
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Prof: Dylan F. O. da Silva    SOCIOLOGIA E F        Turma: 1001 e 1002 

 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   História 
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: Cap. 01 
Sociologia: Cap. 02 
 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 19/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 23/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

prof.dylansilva@gmail.com  

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Coloquem nome, turma e o título do trabalho 
no email.  
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Questão I: Como o mito narra o surgimento das coisas? 
 

a) Através de um pensamento lógico e metódico 

b) Através de lutas, alianças e relações sexuais.  

c) Através dos grandes feitos do homem 

d) Através da harmonia das energias criadoras  

 

Questão II: Sabe-se que a filosofia é um modo de pensar sobre a realidade além da aparecia geral dos 

fatos. Pois em, marque a alternativa que indica corretamente onde a filosofia nasceu: 

 

a)    Grécia Antiga. 

b)    Império Romano. 

c)    Mesopotâmia 

d)    Egito Antigo. 

 

Questão III: Como a filosofia pode ser dividida? 

 

a) Pré-socrático, socrático e helenístico 

b) Pré- platônico, platônico e helenístico. 

c) Pré – socrático, platônico e helenístico. 

d) Pré-platônico, socrático e helenístico. 

 

Questão IV: Podemos definir arché como :  

 

a) O princípio material diverso. 

b) O princípio material único. 

c) O princípio imaterial único. 

d) O fim material diverso. 

 

Questão V: Podemos definis antropologia como: 

 

a) A tentativa de entender as transformações causadas pela mudança das formas de trabalho na sociedade 

ocidental 

b) Uma ciência que se dedica ao estudo político e das formas de poder.  

c) Uma ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes.  

d) Uma ciência que se baseia na superioridade intelectual do ocidente frente a povos primitivos (mais 

atrasados) 

 

 

Trabalho Avaliativo Sociologia e Filosofia - 

Professor(a): Dylan Silva. 

 
Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

1º Ano - Ensino Médio 



 

 

Questão VI:  De que forma o senso comm pode ser algo benéfico para a sociedade ? 

 

a) Quando dificulta ações corriqueiras do dia a dia. 

b) Quando interrompe ações corriqueiras do dia a dia 

c) Quando automatiza ações corriqueiras do dia a dia 

d) Quando estabelece novos padrões para as ações corriqueiras do dia a dia. 

 

Questão VII:  

 

 
Explique o “temor” referente à sociologia  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Questão VIII: Através dos conhecimentos sobre as ciências sociais podemos afirmar que a charge 

retrata: 

 

  
 

a) Como a divergência de interpretações pode ser um problema social, podendo até gerar conflitos.  

b) A padronização cultural e social  

c) Incapacidade de convivência pacífica de culturas diferentes  

d) Uma crítica a indústria do consumo. 

 



 

 

Questão IX: Através da charge podemos inferir que:   

 

 
 

a) Um dos resultados da ciência social é a falta de pensamento crítico e reflexivo. 

b) Um dos resultados da ciência social é desenvolver a capacidade de um pensamento crítico. 

c) As pessoas não costumam mais ler porque já possuem todo senso crítico e reflexivo 

d) Apenas as pessoas sem pensamento crítico e reflexivo conseguem entender o significado da placa. 

 

Questão X: Cite, pelo menos três, condições históricas permitiram o nascimento da Filosofia na Grécia. 

 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 


