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FILOSOFIA 
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

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.   

Francis Bacon objetiva, ao pensar a ciência, construir um novo edifício para o conhecimento. Fundamenta a teoria dos ídolos, 
amparada na compreensão de tudo que se torna um obstáculo para o conhecimento seguro, os nomeando de ídolos da tribo, 
caverna, foro e teatro. Visa 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.   

Pensando a partir das teorias política e ética de Immanuel Kant, filósofo iluminista, percebe-se que, para ele, na organização da 
vida em sociedade, o indivíduo tem a sua liberdade limitada pela ação reguladora e pelo aparato jurídico do Estado, exercida 
através das suas instituições, e seria dentro dessas condições que a liberdade individual deveria ser exercida. Kant aponta que 
cada indivíduo só pode exercer a liberdade que reconhece igualmente a todos os outros, de modo que essa prática é ela mesma 
uma solução para as contradições da vida em sociedade. Consequentemente, a liberdade é limitada pelas leis civis instituídas a 
partir do contrato social, não se confundindo, entretanto, com a obediência alienada e inquestionável, mas sim com a possibilidade 
de reflexão crítica, inclusive da crítica sobre o próprio Estado, desde que em conformidade com o poder normativo democrático. 
Agir segundo esse princípio seria, do ponto de vista da ética kantiana, uma ação por dever, e este dever ético estaria, por sua vez, 
fundamentado na garantia da dignidade dos seres racionais que, fazendo uso de sua liberdade, instituem leis a si mesmos. Nesse 
sentido, a afirmação presente no texto, não entra em contradição com o uso autônomo do entendimento.   

 
SOCIOLOGIA 

HUDSON 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Sugestão de resposta: 
É relativa a hábitos e tradições populares, a saberes sedimentados no tempo e transmitidos de geração a geração. 

 Sugestão de resposta: 
A necessidade de preservar tais manifestações advém da luta contra o esquecimento das tradições e contra as transformações 
predatórias da sociedade. 

 Sugestão de resposta: 
Resposta pessoal. 
A memória social é a memória coletiva, de um grupo, de uma classe ou de uma sociedade sobre as experiências do passado, sejam 
elas positivas ou não. A memória social pode impedir a repetição de fatos prejudiciais à comunidade, ocorridos no passado. 
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FÍSICA 
ALERRANDRO 

VALOR: 5,0 PONTOS 



4 
 

   
 

HÉLIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) 

𝑉 =
𝛥𝑆

𝛥𝑡
→ 𝛥𝑡 =

𝛥𝑆

𝑉
 

Sol/Terra → 𝛥𝑡 =
, ×

, ×
= 5,0 × 10 𝑠 

Sol/Plutão → 𝛥𝑡 =
×

, ×
= 2,0 × 10 𝑠 

b) 
𝑇

𝑎
=

𝑇

𝑎
→

1

(1,5 × 10 )
=

𝑇

(60 × 10 )
→ 𝑇 =

60 × 10

1,5 × 10
= 40 = 64.000 

𝑇 = 64 × 10 × 10 = 8 × 10 × 3,2 𝑇 = 256  𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠.  

a) 25 UA. 
b) A razão entre as velocidades orbitais é 1/5.  

a) 4,0m/s2 
b) 30,0m  

F = 990 N 

Dado: P = 300 N 
A Figura 1 mostra as forças que agem no nó. Como a caixa está em repouso, a resultante das forças que agem sobre ela é nula. 
Então pela regra poligonal, elas devem formar um triângulo, como mostrado na Figura 2. 
 

 
 

Da Figura 2: 
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LUTIANO 
VALOR: 3,0 PONTOS 
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INGLÊS 

SERGINHO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

I.  
a) Ordered 
b) Explained 
c) Confessed 
d) Asked 
 
II.  
a) he would visit the crime scene the following day. 
b) she was waiting for him right there. 
 
III.  
All countries are said to have a moral obligation to help war refugees.

a) O eu lírico se preocupa com a poluição, apartheid, o valor da natureza, guerras de cunho sagrado, escravidão. 
b) A pergunta “Do we give a damn?” significa “A gente se importa, dá a mínima pra isso?”. Essa pergunta tenta levar o leitor a 

fazer uma reflexão a respeito do modo como o seu discurso se difere de suas atitudes, pois as perguntas antes dela revela 
que as promessas de um mundo novo se esvaíram em fumaça e que as aspirações de um mundo melhor se tornaram 
insignificantes diante um comportamento indiferente, egoísta e narcisista aos problemas que permeiam nossa sociedade 
tecnológica pós-moderna. 

a) O movimento surgiu em julho de 2013, após a liberação do polícia George Zimmermann, que matou o adolescente afro-
americano Trayvon Martin dezessete meses antes, em fevereiro de 2012. 

b) A morte de George Floyd por um oficial de polícia, morte essa que levou de 15 a 26 milhões de pessoas às ruas reivindicando 
vários direitos, mas tendo como elemento central uma reforma na justiça criminal. 


