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FILOSOFIA 
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

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.   

Kant criticou as doutrinas racionalistas e empiristas e  questionava se a metafísica também não era capaz de realizar o mesmo 
tipo de juízo que a matemática e física eram capazes. Para tentar solucionar esta questão: “é possível uma metafísica baseada em 
juízos sintéticos a priori?”, o filósofo irá modificar o ponto de vista da investigação da mesma maneira que fez Copérnico e, em 
vez de observar o objeto através do que a experiência sensível expõe considerar a possibilidade de a faculdade mesma conhecer 
e constituir a priori o objeto. Copérnico fez isso quando, em vez de calcular o movimento dos corpos celestes através dos dados 
da experiência sensível (o suposto movimento do sol, etc.), calculou este movimento através da suposição de que o próprio 
observador (o homem sobre a Terra) se movia. Essa mudança de perspectiva é o que se chama normalmente de Revolução 
Copernicana. 

A teoria marxista, em oposição à filosofia idealista hegeliana que caracteriza o indivíduo em uma perspectiva abstrata, pressupõe 
as relações materiais como as responsáveis pela vida concreta do homem. Assim, seriam as relações de produção, entre as quais 
se destacam as relações de trabalho, identificadas na base material da sociedade, ou seja, na infraestrutura, que se daria a luta 
de classes, conceito fundamental para a análise social proposta por Marx.

 
(+) FILOSOFIA 

LEANDRO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

A diferença fundamental entre a concepção hegeliana e a marxista é o seu pressuposto. Hegel é um idealista, enquanto que Marx 
é um materialista. O hegelianismo pensa o processo histórico como um processo de desenvolvimento da Razão. É dela que se 
extraem as relações materiais. Já o marxismo pensa de maneira inversa. Segundo Marx, a história é um processo de produção da 
vida material e as ideias lhe são posteriores, são o resultado das relações materiais de existência.   

O filósofo era pessimista, buscava inflexionar seu pensamento em diálogo com tradições orientais e do período helenístico, era 
um crítico da filosofia iluminista, já que aponta a racionalidade que não leva em consideração os afetos, instintos e os desejos 
aproximariam os indivíduos dos outros animais, uma vez que seriam fruto da irracionalidade, afastando o homem de sua natureza 
humana, inferiorizando-o. A racionalidade seria, partindo da perspectiva iluminista, aquilo que possibilita ao homem existir e ter 
consciência de que existe, não limitando sua existência aos seus aspectos biológicos. Assim, a razão seria o que permite ao homem 
a elevação espiritual e o domínio sobre a natureza. No entanto, o conceito de “vontade inconsciente” formulado por 
Schopenhaurer levanta um questionamento acerca do otimismo iluminista em relação à razão, na medida em que concebe a 
natureza humana como sendo marcada pelos conflitos entre as pulsões inconscientes e o uso da razão. Isso se daria porque a 
“vontade inconsciente” não seria conduzida pela razão, mas por desejos incontroláveis, ideia que rompe com o pensamento 
tradicional de que todas as ações humanas são fundamentadas no uso da razão.   
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A Moral de Escravo, segundo Nietzsche, constitui-se em reação à que ele chama de Moral dos Nobres, nascida anteriormente, 
cuja característica fundamental é uma atitude e modo de existência afirmativo, de valoração e de intensificação da vida e, 
consequentemente, de afirmação de todos os valores que se geram dessa atitude, a saber: a afirmação de si, da vida e dos 
instintos (pulsões), do desejo e do prazer, do corpo, da coragem, do orgulho, da alegria e do estado de alma elevado. Na Moral 
dos Nobres afirma-se a plenitude da força, a ação e a potência criadora, de tal modo que a felicidade, nesta Moral, não se separa 
da própria ação e afirmação de si. O modo de existência da Moral dos Nobres orgulha-se alegremente de dizer “Nós, os nobres, 
nós, os bons, belos e felizes”, desprezando, portanto, todas as atitudes opostas a essa ação afirmativa: despreza o covarde, o 
medroso, o mesquinho, o que se rebaixa a si mesmo, o submisso, o adulador e o que se permite humilhar, em suma, o fraco e a 
passividade reativa de seu modo de existência.  
 

A Moral de Escravo, constituída numa atitude reativa em relação à Moral dos Nobres, caracteriza-se por um modo de existência 
que é, desde sua origem, negativo, isto é, justamente um dizer “não” ao modo de existência da Moral dos Nobres, uma vez que 
aqueles que moldam sua existência sob a Moral de Escravo se ressentem de não se virem a si mesmos como fortes, mas, ao 
contrário, têm na fraqueza, na impotência e na passividade e na atitude rebaixada a sua constituição. Daí a Moral de Escravo se 
caracterizar também por uma Moral dos Fracos. Esta Moral de Escravos ou dos Fracos gera-se, pois, justamente a partir do 
Ressentimento, isto é, de um despeito e de um rancor a tudo que não é pautado pela fraqueza e pela subserviência. Constitui-se, 
portanto, a partir de uma reação e de uma vingança imaginária contra todos os valores gerados pela Moral dos Nobres, 
invertendo-os e gerando seus valores exclusivamente a partir da força reativa do ressentimento tais como: negação de tudo que 
não se reconhece como “igual a si”, isto é, de tudo que não é “fraco e abnegado”; negação da vida, dos instintos, dos desejos, dos 
prazeres e de tudo que se liga ao corpo; valoração da razão sobre os instintos e como controle do corpo e dos desejos (ideal 
ascético) e de um mundo transcendente além-morte; valoração da atitude de passividade e de submissão, contidas na suposta 
virtude cristã da humildade; valoração do sofrimento, da infelicidade neste mundo terreno, da culpa como força que se volta 
contra si mesmo (má-consciência) e do estado de subserviência, típico do espírito gregário ou de rebanho. Na Moral de Escravos, 
os fracos e os impotentes, em vez de agir com afirmação alegre de sua própria força e até mesmo inocência, reagem meramente, 
tomados de sentimentos hostis e venenosos contra tudo o que é diferente deles. Sua ação é sempre reativa, nunca franca, mas 
sempre desonesta por refúgios, por subterfúgios e por caminhos ocultos. Nessa Moral de Escravos, a vontade de potência torna-
se vontade de nada e a vida é valorada como fraqueza e mutilação. É o niilismo negativo que se impõe nessa Moral dos fracos, e 
a vontade de potência deixa de ser a potência criadora para ser potência de dominação. 
 

A vontade de potência é, segundo Nietzsche, a essência da vida: como recuperação da onipresença atuante dos instintos, como 
reaproximação entre homem e animal, que o projeto filosófico de Nietzsche tenciona, a vontade de potência corresponde à 
afirmação da vida, ela é a cura daquela doença que caracteriza a Moral de escravo e a ideia de um além-mundo transcendente 
ao jogo de forças e de instintos (pulsões) que, segundo o autor, constituem a realidade. A vontade de potência é a recuperação 
daquela saúde debilitada pela Moral de escravo; ela consiste na liberação dos instintos até então impedidos de realizar 
diretamente sua satisfação. A satisfação desses instintos (pulsões), contudo, não configuram um tipo de homem meramente 
tirânico, agressivo, cruel ou arrivista. Fosse assim a vontade de potência se converteria naquilo que ela própria crítica, qual seja, 
sua qualidade negativa: o instinto que degenera, que se volta contra a vida por meio de um ódio velado. Conforme Nietzsche, 
todo tipo de idealismo; a filosofia de Schopenhauer; o cristianismo; e, em certo sentido, já a filosofia de Platão, todos podem ser 
vistos como representantes desse pensamento que se volta contra a vida e contra sua afirmação. Antes, a vontade de potência é 
um instinto de liberdade; ela é liberação da forma mutilada de liberdade engendrada pela moral cristã, pela Moral de escravo.  
 

A vontade de potência é uma afirmação superior nascida da plenitude e da abundância; ela é uma aprovação sem restrições, 
aprovação até mesmo daquilo que figura como problemático e estranho. A qualidade de afirmação superior da vontade de 
potência, contudo, exige o pensamento profundo acerca da verdade, pensamento que não se encontra naquilo que o cristianismo 
e outros tipos de niilismo aprovam e outorgam. Assim, essa compreensão profunda exige, antes de tudo, coragem – e, aquilo que 
é condição da coragem, um excedente de força, pois, segundo Nietzsche, coragem é a condição daquele que pode se colocar à 
frente. O homem corajoso, capaz de enfrentar o niilismo em todas as suas versões, é o homem capaz de superar a si mesmo. A 
vontade de potência em qualidade afirmativa resulta, portanto, no conceito de além-homem, sua realização suprema, e que se 
opõe ao que Nietzsche chama “homem moderno”, aos “homens bondosos”, aos cristãos e a outros niilistas. Esse tipo superior só 
pode se engendrar, ainda, em oposição àquele tipo de homem representante da moral de escravo. Destaque-se que o além-
homem não é um tipo idealizado, que figura em um horizonte inalcançável. Antes, é um processo de elevação do homem e de 
sua humanidade. O além-homem constitui-se, assim, a recuperação da Moral dos nobres. 
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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. 

 
(+) SOCIOLOGIA 

HUDSON 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Resposta sugerida: 
O sagrado é tudo aquilo que possui elementos dotados de algo sobrenatural, espiritual, extrafísico. 

 Resposta sugerida:  
O profano é tudo o que se entende como não sagrado, imbuído não de sentido ou valor transcendental, e sim de sentido natural, 
captável simplesmente por nossos sentidos.  

 Resposta sugerida:  
A modernidade líquida se caracteriza pelo processo de maior individualização da sociedade, declínio das demandas políticas de 
caráter coletivo, exacerbação do consumo e proliferação acelerada das informações. 

 
FÍSICA 
ALERRANDRO 

VALOR: 5,0 PONTOS 
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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. 


