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Turma: 3001 

 
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: 

Sociologia: Unidade 1: “Faces da Cultura”. 

Unidade 2: “Diversidade Cultural” 

Unidade 3: “A formação da globalização econômica” 

Unidade 4: “Características da globalização econômica”. 

Filosofia: Unidade 1: “Ética: da antiguidade à modernidade” 

Unidade 2: “Ética: da modernidade à atualidade” 

Data que foi postado o trabalho 21/7 

Data limite para entrega do 
trabalho 

28/7 

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 
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1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    C) Etnocentrismo    E) Determinismo geográfico 
 B) Hermenêutica   D) Patrimônio cultural 
 
2)             Fonte da imagem:http://blogs.ne10.uol.com.br/social1/2018/05/14/this-is-america-inspirado-cidade-de-deus/ 

Diretor de 'This is America', Hiro Murai cita influência 
de 'Cidade de Deus' e 'Mãe!' para criar clipe 
Vídeoclipe com o rapper 'Childish Gambino' já soma 
mais de 77 milhões de visualizações no YouTube. 
O cineasta japonês Hiro Murai, diretor do clipe de 
"This is America", de Childish Gambino, disse que os 
filmes "Cidade de Deus" e "Mãe!" influenciaram a 
criação do vídeo. O clipe soma mais de 77 milhões de 
visualizações no YouTube e gerou debate nas redes 
sociais sobre posse de armas e violência contra 
negros.(...)Em entrevista à revista "Variety", Murai, 
que já dirigiu outros clipes do rapper e episódios das 
séries "Atlanta", "Legion" e "Barry", conta que ficou inspirado visualmente "pela ideia de um vídeo de dança 
que aconteceria nos últimos 20 minutos de 'Mãe!' ou no mundo de 'Cidade de Deus'" Lançado em 2002 e 
dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, "Cidade de Deus" retrata a realidade de Buscapé e Zé Pequeno, 
dois jovens moradores da comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. 

 

A troca de inspiração entre os videoclipes e o cinema é algo inegável, muitos diretores de clipe migram para 
o cinema e muitos diretores de cinema  dirigiram videoclipes famosos. A inspiração do clipe This is América  
na obra Cidade de Deus, demonstra que: 
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 A)  EUA e Brasil superaram o problema com o preconceito e agora só encontramos este tema no 
entretenimento 

 B)  A violência contra os negros e o preconceito social é um problema presente tanto na realidade 
brasileira quanto na americana. 

 C)  A violência contra os negros e o preconceito social é um problema exclusivo da realidade americana. 
 D)  A violência contra os negros e o preconceito social é um problema exclusivo da realidade brasileira. 
 E)  Estamos finalmente na direção de uma superação estrutural da violência 
 
3) FLOR DA NEGRITUDE 

Nascido numa casa antiga, pequena, com grande quintal arborizado, localizada no subúrbio de Lins de 
Vasconcelos, o Renascença Clube foi fundado por 29 sócios, todos negros. Buscava-se instaurar, por meio 
do Renascença, um campo de relações em que os filhos de famílias negras bem-sucedidas pudessem 
encontrar pessoas consideradas do mesmo nível social e cultural, para fins de amizade ou casamento. Os 
homens usavam trajes obrigatoriamente formais, flores na lapela, às vezes de summer ou até de fraque. 
As mulheres se vestiam com muitas sedas, cetins e rendas, não esquecendo as luvas e os chapéus. 

GIACOMNI, S.M. Revista de História da Biblioteca Nacional, 19 set. 2007 (adaptado) 

 No inicio dos anos 1950, a fundação do Renascença Clube, como espaço de convivência, demonstra o( 
A) inexperiência associativa que levou a elite negra a imitar os clubes dos brancos. 
B) isolamento da comunidade destacada que ignorava a democracia racial brasileira. 
C) interesse de um grupo de negros na afirmação social para se livrar do preconceito. 
D) existência de uma elite negra imune ao preconceito pela posição social que ocupava. 
E) criação de um racismo invertido que impedia a presença de pessoas brancas nesses clubes. 

 
4) Single’s Day chinês vende US$ 25,3 bilhões — 7,6 vezes mais que a última Black Friday nos EUA 

Aconteceu, no último sábado (11), o Single’s Day, data em que chineses celebram o dia dos solteiros e 
que, desde 2009, também comporta uma série de descontos e promoções no varejo do país. Essa faceta 
comercial foi criada pelo Alibaba, uma gigante do varejo, e demonstra a força do comércio do país: em 
2017, mais uma vez recordes, que já eram enormes, foram quebrados. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/singles-day-chines-vende-us-253-bilhoes--76-vezes-mais-que-a-ultima-black-friday-nos-eua-2vbvj52aw7ptzlndua0qmlmga 

A Black Friday americana é um dos mais conhecidos eventos de venda do mundo, mas nos últimos anos 
tem sido superada pela expansão do mercado chinês. Além de um imenso mercado interno, a China 
possui um potencial de exportação gigantesco, pois com a globalização 

 A) o baixo custo de produção e as dinâmicas de compra modificadas pela tecnologia ampliaram as 
condições de venda. 

 B) a China se tornou o país que mais recebe turistas no mundo. 
 C) pois a maioria dos países instituiu um sistema de zona franca em relação a China. 
 D) os custos de produção se tornaram iguais aos dos principais países industrializados, tornando assim a 

China menos competitiva. 
 E) os produtos de exportação americano passaram a ser rejeitados devido a escolha do governo 

americano de não assinar diversos tratados. 
 
5) Benzema, artilheiro da França na Copa do Mundo, não canta o hino do seu país em protesto contra a 

xenofobia 
Na primeira vez que a Marselhesa foi entoada na Copa do Brasil, Karim Benzema ficou calado. O artilheiro 
e principal jogador da seleção francesa escolheu não cantar o hino nacional de seu país em um protesto 
silencioso contra a xenofobia presente na letra e na sociedade multicultural da França. 

Fonte: http://gilsonsampaio.blogspot.com.br/2014/06/por-que-benzema-nao-canta-o-hino-da.html 

A xenofobia, bastante presente em muitos países, é ainda presente mesmo em um mundo bem 
globalizado. A mesma se caracteriza como uma: 
A) Aversão ao sexo oposto. 
B) Aversão as novas dinâmicas de rede. 
C) Aversão ao modelo de estado capitalista. 
D) Crítica a realização de eventos fora de seu país. 
E) Aversão ao estrangeiro/imigrante e a filhos de estrangeiro. 
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6) A frase ―Só sei que nada sei‖, ainda que uma paráfrase do grego 
original, passou para a história como o símbolo da negação de uma 
verdade absoluta, e ao mesmo tempo da busca por um horizonte de 
verdade constituído a partir do diálogo e do debate acerca de um 
tema. Admitir a ignorância é parte da técnica socrática para iniciar e 
direcionar os diálogos, como pode ser visto em inúmeras obras 
platônicas. Essa primeira admissão visava 
A) provocar o adversário de modo que ele abandonasse o debate. 
B) negar o modelo de diálogo aristotélico, estabelecido até então como 

a regra fundamental de toda retórica. 
C) levar o interlocutor a, admitir após algumas tentativas, também sua 

ignorância, abrindo caminho para o conhecimento. 
D) relativizar todo e qualquer discurso, uma prática claramente sofista. 
E) fundar uma propedêutica da análise lógica do discurso. 

 
7) A felicidade é portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível 

coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados como 
na inscrição existente em Delfos ―das coisas, a mais nobre é a mais 
justa, e a melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos‖. Todos estes atributos estão 
presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. 

ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 

 Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como 
A) busca por bens materiais e títulos de nobreza. 
B) plenitude espiritual a ascese pessoal. 
C) finalidade das ações e condutas humanas. 
D) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.    
E) expressão do sucesso individual e reconhecimento público. 

 
8) ―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): 
A) busca pelo prazer. 
B) aceitação do destino. 
C) desejo da morte. 
D) vida do animal. 
E) suspensão do juízo. 

 
9) Observe a charge ao lado: 

 Segundo Kant, este benfeitor agiu por imperativo: 

a) Categórico. 

b) Hipotético 

c) Racional 

d) Egoísta 

e) Nominal  

 

 

10) 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 
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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. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

