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FILOSOFIA / FÍSICA / INGLÊS

 

ALUNO (A): ___________________________________________________________________________________ 

 

SÉRIE: _______ TURMA: _______ 

 

DATA: 27 / 02 / 2021 

GABARITO 

1ª SÉRIE (ENSINO MÉDIO) 
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FILOSOFIA 
HUDSON 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Resposta sugerida: 
 As duas sereias com seus encantos representam a atração das paixões (emoções) que fazem os homens perderem a Razão, 

tornando-se vítimas das ilusões. Hoje, as sereias, podem representar, por exemplo, o fascínio irracional pelo poder, 
corrupção, consumismo, drogas etc. 

Resposta sugerida: 
 É um texto claro. Nele percebe-se a importância da Filosofia como antídoto do fanatismo e das verdades dogmáticas. O 

filósofo pode ser chamado de “Peregrino da Verdade” porque não pode fixar moradia na terra das certezas ou verdades 
conquistadas. 

Resposta sugerida: 
 Uma consciência em constante tensão é uma consciência insatisfeita com o que sabe, em busca constante da verdade. 

 
SOCIOLOGIA 

HUDSON 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Resposta sugerida:  
 O pensamento social não nasceu com a Sociologia, ela tem antecedentes na Filosofia e nos mitos, mas, como ciência, ela 

resulta do movimento do pensamento ocidental moderno. 

Resposta sugerida: 
 O autor debate contra a ideia de que a origem da Sociologia está na Antiguidade Clássica ou anterior e, também, contra a 

ideia de que a origem da Sociologia possa preceder a mentalidade científica. 

Resposta sugerida: 
 Como uma ironia, declarando que o erro que faz com que alguns autores associem o surgimento da Sociologia às formas de 

pensamento pré-filosóficas, fazem com que vejam a Sociologia como antecedendo o pensamento científico, quando é, na 
verdade, filha dele.  

 
FÍSICA 

RENATO BERENGUEL 
VALOR: 7,0 PONTOS 
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LUTIANO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Retângulo: VERDE 
 Losango: PRETO 
 Círculo: PRETO 
 Faixa central: VERDE 
 ORDEM E PROGRESSO: VERDE 

a)  

 
b)  
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𝑅 = 30𝑐𝑚 
𝑨 = 𝝅𝑹𝟐 

𝑨 = 𝟑 ∙ 𝟑𝟎𝟐 
𝑨 = 𝟐𝟕𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐 
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INGLÊS 
P.H. 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Were they here? 
b) Aren’t you the doctor from this hospital? 
c) I will be here tomorrow. 
d) They weren’t happy 
 

Assim como o mal uso da língua é procurado por aquele que quer uma solução fácil para seu problema, a bebida alcoólica 
também. Esta relação é ainda mais explorada ao dizer que este é um efeito que tem consequências no longo prazo, ou seja, 
quanto mais você usa a língua de maneira errada mais difícil fica de voltar atrás, como um vício. 

According to the passage, you should be willing to take the necessary trouble. If one gets rid of these habits one can think more 
clearly, and to think clearly is a necessary first step towards political regeneration.  


