
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Filosofia e Sociologia (José Netto) - 3º Ano EM - Turma:  3001 

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 2 “Epistemologia Antiga e 
Medieval” 
Unidade 3 “Epistemologia Moderna” 
Sociologia: Unidades 3, 4 e 5 
  

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) Diferencie a socialização primária da secundária, segundo Durkheim. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Associe a Revolução Industrial ao surgimento do processo escolar. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas 

de televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças — o que é bastante compreensível 

pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações 

desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são o impacto da 

televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. 

GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da 

televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências, 

porque 

A) codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação. 

B) adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação social. 

C) interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. 

D) observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito. 

E) apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis. 

 

4) Os primeiros séculos da era cristã são os da constituição dos dogmas cristãos. A tarefa da filosofia 

desenvolvida pelos padres da Igreja nesta época é a de encontrar justificativas racionais para as verdades 

reveladas, ou seja, conciliar fé e razão. 

Santo Agostinho é o principal representante deste período que ficou conhecido como 

A) racionalismo 

B) escolástica 

C) fideísmo 

D) patrística 

E) estoicismo 
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5) Nos Solilóquios, Agostinho escreveu: 

―A luz comum, à medida que pode, nos indica como é aquela luz. Pois há alguns olhos tão sãos e vivos 

que, ao se abrirem, fixam-se no próprio sol sem nenhuma perturbação. Para esses a própria luz é, de 

algum modo, saúde, sem necessidade de alguém que lhes ensine, senão talvez apenas de alguma 

exortação. Para eles é suficiente crer, esperar, amar‖. 

Agostinho, Solilóquio e Vida feliz. São Paulo: Paulus, 1998, p.23. 

A teoria da iluminação divina, contribuição original de Agostinho à filosofia da cristandade, foi 

influenciada pela filosofia de Platão, porém, diferencia-se dela em seu aspecto central. Assinale a 

alternativa abaixo que explicita esta diferença. 

A) A filosofia agostiniana compartilha com a filosofia platônica do dualismo, tal como este foi definido 

por Agostinho na Cidade de Deus. Assim, a luz da teoria da iluminação está situada no plano 

suprassensível e só é alcançada na transcendência da existência terrena para a vida eterna.    

B) A teoria da Iluminação, tal como sugere o nome, está fundamentada na luz de Deus, luz interior dada 

ao homem interior na busca da verdade das coisas que não são conhecidas pelos sentidos; esta luz é 

Cristo, que ensina e habita no homem interior.    

C) Agostinho foi contemporâneo da Terceira Academia, recebendo os ensinamentos de Arcesilau e 

Carnéades, o que resultou na posição dogmática do filósofo cristão quanto à impossibilidade do 

conhecimento da verdade, sendo o conhecimento humano apenas verossímil.    

D) A alma é a morada da verdade, todo conhecimento nela repousa. Assim, a posição de Agostinho 

afasta-se da filosofia platônica, ao admitir que a alma possui uma existência anterior, na qual ela 

contemplou as ideias, de modo que o conhecimento de Deus é anterior à existência.    

E) A alma é a morada do medo, todo conhecimento nela repousa. Assim, a posição de Agostinho afasta-

se da filosofia platônica, ao admitir que a alma possui uma existência anterior, na qual ela contemplou as 

ideias, de modo que o conhecimento de Deus é anterior à existência. 

 

6) Sobre Tomás de Aquino, considere o seguinte trecho, extraído de uma conhecida História da Filosofia. 

―O sistema tomista baseia-se na determinação rigorosa das relações entre a razão e a revelação. Ao 

homem, cujo fim último é Deus, o qual excede toda a compreensão da razão, não basta a investigação 

filosófica baseada na razão. Mesmo aquelas verdades que a razão pode alcançar sozinha, não é dado a 

todos alcançá-las, e não está livre de erros o caminho que a elas conduz. Foi, portanto, necessário que o 

homem fosse instruído convenientemente e com mais certeza pela revelação divina. Mas a revelação não 

anula nem torna inútil a razão: ‗a graça não elimina a natureza, antes a aperfeiçoa‘. A razão natural 

subordina-se à fé tal como no campo prático as inclinações naturais se subordinam à caridade.‖ 

ABBAGNANO, N. História da Filosofia. Lisboa: Presença, 1978, p. 29-30, v. 4. 

Com base no texto, constata-se que Tomás de Aquino 

A) rejeitava as verdades da fé cristã que não pudessem ser explicadas plenamente pela razão humana.  

B) desprezava, por serem inúteis, as tentativas racionais em compreender as verdades da fé cristã.  

C) buscava conciliar as verdades da fé cristã com as exigências da razão humana.  

D) subordinava a fé à razão natural, só sendo digno de crença o que pudesse ser cientificamente 

comprovado. 

E) determina que a razão é superior à fé, e a lógica, a única forma de chegar a Deus. 



 

 

7) ―... esta palavra, Filosofia, significa o estudo da sabedoria, e por sabedoria não se deve entender apenas 

a prudência nos negócios, mas um conhecimento perfeito de todas as coisas que o homem pode saber, 

tanto para a conduta da sua vida como para a conservação da saúde e invenção de todas as artes. E para 

que este conhecimento assim possa ser, é necessário deduzi-lo das primeiras causas, de tal modo que, para 

se conseguir obtê-lo – e a isto se chama filosofar –, há que começar pela investigação dessas primeiras 

causas, ou seja, dos princípios. Estes devem obedecer a duas condições: uma, é que sejam tão claros e 

evidentes que o espírito humano não possa duvidar da sua verdade, desde que se aplique a considerá-los 

com atenção; a outra, é que o conhecimento das outras coisas dependa deles, de maneira que possam ser 

conhecidos sem elas, mas não o inverso. Depois disto, é indispensável que, a partir desses princípios, se 

possa deduzir o conhecimento das coisas que dependem deles, de tal modo que, no encadeamento das 

deduções realizadas, não haja nada que não seja perfeitamente conhecido.‖ 

Descartes. 

―À medida que Descartes vai desenvolvendo sua ideia de um sistema reconstruído de conhecimento, 

vemos surgir dois componentes específicos da visão cartesiana. O primeiro é um individualismo radical: a 

ciência tradicional, ‗composta e acumulada a partir das opiniões de inúmeras e variadas pessoas, jamais 

logra acercar-se tanto da verdade quanto os raciocínios simples de um indivíduo de bom senso‘. O 

segundo componente é uma ênfase na unidade e no sistema: ‗Todas as coisas que se incluem no alcance 

do conhecimento humano são interligadas‘‖. 

 Cottingham. 

Considerando os textos acima, que tratam da teoria cartesiana do conhecimento, é CORRETO afirmar 

que: 

A) a teoria cartesiana do conhecimento não implica um sistema em que todos os conteúdos encontram-se 

intimamente relacionados. 

B) a teoria do conhecimento cartesiana pretende, a partir da elaboração de um método preciso, reconstruir 

o conhecimento em bases sólidas. 

C) a teoria do conhecimento cartesiana, que tem como objetivo a elaboração de uma ciência particular, 

serve-se, em certa medida, do modelo indutivista para alcançar seu objetivo. 

D) o conhecimento que se tem de cada coisa deriva de um processo no qual cada etapa pode ser 

conhecida apenas com o concurso de etapas posteriores. 

E) quando determinada noção não se apresenta com clareza e com distinção, o sujeito pensante entende 

que se encontra frente a um conhecimento verdadeiro pela própria natureza da concepção cartesiana do 

conhecimento.    

 

8) A palavra empirismo vem do grego empeiria, que significa experiência. Os empiristas, ao contrário dos 

racionalistas, enfatizam o papel da experiência no processo do conhecimento. Francis Bacon (1561-1626), 

influenciado pelo espírito da nova ciência, procurava não um saber contemplativo ou desinteressado, que 

não tivesse um fim em si, mas sim um saber instrumental, que possibilitasse a dominação da natureza. 

Seu lema era: 

A) Querer é conhecer. 

B) Tem que se ver para se crer. 

C) Perceber é dominar. 

D) Saber é poder. 

E) Educar é observar. 



 

 

9) A cultura legítima, referendada pelos exames e diplomas, vem a ser aquela pertencente às classes 

privilegiadas. Logo, para os filhos de camponeses, de operários, de empregados ou de pequenos 

comerciantes, a cultura escolar é aculturação. 

BOURDIEU, P.; PASSERON, J. Les héritiers: les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964, p. 37 (com adaptações). 

No fragmento acima, Bourdieu e Passeron 

A) ressaltam a centralidade e importância da cultura na sociedade contemporânea.    

B) utilizam o conceito de aculturação como sinônimo do conceito de socialização.    

C) enfatizam a importância da instituição escolar, que, com seus exames e diplomas, contribui para a 

manutenção da cultura.    

D) apontam para o fato de que a cultura legítima de uma sociedade é aquela que tem origem nas classes 

populares, especialmente entre os não escolarizados.    

E) sinalizam que, em uma mesma sociedade, existem diversas culturas, que são desigualmente valoradas 

em função dos recortes de classe social.    

 

 

10)  

Fonte: https://www.facebook.com/pg/realidadesimuladaa 

Durkheim estruturou o método sociológico como uma forma de identificar o que corresponderia ao objeto 

que deveria ser estudado. Assim sendo, ele deu a esse objeto o nome de "fato social", expondo suas 

características. A charge acima representa uma característica fundamental do fato social durkheimiano. 

Que característica é essa? 

A) Fúria 

B) Qualidade 

C) Positividade 

D) Coercitividade 

E) Clandestinidade 

 

 

 

 

 


