
1 
 

 
 
  

 

 
FILOSOFIA / (+) FILOSOFIA / SOCIOLOGIA / (+) SOCIOLOGIA / FÍSICA / INGLÊS

 

ALUNO (A): ___________________________________________________________________________________ 

 

SÉRIE: _______ TURMA: _______ 

 

DATA: 16 / 10 / 2021 

GABARITO 

2ª SÉRIE (ENSINO MÉDIO) 

HUMANAS 

 



2 
 

FILOSOFIA 
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Eurocentrismo corresponde a um etnocentrismo europeu, ou seja, à forma de considerar o mundo tendo como princípio a ideia 
de que a Europa corresponde ao ápice do desenvolvimento humano. O positivismo é eurocêntrico na medida em que desenvolve 
uma teoria de desenvolvimento humano baseada nas transformações que a própria Europa estava sofrendo. O relativismo 
corresponde à atitude de considerar a sua cultura como sendo uma entre outras, e não como superior às demais, exatamente 
como Lévi-Strauss propõe. Isso se opõe ao positivismo porque se abstém de criar uma escala evolutiva das culturas, na medida 
que qualquer critério de julgamento cultural será sempre, de alguma forma, etnocêntrico.   

O texto citado destaca um importante problema da epistemologia do século XX: a crítica ao cientificismo e a questão da 
demarcação entre ciência e não ciência. A supervalorização do conhecimento científico e a credibilidade conferida a qualquer 
teoria que se apresente resultado de uma pesquisa científica, com repercussão prática sobre a vida humana, através da técnica, 
culminam no cientificismo, isto é, a crença disseminada pelo positivismo de que tudo poderia ser explicado pela ciência 
constituindo o único critério para alcançar a verdade. Popper, ao criticar esta visão dogmática, defende que qualquer afirmação 
ou teoria científica baseada em observação jamais poderá ser considerada uma verdade absoluta. Segundo ele, não podem existir 
enunciados definitivos em ciência, isto é, concebe que todas as leis e teorias científicas, enquanto produtos do espírito humano, 
são hipotéticas e conjecturais. A ciência só produz conhecimentos provisórios e em constante modificação. Como se pode 
observar, a crítica de Popper ao cientificismo coloca em questão o problema da demarcação entre o que é ciência e o que não é 
ciência. Com efeito, o cientificismo se baseia sobre um critério de demarcação científica relacionado ao modelo indutivo-
confirmacionista: o critério de verificabilidade, segundo o qual todo enunciado, para ser científico, deveria ser suscetível à 
verificação empírica pela inferência indutiva. Opondo-se a esse critério, em sua crítica ao modelo que sustenta o cientificismo, 
Popper defende o de falseabilidade (ou refutabilidade). Uma teoria científica deve comportar a possibilidade de sua refutação. 
Pela falseabilidade, como critério de verificação da validade científica, será considerada ciência somente aquela que produz 
teorias a partir da contrastação empírica de hipóteses capazes de serem submetidas ao falseamento e que serão válidas enquanto 
não forem refutadas (modelo hipotético-dedutivo). Quando a teoria resiste à refutação pela experiência, pode ser considerada 
comprovada.   

O exercício do poder, para Foucault, passa pela organização da sociedade do controle, ou disciplinar. Esse poder disciplinar 
controla os corpos dos indivíduos através da disciplinarização e pressupõe, para isso, uma certa organização do espaço físico. A 
arquitetura dos espaços, portanto, reproduz a função disciplinar do poder: os espaços são recortados, hierarquizados, fechados 
e fiscalizados para exercer o controle dos indivíduos. Tal controle, na disposição desses espaços, passam pela organização e 
distribuição ordenada dos corpos que reforçam as técnicas de poder. As fábricas, escolas, hospital, prisões e quartéis são 
exemplos desses espaços disciplinares.   

 
(+)FILOSOFIA 

LEANDRO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Na obra “vigiar e punir”, Michel Foucault trata da sociedade disciplinar, na qual o controle social se efetiva a partir de várias 
técnicas de poder. Para Foucault, até o século XIX, o poder se exercia sobre os corpos dos indivíduos. Entretanto, ele observa 
transformações nas formas punitivas, que leva ao deslocamento das formas de punição sobre os corpos, que passa a incluir 
saberes, técnicas, discursos e dispositivos, que se relacionam com a prática do poder de punição. Assim, os diferentes dispositivos 
de poderes disciplinares – como a docilização dos corpos, o panoptismo, as hierarquias, as novas formas de punição e a disciplina 
– são mobilizados para controlar o comportamento dos indivíduos. Essa forma de dominação difere da dominação do senhor 
sobre o escravo, pois esta se fundamenta na posse do corpo do escravo pelo senhor e pelo uso de técnicas explicitas de controle. 
Já a dominação disciplinar se dá através de mecanismos sutis, que são subjetivados pelos próprios indivíduos. Assim, o poder é 
exercido a partir de mecanismos que possibilitam vigiar os indivíduos para controlá-los, e, então, impor a disciplina.   

Para Kuhn, a alteração dos paradigmas dificulta a continuidade dos esforços realizados para solucionar problemas que surgem no 
interior do próprio paradigma. Os paradigmas se alteram quando ocorre uma ruptura radical, que altera significativamente as 
condições vigentes, criando assim um novo paradigma. Contudo, os ecos do paradigma anterior ainda se farão presentes por um 
longo período. Assim, a sorte para Kuhn representa a grande dificuldade que a mudança de paradigma representa. Portanto, 
quanto maior o esforço (adesão) para a manutenção de um paradigma, mais haverá tempo para que as práticas desenvolvidas 
pela ciência e pelos cientistas se mantenham no intuito de obter resultados, mesmo que difíceis, para a solução dos problemas 
que surgem.   
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No primeiro texto o emprego da palavra ciência esta no sentido de que o conhecimento, ou seja, as teorias científicas não são 
absolutas, elas são temporais e podem ser desmentidas, ou “falseadas”. Segundo Karl Popper as explicações fornecidas pelas 
teorias científicas não podem assumir um caráter infalível, com o desenrolar do tempo, formas de conhecimento, isto é, teorias 
mais gerais e mais amplas substituirão as teorias antigas assim como na teoria darwiniana da evolução das espécies, nas quais 
espécies mais adaptadas ao meio superar seus antecessores. 
 
No segundo texto o termo ciência é utilizado como um conhecimento integrado no qual não se pode prever ou determinar com 
exatidão seu sentido, separado do todo. O hermetismo propõe uma síntese do universo que recebe influências da realidade 
suprassensível, ou seja, a influência do pensamento de Platão, mas destacadamente de Plotino, marca esta concepção de ideal 
que não pode ser alcançado plenamente, mas que pode ser apenas contemplado. O conhecimento da ciência seria então uma 
compreensão divinizada da natureza. 

SOCIOLOGIA 
HUDSON 

VALOR: 3,0 PONTOS 

 Resposta sugerida: 
O engenheiro de produção Frederick W. Taylor sistematiza de forma científica e sintética uma metodologia simples de 
organização do trabalho que, além de alcançar altos níveis de produtividade nunca vistos, possibilitou ao patrão um maior 
controle do processo produtivo e, consequentemente, do próprio trabalhador. 

 Resposta sugerida: 
Por buscar a flexibilização do trabalho (por meio da redução das garantias sociais ligadas ao trabalho), dos mercados 
(desconcentração fabril, com instalação de fábricas em países com mão de obra mais barata) e dos produtos (produção 
atrelada à demanda, para evitar a superprodução), o toyotismo também ficou conhecido como processo de “acumulação 
flexível”, uma vez que a recuperação econômica, para que fosse possibilitada a acumulação de capital, aconteceu com a 
flexibilização dos segmentos citados. 
 
O processo de acumulação flexível marca um novo contexto político, econômico e social, pois deixa explícita uma contradição 
básica dos tempos modernos: o aumento do crescimento econômico e do desenvolvimento tecnológico concomitante ao 
aumento das desigualdades e à diminuição dos direitos sociais. Esse paradoxo se torna ainda mais evidente a partir do 
momento em que o papel do Estado na economia também foi repensado, dando início à adoção de medidas neoliberais. 

 Resposta sugerida: 
Empresas-app, como é o caso da Uber, não reconhecem legalmente o vínculo empregatício com seus “prestadores de serviço”. 
Dessa forma, não são obrigadas a arcar com encargos tributários ou trabalhistas, por um lado, deixando os trabalhadores 
desamparados e, por outro, estabelecendo uma concorrência desleal com outros prestadores de serviço legalmente 
registrados. 

 
(+)SOCIOLOGIA 

HUDSON 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Resposta sugerida: 
O estranhamento em relação às culturas distintas se apresenta como uma constante a partir do momento em que diferentes 
formas de percepção do mundo se colocam em contato entre si. Desse modo, a diversidade cultural sempre se apresentou 
como uma questão a ser elaborada em categorias de pensamento, desde a produção de estereótipos até as primeiras 
reflexões propriamente filosóficas.  
 
A diversidade cultural humana é um dado histórico. Sendo a cultura o universo que conforma a visão de mundo de uma 
determinada coletividade, o contato entre diferentes visões de mundo faz com que o estranhamento entre elas seja 
recorrente. 

 Resposta sugerida: 
Mesmo sendo uma constante antropológica, a diversidade cultural humana produz diversos efeitos nas interações entre 
grupos sociais. Quando estruturas de poder adquirem proeminência sobre a diversidade, a partir do momento em que as 
diferenças culturais se tornam hierarquizáveis, ela pode justificar relações de domínio e exploração. 
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 Resposta sugerida: 
Franz Boas foi o precursor da Antropologia moderna, rompendo com as ideias deterministas que alimentavam políticas e 
ideias racistas daquela época. O desenvolvimento da abordagem culturalista e do relativismo cultural, que orientava o 
antropólogo na compreensão dos povos estudados, inaugurou uma nova forma de compreender as sociedades, 
desconstruindo as ideias de que existiam povos superiores ou mais desenvolvidos que outros. Segundo Boas, cada povo 
deveria ser compreendido em suas especificidades históricas. O método etnográfico foi importantíssimo nesse processo, uma 
vez que fez os pesquisadores irem a campo e buscarem uma relação horizontal com os povos estudados. Nesse sentido, a 
Antropologia de Boas avançou muito em relação àquela “de gabinete”, que utilizava relatos de viajantes para compreender 
as culturas. Lévi-Strauss foi outro antropólogo que trouxe grandes contribuições para a Antropologia ao desenvolver sua 
perspectiva estruturalista. Divergindo de Boas, em vez de buscar compreender as culturas naquilo que lhes é particular 
historicamente, o etnólogo analisou o que era estrutural a todas as culturas, mantidas as diversidades das manifestações 
culturais. Além disso, a Antropologia de Lévi-Strauss foi marcada por sua crítica ao entendimento de que só existia uma forma 
de conhecimento legítima: a racionalidade ocidental. Para o etnólogo, existiam várias formas de se compreender a realidade 
e todas elas eram legítimas e relevantes para repensar essa compreensão. 

 
FÍSICA 
ALERRANDRO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a)  

 
b) Em A, porque nessa região aslinhas de indução estão mais concentradas. 
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B = 5  105 T 
Direção do ângulo cuja a tangente vale 3/4 

a) i = 4,0 A 
b) 8  105 T 

a) A diferença de potencial é igual para os dois arcos entre 
A e B. Lembrando que U = Ri, temos:  

 

b)  

  
LUTIANO 

VALOR: 3,0 PONTOS 
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INGLÊS 
SERGINHO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Where she has gone? 
b) Why your house is so expensive. 
c) If you can spell your name. 
d) If he is a performance athlete? 

a) Um milhão de Aves marinhas. 
100.000 mamíferos marinhos. 
44% de todas as espécies de aves marinhas. 
22% dos cetáceos. 
Todas as espécies de tartarugas. 
Uma crescente lista de espécies de peixes. 

b) 
 Esse tipo de lixo acaba no oceano, onde ele polui o ambiente e mata a vida marinha. 
 O plástico no oceano se quebra em pequenas partículas de tal forma que uma garrafa plástica   de um litro  que uma garrafa 

plástica pode ser encontrada em cada molha de praia espalhada pelo mundo. 
 O plástico leva 1000 anos para se degradar. 
 Algumas fibras plásticas podem ser encontradas não apenas nos estômagos de vários animais marinhos mas também 

embaraçados em seus corpos. 
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a) Porque como animais os humanos não causariam danos ao ambiente, já que os animais não deixam lixo nas praias e mares 
como os humanos fazem. 

b) Para evidenciar a falta de lógica em utilizar plástico para transportar um produto que já possui uma embalagem própria, 
como a banana, gerando um lixo desnecessário e prejudicial ao meio ambiente. 

 


