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Turma: 2001 
 

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA - Professor: José Netto 
 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

DISCIPLINA Filosofia e Sociologia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Filosofia: Unidade 6: “Ética: da Modernidade à atualidade”. 

Sociologia: Unidade 11: “A formação da globalização 
econômica” 

Unidade 12 “Características da globalização econômica”. 

Data que foi postado o trabalho 21/7 

Data limite para entrega do 
trabalho 

25/7 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES 
Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi passado. 
Assim, você terá uma semana inteira para descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 
 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
Colégio 

Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

Sistema 
Positivo de 

Ensino 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Ano passado, a música “Ai Se Eu te Pego” foi a quinta mais vendida no mundo, na loja virtual iTunes, e 
chegou a ficar em 1º lugar no ranking das mais tocadas em mais de 40 países. “No ano passado, fiz 240 
shows em 18 países”, comenta Michel [...] 

<http://www. jn.pt/PaginalniciaI/Cultura/Interior/aspx?content_id2791144conquistas-billboard-Iatin-music-awards#image1> 

O “rapper” sul-coreano PSY considerou o êxito de “Gangnam Style” tão irreal que se questiona se é 
verdadeiro e não apenas uma fantasia [...] O vídeo de “Gangnam Style” registra mais de 270 milhões de 
visualizações na rede de partilha Youtube, um número que aumenta todos os dias. 

 <http://caras.uol.com.br/canal/revista/post/michel-telo-comemora-suas-conquistas-billboard-latin-music-awards#image1> 

 
Os dois comentários sobre os sucessos mundiais do brasileiro Michel Teló e do sul-coreano Psy 
expressam as características de mundo cada vez mais veloz na divulgação da informação e momentâneo 
no consumo de bens, de serviços e informações. Este mundo do virtual, da legitimidade pelo número, no 
qual tudo se torna efêmero, é explicado pelo fenômeno:   

 A) Dos nacionalismos que insurgem a partir da derrocada do socialismo, ávidos para divulgarem seus 
valores identitários e culturais. 

 B) Do multiculturalismo, que emerge valorizando as culturas até então marginalizadas. 
 C) Do neoliberalismo, que possibilita a liberdade individual e estimula a criatividade e o empreendedorismo 

pessoal. 
 D) Da globalização, que é viabilizada por meio da fusão entre ciência, técnica e informação. 
 E) Do toyotismo, que freia a massificação fordista através da produção voltada para nichos de mercados 

identificados por questões étnicas, religiosas, culturais, de gênero, etárias etc 
 
2)  Não acho que seja possível identificar apenas com a criação de uma economia global, embora este seja 

seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a 
globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou 
possível organizar a produção, e não apenas o comércio, em escala internacional. 

HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Cia. das Letras, 2000 (adaptado). 

 Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a 
 A) criação de uniões aduaneiras.   D) supressão das barreiras para comercialização. 
 B) difusão de padrões culturais.    E) organização de regras nas relações internacionais. 
 C) melhoria na infraestrutura de transportes. 
  
3) “Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza”. 
 Essa máxima kantiana afirma que: 
 A) a universalidade da conduta ética é aquilo que todo e qualquer ser humano racional deve fazer como se 

fosse uma lei inquestionável e válida para todo o tempo e lugar. A ação, por dever, é uma lei moral para 
o agente. 

 B) a dignidade dos seres humanos como pessoas é, portanto, a exigência de que sejam tratadas como fim 
da ação e jamais como meio. 

 C) o agir moral se funda exclusivamente na subjetividade. 
 D) o motivo moral da vontade má é agir por dever. 
 E) a ação por dever é uma lei amoral para o agente. 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo – Filos. e Sociol. - Professor: José Netto 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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4) (...) Eu tô aqui pra quê?/Será que é pra aprender?/Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer?/Tô 
tentando passar de ano pro meu pai não me bater/Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever/A 
professora já tá de marcação porque sempre me pega/Disfarçando, espiando, colando toda prova dos 
colegas/E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo/E quando chega o boletim lá em casa eu me 
escondo/Eu quero jogar botão, vídeo-game, bola de gude/Mas meus pais só querem que eu "vá pra aula!" 
e "estude!"(...)       (Estudo errado- Gabriel O Pensador) 
Na música vemos uma crítica ao modelo instituído de ensino e ao mesmo tempo uma verificação da 
instituição escolar como um espaço de controle social. Um dos autores que mais debateu esse tema foi o 
filósofo francês M. Foucault, que em sua obra identificou que instituições como escolas, prisões, hospitais 
possuem um tipo particular de construção denominado panóptico,  modelo proposto pelo jurista J. 
Bentham, um dos pensadores reconhecidos pela criação de uma ética denominada: 

 A) Estoicismo B) Ceticismo  C) Utilitarismo  D) Anarquismo  E) Pluralismo 
 
5)  A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer. 

Somente a eles compete apontar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está 
vinculada a norma que distingue o que é certo do que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos 
efeitos. 

BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Tradução Luiz João Baraúna. São Paulo: Editora Victor Civita, 1984, p. 10. 

Existe... só um imperativo categórico, que é este: Aja apenas segundo a máxima que você gostaria de ver 
transformada em lei universal.Immanuel Kant. A metafísica dos costumes (1797). 
Kant e Bentham são dois filósofos que quando comparados se mostram bastante divergentes em inúmeros 
pontos. Na “moralidade” encontramos talvez o debate mais central entre ambos. Enquanto Kant defendia 
uma moralidade baseada na razão e que buscava um princípio universal, Bentham defendia uma 

 A) visão teleológica, acreditando na possibilidade de atingir o bem comum e a felicidade universal. 
 B) visão utilitarista, acreditando na possibilidade de atingir o bem comum e a felicidade universal. 
 C) visão fenomenologista, negando a existência de uma essência moral no ser humano. 
 D) visão utilitarista, acreditando ser necessário um cálculo dos prazeres, visando máxima felicidade e 

mínimo prejuízo. 
 E) visão anarquista, considerando que a moralidade é uma forma de controlar o homem, devendo ser 

abandonada. 
 
6) Leia a passagem abaixo e responda à questão: 

“Depois de por muito tempo ler nos gestos e nas entrelinhas dos filósofos, disse a mim mesmo: a maior 
parte do pensamento consciente deve ser incluída entre as atividades instintivas, até mesmo o 
pensamento filosófico; aqui se deve mudar o modo de ver, como já se fez em relação à hereditariedade e 
às „características inatas‟”. 

NIETZSCHE, F. Além do bem e do mal. Tradução Paulo César de Sousa. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 10. 

 Sobre a crítica de Nietzsche à moral, é correto afirmar que: 
 A) O cristianismo é a origem do conceito de bem em si e, por isso Nietzsche defere uma crítica mordaz a 

essa doutrina religiosa. 
 B) O projeto de Nietzsche de traçar uma genealogia da moral encontra eco em Foucault na arqueologia do 

saber. Nietzsche diferencia-se de Foucault por acreditar que é possível um fato moral. 
 C) Para Nietzsche, não existem fatos morais, mas interpretações sobre a moral, cuja estrutura se remete à 

essência do homem. 
 D) A transvaloração dos valores é um projeto de rompimento com a moral tradicional, cujo ponto central é a 

crítica a todos os valores ocidentais. 
 E) Ao contrário do cristianismo, a filosofia de Platão traz elementos importantes para a definição do 

conceito de bem e nela se pode vislumbrar a moral que Nietzsche procurava. 
 
7) Observe a charge ao lado: 

 Segundo Kant, este benfeitor agiu por imperativo: 

 

a) Categórico. 

b) Hipotético 

c) Racional 

d) Egoísta 

e) Nominal  
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8) Leia a reportagem abaixo: 

“Em São Paulo há oito meses, o gaúcho José Siqueira, 33, perambulava anteontem à noite pelas ruas da 

capital paulista em busca de latinhas de alumínio para vender por quilo, quando achou um saco plástico 

sob a ponte das Bandeiras (zona norte de SP). Siqueira abriu e, em vez de latinhas, achou vários cheques 

preenchidos. "Fiquei com eles naquela noite, pois não estava passando muito bem. Esperei amanhecer 

para entregá-los à polícia", disse. 

Na manhã de ontem, Siqueira levou os cheques assinados, no valor de R$ 20 mil, ao 4º Batalhão de 

Polícia de Trânsito, na avenida Cruzeiro do Sul. De lá, ele e uma policial foram até até a 13º DP (Casa 

Verde) para registrar a ocorrência. Os cheques haviam sido roubados de um comerciante durante um 

assalto, na semana retrasada, em Interlagos. 

 Tímido, Siqueira disse que apenas cumpriu sua "obrigação".” 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0309200132.htm 

 O rapaz agiu por imperativo hipotético ou categórico? Justifique. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 
9) Um dos marcos iniciais da Globalização foram os Acordos de Bretton Woods (1944). Marque a opção 

abaixo que está CORRETA sobre este acordo:  

a) Criou tecnologias para facilitar a comunicação. 

b) Transformou o dólar como principal moeda internacional, facilitando a comercialização. 

c) Transformou o real, como principal moeda internacional. 

d) Diminuiu a importância dos EUA no cenário internacional. 

 
10) Sobre o processo de globalização, é CORRETO afirmar que:  

a) Facilitou a integração comercial dos países. 
b) Dificultou a comercialização entre os diversos países. 
c) Tornou mais lento o processo de transportes de mercadorias. 
d) A Internet não colaborou com o processo de globalização. 
e) Tornou mais difícil a comunicação entre os países. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0309200132.htm

