesso com as garotas, inveja dos vizinhos, glamour, requinte. O fato é que poucos 
podem comprar um carro, estando este objeto longe da realidade da maioria. Celular, por sua vez, é uma 
mercadoria mais barata que começou com um apelo funcional: a mãe conseguir falar com os filhos, ligar para 
alguém de qualquer lugar, uma ligação de emergência. Rapidamente ganhou funções “inúteis”, marcas, 
modelos e preços diferentes, transformando-se num objeto de forte apelo, capaz de mostrar aos demais 
“quem você é”, diferenciar ricos de pobres, pessoas de “bom gosto” e pessoas “fora de moda”. 

Disponível em: http://panoptico.wordpress.com. Acesso em: 22 abr. 2009. (adaptado) 

 
Os fenômenos sociais contidos no texto referem-se exclusivamente a: 
 
I. Mobilidade social ascendente, que expressa a melhora da posição do indivíduo no sistema de estratificação 

social, decorrente da posse de mercadorias tecnológicas. 
II. Grupos de status referentes à hierarquização de pessoas e grupos com base em “estilos de vida” especiais 

identificados pela posse de certos atributos e bens peculiares que conferem prestígio, honra e distinção 
social a seus membros. 

III. Reificação, que se refere à iniciativa do homem em atribuir a coisas e objetos inertes características de 
seres “animados” ou “humanizados”, portadores de propriedades “mágicas”. 

IV. Classes sociais, entendidas como aqueles agrupamentos de pessoas estratificadas de acordo com suas 
posições nas relações de produção (propriedade, controle e apropriação dos meios de produção). 

 
ASSINALE a alternativa correta. 
A) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
B) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 
  



QUESTÃO 14 
EXPLIQUE a relação entre infraestrutura e superestrutura, de acordo com a teoria marxista. 
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QUESTÃO 15 
Com base em seus 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. 
 
ASSINALE a alternativa correta. 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e IV 
E) II, III e IV 
 


