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Turmas: 1001 e 1002 

 
FILOSOFIA & SOCIOLOGIA - Professor: Dylan 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Filosofia & Sociologia 

Quantidade de Questões 10 

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

Capítulo 02: Epistemologia Antiga e Medieval. 

Capítulo 03: Socialização - o indivíduo em sociedade. 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

prof.dylansilva@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

- Doxa e episteme.  

- Teoria das ideias.  

- Organização do conhecimento e abstração. 

- Ceticismo e neoplatonismo.  

 
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 
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        Questão 01: Qual o significado de episteme? 

a)  conhecimento, senso comum 

b) conhecimento, ciência. 

c) falta de conhecimento, falta de ciência. 

d) Opinião.  

e) falta de opinião.  

 

Questão 02: Qual o significado de doxa? 

a) Opinião.  

b) Senso crítico. 

c) Conhecimento empírico.  

d) Conhecimento analítico. 

e) Mundo das ideias.  

 

Questão 03: Quais são os três tipos de classificação dos objetos e das ciências segundo o método 

aristotélico ? 

a) Improdutivas, teocráticos e práticas. 

b) Teocráticas, produtivas e falácias. 

c) Produtivas, teoréticas e práticas 

d) Teológicas, Falácias e improdutivas. 

e) Teológicas, improdutivas e impraticáveis.  

 

Questão 04: O que significa ataraxia ? 

a) Tranquilidade impertubável.  

b) Total caos.. 

c) Incapacidade de atingir a plenitude da alma. 

d) Incapacidade de compreender o mundo inteligível.  

e) Negação do conhecimento. 

 

 

 
Trabalho Avaliativo - Filosof. e Sociol. - Professor: Dylan 

2º Bimestre  
 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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Questão 05: As instituições sociais atuam : 

a) Desconstruindo modelos e referências de comportamento para os indivíduos. 

b) Introduzindo o indivíduo em uma sociedade inexistente.  

c)  Estabelecendo normas e valores que nunca serão usados no cotidiano. 

d) Estabelecendo modelos e referências de comportamento para os indivíduos.  

e) Descaracterizando os modelos sociais.  

 

Questão 06: Sobre a socialização primária, podemos afirmar que : 

a) Ela é irrelevante, pois não se aplica na sociedade como um todo. 

b) Mesmo sendo o primeiro processo de socialização com o passar dos anos ela vai sendo esquecida.  

c) Corresponde à estrutura básica de formação do ser social.  

d) É a única necessária para o processo de socialização do indivíduo na sociedade.  

e) Não está vinculada ao ciclo familiar.  

 

Questão 07: Sobre a socialização secundária, podemos afirmar que:  

a) Não é fundamental, pois o essencial é a socialização primária.  

b) Introduz o indivíduo já socializado em novas experiências e interações sociais para além dos vínculos 

familiares.  

c) Não se constrói cotidianamente.  

d) Não diversifica o aspecto da socialização.  

e) Não interfere na autopercepção do indivíduo.  

 

Questão 08: São importantes formas de socialização primária: 

a) Músicas, brincadeiras infantis e atividades. 

b) Livros, amigos da rua e atividades esportivas escolares.  

c) Amigos da escola, brincadeiras infantis e atividades fora de casa. 

d) Escolha da profissão, influência do professor e atividades fora de casa. 

e) Músicas, atividades fora de casa e brincadeiras infantis.  

 

Questão 09: Explique a teoria platônica, diferenciando o mundo sensível e o mundo inteligível.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 10: Explique como a mídia influencia na formação do indivíduo.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


