
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Filosofia e Sociologia (Professor José Netto) 2º ano EM_Turma:  2001 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA  
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Filosofia: Unidade 5 “Ética” 
Sociologia: Unidade 9 “Faces da Cultura” 
Unidade 10 “Diversidade Cultural”  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 19/05 – terça 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 23/05 - sábado 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR  
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1) Diferentemente de Aristóteles, Platão investiga alguns costumes específicos, mas não fala 

especificamente deles. Na República, por exemplo, ele critica a religião da cidade, mas isto simplesmente 

porque a religião da cidade fornece um modelo ruim de deuses irracionais, ou seja, Platão não está 

preocupado com o costume religioso, mas com o fato de a religião se mostrar ser um princípio político 

que fundamentaria mal o costume.  

Na obra de Aristóteles, a Ética é uma ciência prática, concepção distinta da de Platão, referida a um tipo 

de saber voltado à ação. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles destaca uma excelência moral determinante 

para a constituição de uma vida virtuosa. 

 Esta excelência moral tão importante é 

A) a coragem 

B) a retórica 

C) a verdade 

D) a mediania 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 

 

2) Considere o seguinte fragmento. 

Uma conclusão idêntica parece resultar da noção de que a felicidade é autossuficiente. Quando falamos 

em autossuficiente não queremos aludir àquilo que é suficiente apenas para um homem isolado, para 

alguém que leva uma vida solitária, mas também para seus pais, filhos, esposa e, em geral, para seus 

amigos e concidadãos, pois o homem é por natureza um animal social. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. Mário Gama Cury. Brasília: EDUNB, 2001. p.23. 

A partir do fragmento acima, e do entendimento da obra, pode-se afirmar que a felicidade está 

A) no homem porque ele é a medida de todas as coisas. 

B) para além do ser porque não o homem, mas, Deus é a medida suprema de todas as coisas. 

C) no comum dos homens, pois é no meio dos homens que existem as normas para as suas ações. 

D) na aquisição de prazer, de riqueza e de honrarias. 

E) em Deus porque somente nele encontra-se o fim da inquietude humana. 
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3) “Se um deus te dissesse que morrerás amanhã ou quando muito depois de amanhã, já não estimarias 

mais que fosse depois de amanhã, salvo se fosses o último dos covardes; pois que diferença faz? Do 

mesmo modo, não consideres grande vantagem morrer daqui a tantos anos em vez de amanhã.” 

Marco Aurélio. Meditações. 2º Edição. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 277 

O trecho retirado das Meditações de Marco Aurélio (121 – 180 d.C.) marca um princípio propriamente 

estoico, a saber, o do( 

A) busca pelo prazer. 

B) aceitação do destino. 

C) desejo da morte. 

D) vida do animal. 

E) suspensão do juízo. 

 

4) “Os destinos guiam quem os aceita, arrastam quem a eles resiste”. 

Hadot, P. O que é a Filosofia Antiga? 6º Edição; Edições Loyola. São Paulo, 2014., pag. 193. 

Tendo em mente o contexto do helenismo em sua diversidade de escolas filosóficas, o trecho destacado 

remonta à escola helênica 

A) epicurista. 

B) estoica. 

C) cética. 

D) cínica. 

E) neo-platônica. 

 

5) O filme Cidade de Deus e a série Cidade dos homens são importantes marcos do 

audiovisual brasileiro, pois além de apresentarem roteiros e edições bastante 

competentes, trouxeram à tona a realidade de muitas das comunidades carentes do 

Brasil, inclusive dando oportunidade a atores provenientes destas. Curiosamente os 

dois nomes remetem às obras do filósofo medieval Agostinho de Hipona, conhecido 

como Santo Agostinho. A obra Cidade de Deus é em parte teológica e em parte 

política, pois é uma resposta ao saque a Roma operado pelos visigodos em 410 d.C.. A 

filosofia agostiniana faz parte de um momento da filosofia cristã no qual os filósofos 

buscavam defender o pensamento cristão diante do paganismo e consolidar seu 

sistema de pensamento. Esse momento é conhecido como 

A) epicurismo. 

B) estoicismo. 

C) patrística. 

D) estruturalismo. 

E) empirismo. 

 

 

 



 

6) “Pedir que eu tire o lenço é a mesma coisa que pedir para me despir”, afirma a libanesa naturalizada 

brasileira Iman Alloul, 45, que vive há 28 anos no Brasil. 

Moradora de Foz do Iguaçu (PR), teve que tirar o véu ao posar para fotos de documentos. Ela diz que o 

pedido surgiu em 2010, num curso do Detran. 

“A moça falou que eu tinha que tirar o lenço. Aí eu fiquei assustada. Perguntei onde eu iria tirar, e ela 

disse que ali mesmo”, afirma Iman. 

“Daí eu falei: „moça, não posso tirar o meu lenço aqui. Não é uma fitinha que você tira e coloca na hora 

que quiser. Não é um acessório, é parte da vestimenta muçulmana‟.” 

Fonte: PAULO HENRIQUE ARAUJO. „Não é um lacinho que você tira quando quer‟, diz mulher.  Folha on-line. Disponível 

em: <http://folha.com/no1162395>.Acesso em 02 out. 2012. 

Sobre o tipo de situação acima descrito, assinale a alternativa correta: 

A) O que há é um exemplo claro de relativismo cultural. O DETRAN demonstra estar claramente 

preparado para lidar com a diversidade dos significados religiosos. 

B) A mulher em questão queria se esconder através do véu para não ser identificada caso cometesse 

algum crime. 

C) De acordo com os Direitos Humanos, a Lei do Estado deve estar acima de qualquer norma cultural. 

D) A situação acima corresponde a um claro exemplo de mudança social. 

E) Estamos diante de um exemplo de etnocentrismo por parte do DETRAN. 

 

7)  

Fonte:https://umadblog.blogspot.com.br/2013/11/povo-estranho.html 

Quando pessoas de culturas distintas analisam o comportamento uma da outra, não é incomum que 

julguem aquilo que é diverso como estranho ou até mesmo errado. Esse gesto, de assumir a sua cultura 

como base de comparação e julgamento das outras, é denominado de 

A)  Alteridade 

B) Hermenêutica 

C) Etnocentrismo 

D) Patrimônio cultural 

E) Determinismo geográfico 

 

 

 

 



 

 

8) Observe as figuras a seguir e responda à(s) questão(ões). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Torre de Babel é uma das várias narrativas de cunho mágico-religioso sobre o mundo, os homens e a 

existência de diferentes línguas e culturas. Por analogia, pode-se considerar o mundo como uma “Babel 

de Culturas”. 

 

Com base nos conhecimentos socioantropológicos sobre diversidade cultural, assinale a alternativa 

correta. 

A) A existência de diversos modos de vida humana provoca o conflito, o que, na contemporaneidade, 

impossibilita o contato e a convivência entre culturas particularistas e universalistas. 

B) As culturas podem manter relações de conflito, tolerância ou aceitação, de acordo com a historicidade 

de cada sociedade e com a forma como determinada cultura dominante se impôs ou foi imposta. 

C) As diferentes culturas são realidades harmônicas, desvinculadas do passado e das ações dos homens 

sobre a natureza, com o propósito de resolver os impasses provocados pela herança multicultural. 

D) As sociedades formadas por mosaicos culturais mantêm um princípio de estabilidade permanente dos 

valores e normas, que resulta na eliminação das tradições e dos laços comunitários. 

E) Os diferentes sistemas culturais provocam a estabilidade das identidades dos povos, com a fixação das 

fronteiras entre aqueles considerados como “nós” e “eles”, “eu” e “outro”. 

 

9) Associe o racismo à escravidão. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10) O que são ações afirmativas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


