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FILOSOFIA 
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

No texto 1 Platão desenvolve a tese de que cidade seria melhor administrada pelo “Filósofo Rei”, nesta teoria desenvolvida no 
livro “A República” o filósofo é o melhor administrador por ser aquele que possui conhecimento da “verdade” que se identifica 
com o Bom, o Bem e o Belo que residem no Mundo das Ideias. Ele (Filósofo Rei) seria o único capaz de guiar os habitantes da 
cidade na busca do melhor desenvolvimento de cada um segundo suas aptidões naturais, ou seja, o bem que reside dentro de 
cada indivíduo pode ser alcançado e permitir uma vida feliz a todos. A virtude do governante centra-se na busca da concretização 
do bem a todos os habitantes da cidade. Não sendo o filósofo guiado por interesses particulares, ele se torna o administrador 
ideal para a cidade. Já no texto 2, Nicolau Maquiavel, em seu livro “O Príncipe”, desenvolve uma tese que rompe com lógica 
estabelecida entre ética e poder. Seu pressuposto de que os homens são maus, faz com que o príncipe deve buscar manter o 
poder mediante estratégias que não possuem ligação com o comportamento virtuoso. Elementos como virtú (entendida como 
impetuosidade, coragem) e fortuna (entendida como ventura, oportunidade), somado a um conhecimento da moralidade dos 
homens, são recursos que permitem ao governante agir de modo calculado, não objetivando o desenvolvimento de uma bondade 
natural nos homens como acredita Platão, mas tendo como foco a condução dos homens rumo a uma melhor condição de vida 
que não siga necessariamente o caminho da virtude enquanto retidão moral.   

Na passagem “os juristas procuravam no pacto um modelo primitivo para a construção e reconstrução do corpo social”, Foucault 
se refere às teorias contratualistas que buscavam identificar nos pactos sociais a estruturação do Estado e da sociedade civil. Para 
esses autores, o modelo do corpo social, por excelência, estava fundamentado na natureza de um “contrato social” entre 
governantes e governados, que estabeleceria as bases da organização e da finalidade do poder. A citação apresentada pela 
questão, da obra “Vigiar e punir”, trata da análise de Foucault acerca do Sistema penal francês para questionar as prisões como 
modalidades de punição exclusivas. Para ele, as prisões como modalidades de punição não seriam resultado de uma “evolução” 
das teorias jurídicas, mas o resultado da elaboração de “técnicas disciplinares”, pensadas e construídas ao longo do século XVIII.   

No “Discurso do Método”, Descartes está preocupado em encontrar o caminho para “conduzir bem a razão”. Seu propósito é 
afastar-se das incertezas do conhecimento. Para atingir esse objetivo deve-se evitar o incerto e o duvidoso, o que somente pode 
ocorrer se agirmos sob a condução de um método adequado. É com esse propósito que Descartes apresenta as regras ou preceitos 
do método. Seu método consiste em quatro partes, sendo elas. 

1. Regra da evidência - acolher como verdadeiro apenas aquilo que, para ser conhecido, seja evidente, o que não for 
passível de dúvida; 

2. Regra da análise - dividir as dificuldades em partes para examiná-las para entender melhor as dificuldades para acessar 
o problema; 

3. Regra da síntese - partir do mais simples para, aos poucos, chegar ao mais complexo; 
4. Regra da enumeração - fazer enumerações e revisões completas para nada ficar de fora.   

 
(+) FILOSOFIA 

LEANDRO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Francis Bacon objetiva, ao pensar a ciência, construir um novo edifício para o conhecimento. E como tal, a instauração de uma 
nova compreensão de ciência demanda o enfrentamento do pensamento grego ainda vigente. Aristóteles, dominante à época, é 
o filósofo a ser combatido. Bacon busca aproximar-se das novas leituras que se faziam no seu tempo, a exemplo de Galileu, que 
tinham entendido a necessidade de sedimentar novos pilares para a compreensão do conhecimento. As categorias aristotélicas 
não explicavam nem satisfaziam a busca pelo conhecimento. A ênfase no debate retórico não levava ao cerne das questões da 
ciência e relegava para segundo plano o contato real com a natureza. O mesmo problema acometia a escolástica. E, assim, o 
debate filosófico acabava se perdendo em intermináveis controvérsias sem resultados efetivos. É neste contexto que podemos 
entender a importância da experiência, que é de onde parte a ciência. Temos aqui um problema de método. A experiência adquire 
importância central na construção da ciência, que tem como propósito o domínio da natureza. E, para se atingir tal propósito, faz-
se necessário conhecê-la, obedecê-la e dominá-la para que possamos avançar no conhecimento. E o método para tal propósito 
não é mais o aristotélico, mas a indução. O novo método de investigação até utiliza os sentidos como ponto inicial, mas avança 
com o auxílio de “instrumentos” e “experimentos” para chegar a uma nova ciência.   
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A soberania, segundo Rousseau, provém da constituição do povo através do contrato social. Os indivíduos, reunidos em um corpo 
político (o povo), exprimem a vontade geral ao participarem ativamente da esfera deliberativa da máquina política. Nesse sentido, 
os indivíduos aceitam perder a liberdade natural que possuem para adquirirem a liberdade política. Segundo Locke, a constituição 
do contrato social cria uma sociedade civil e um governo que tem como fundamento garantir a defesa dos diretos naturais dos 
cidadãos (direto à propriedade, à liberdade e à vida). Por fim, para Hobbes, o soberano não é o próprio povo, mas um terceiro, 
que é investido do direito do uso legítimo da força. Todos devem se submeter a ele, pois somente assim podem garantir o direito 
da proteção contra a morte violenta.   

Montesquieu propôs a divisão do poder do Estado em executivo, legislativo e judiciário, como forma de evitar a concentração 
do poder nas mãos de um só soberano.  Criticou o absolutismo monárquico: concentração dos poderes nas mãos dos reis, a 
quem cabia fazer as leis (poder legislativo), executar as resoluções públicas (poder executivo) e julgar os crimes ou as divergências 
entre os indivíduos (poder judiciário).  

 
SOCIOLOGIA 
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 Sugestão de resposta: 
A palavra ‘cultura’ tem para o senso comum o significado de um acúmulo de conhecimentos, de saber. É culto o indivíduo que 

sabe as coisas. Ter cultura é ter conhecimento acumulado. É comum a afirmação de que ‘fulano’ é um homem culto, no sentido 
de ter cultura; ou de que os moradores da roça são pessoas sem cultura; ou de que os índios apresentam uma cultura inferior à 
dos brancos. Todas essas afirmações são falsas do ponto de vista científico. 

 Sugestão de resposta: 
A cultura é transmitida pela herança social. O indivíduo aprende cultura no grupo social, e não por herança biológica. Cada geração 
transmite às gerações seguintes a cultura do grupo, por meio do processo de socialização.   

 Sugestão de resposta: 
Não, não podemos afirmar que a cultura urbana é superior à cultura rural. São culturas diferentes. Todo e qualquer 
comportamento deve ser entendido em termos de seu próprio contexto cultural. Ou seja, qualquer cultura deve ser analisada e 
compreendida utilizando seus próprios valores e costumes para julgá-la – tal abordagem antropológica é denominada 
“Relativismo Cultural”, que é o oposto do “Etnocentrismo”. 
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 Resposta sugerida: 
Em algumas regiões do Brasil é forte o sincretismo religioso – fusão de elementos do catolicismo com práticas rituais de 

religiões africanas.  

 Resposta sugerida: 
Para Durkheim, a religião é fonte de moralidade e, portanto, de solidariedade entre os indivíduos. Assim, a crença religiosa é 

uma realidade intrínseca à condição humana, chegando ao ponto de se confundir com a própria sociedade. A religião é 
estruturante da vida social e, logo, não há como considerá-la como algo irreal, pois assim como a sociedade, ela constitui a própria 
realidade para os indivíduos. 

 Resposta sugerida: 
O tipo ideal weberiano é um recurso metodológico que consiste em uma elaboração abstrata feita a partir de um recorte de 

algum aspecto da realidade, com objetivo de melhor compreendê-la. O espírito do capitalismo é, no caso, um tipo ideal, elaborado 
por Weber, para que ele pudesse lançar um olhar criterioso para a relação entre as diversas correntes protestantes e o sistema 
capitalista. 
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a) O autor tenta evidenciar o modo como os combustíveis fósseis eram vistos no passado e atualmente para o 
desenvolvimento da indústria: essencial em tempos antigos, porém um vilão em tempos modernos. 

b) O texto se utiliza da grama mais alta para tentar convencer o leitor de que nessa forma ela precisaria de menos 
água, incentivando o leitor a gastar utilizar água na quantidade necessária. 

a) Biomassa, na forma de madeira, fogo para aquecer e cozinhar, e vento para tocar as embarcações. 
b) O maior entrave está na busca do mecanismo de apoio correto para a produção de energia renovável, uma tarefa que tem 

sido difícil, já que a tecnologia envolvida  é cara e evolui muito rapidamente. 

a) Were shut 
b) Should open 
c) Will be welcomed 
d) Had been stolen 
e) Is reading  


