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FILOSOFIA 
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Em seu texto A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin procura demonstrar que, na obra de arte, 
o que atrofia com a reprodutibilidade técnica é a aura. A aura é aquilo que é dado apenas uma vez, ou seja, como está 
demonstrado na passagem do texto, o que configura a aura é sua singularidade, que se materializa na espacialidade e na 
temporalidade. Uma obra é única, assim como o é um pôr do sol ou a sombra ou a percepção de uma cadeia de montanhas. Esse 
caráter único da obra, isto é, sua identidade, é o que se perde com a reprodução em série de um quadro vendido em lojas de 
departamentos. O declínio da aura ocorre, segundo Benjamin, em razão do desejo das massas de terem próximo aquilo que 
deveria ser único. O que se quer é ter uma cópia reproduzida para estar em todos os ambientes. Portanto, a reprodutibilidade 
acaba com aquilo que é único. Ao longo da história, as obras sempre foram reproduzidas, porém não da forma e com as 
consequências como na era da reprodutibilidade técnica. A cópia produzida em série e vendida na loja com milhares de 
exemplares idênticos afeta o “aqui e agora”, que é único na obra e que constitui a sua história. Ou seja, cada obra é única e sua 
autenticidade não se deixa reproduzir nas cópias colocadas à venda na loja ou na Internet, sem história, sem tempo, sem saber 
quem foram seus proprietários. Em suma, sem autenticidade. Contudo existe outro fenômeno que é o de democratizar o acesso 
e a possibilidade de politizar as massas por estes meios.  

A ética do discurso, como o próprio Habermas afirma, alia-se à razão prática kantiana. Em linhas gerais, a ética do discurso implica 
as mesmas características da moral kantiana, a saber, o cognitivismo, o formalismo e o universalismo. Destas características, a 
questão em tela cobra o cognitivismo e o formalismo. O cognitivismo requer que as questões de ordem prático-moral possam ser 
fundamentadas racionalmente. Isso implica que as questões práticas podem ser justificadas, na medida em que o agente 
apresente as razões pelas quais sua ação foi realizada em uma ou outra direção. Defende-se que há, no âmbito da ação, uma 
pretensão de validade normativa análoga à pretensão de verdade requerida para os fatos objetivos. O aspecto formal da ética do 
discurso indica que ela não fornece conteúdos materiais nem normas concretas, mas apenas um critério formal para a 
averiguação, via discurso, daquelas normas e regras que podem encontrar aceitabilidade entre os possíveis concernidos, ou seja, 
aqueles que suportarão o peso de normas acordadas. Nesse aspecto, valendo-se do discurso como condição de tematização da 
validade normativa, a ética do discurso se ampara em regras discursivas estabelecidas universalmente para validar o consenso 
fático alcançado em relação a determinada norma. Assim, o consenso fático alcançado tem sua validade estendida aos 
concernidos.   

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.   

 
 (+)FILOSOFIA 

LEANDRO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

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.   

Sartre desenvolveu um modelo filosófico chamado de existencialismo. Segundo o existencialismo sartreano, a "existência precede 
a essência". Isso significa dizer que ele próprio dará significado à sua vida e que escolherá os percursos que deve seguir. Com isso, 
Sartre afasta qualquer determinação a priori do que deve ser a vida humana, atribuindo ao homem a responsabilidade por tudo 
aquilo que fará.   
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A frase em questão faz referência à ética sartreana. Para Sartre, o homem não pode aceitar nenhuma determinação que lhe vem 
do exterior. Pelo contrário, é o próprio homem, na medida em que é livre, que deve determinar, pelos seus atos, aquilo que será. 
Nesse sentido, o mais importante é justamente aquilo que o homem faz no mundo em que está, e não o que mundo diz sobre o 
que o homem é.   

 
SOCIOLOGIA 

HUDSON 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Karl Marx e Friedrich Engels entendem o trabalho como um assunto próprio do ser humano, que não deve ser confundido com o 
exercido por outros animais. Para os autores, o trabalho, ao mesmo tempo que constrói e altera o ser humano, também lhe 
possibilita novas formas de interferir no mundo e em suas relações sociais. 

que se observa hoje não é nada mais do que aquilo que já se anunciava no século XIX: máquinas como quintessência da produção 
capitalista de massa e seu correlato no aspecto humano, a alienação. Por outro lado, a automação do processo industrial, mais 
contemporâneo, desloca o local privilegiado do mercado de trabalho da fábrica para os serviços. A natureza continua sendo 
explorada de maneira predatória e o ser humano, como nunca antes, arregimenta tecnologias, sobretudo as de informação, como 
próteses para a vida cotidiana.    

O trabalho na sociedade Sanumá assume um caráter simbólico e religioso, diferente da nossa sociedade ocidental, na qual o 
trabalho tem um significado funcional (garantir a sobrevivência e o lucro) e dessacralizado. Em nossa sociedade, a caça adquire 
somente duas funções: ou a alimentação ou o lazer. Todas essas duas funções não são sagradas. Isso é bem diferente na sociedade 
Sanumá, onde a caça assume uma função mística, religiosa e simbólica. Nesse sentido, o trabalho é de caráter sagrado, e somente 
pode ser compreendido quando se conhece os códigos e os valores culturais da sociedade Sanumá.   
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HUDSON 
VALOR: 3,0 PONTOS 

A etnografia corresponde a um método de pesquisa de campo que tem como objetivo a descrição de uma cultura diferente, nos 
seus costumes, símbolos e crenças. Esse método é muito utilizado por antropólogos e serve como um exercício de alteridade 
porque nos faz reconhecer a cultura do outro, do diferente, na sua dignidade singular.   

O estranhamento cultural consiste na tentativa de neutralização do viés que é dado ao tentar compreender outras culturas. Como 
as pessoas são criadas dentro de um grupo específico, em uma cultura particular, elas aprendem desde cedo a enxergar as coisas 
com um olhar enviesado. Dessa forma, quando olham para culturas distintas das delas, há uma grande chance de a entenderem 
da maneira como suas culturas as permitem compreendê-las e não da forma como os “nativos” enxergam a si próprios. Assim, o 
estranhamento cultural se torna um dos pilares do pensamento antropológico, pois consiste em um exercício cotidiano do 
antropólogo de compreender as culturas dos povos estudados tentando se desprender dos vieses de sua cultura. Portanto, pode-
se pensar que o estranhamento cultural é mais do que um exercício intelectual, firmando-se como um compromisso ético com 
aqueles que desejam compreender as culturas de maneira horizontal. 

Franz Boas veio a se tornar o pai da Antropologia moderna pelo fato de ter superado as teorias deterministas anteriores 
(geográfica e biológica), mostrando que as organizações sociais e as formas de pensar o mundo não são explicadas por um único 
fator. Ao formular sua abordagem, baseada no conceito de cultura, Boas inaugura uma forma de pensar os fenômenos sociais, 
fundamental para os rumos da Antropologia. Sua contribuição vai além do campo teórico, estendendo-se também para o prático. 
 

Fundador do método etnográfico, ao lado de Malinowski, Boas sistematiza como a Antropologia deve compreender as culturas, 
baseada em um método específico de pesquisa. Apenas por meio da etnografia, o antropólogo pode acessar e conhecer a 
realidade cultural dos povos estudados. Além disso, o método etnográfico dispõe de elementos éticos que guiam a prática dos 
antropólogos.  
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FÍSICA 
ALERRANDRO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

   

a) Em série; 
b) em paralelo. 

Aumenta e diminui, respectivamente.
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VALOR: 3,0 PONTOS 
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INGLÊS 
SERGINHO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Expor a relação de que a vida está intimamente relacionada tanto à água quanto aos recursos naturais disponíveis ao homem 
no planeta. 

b) A citação é direcionada a toda a humanidade, que depende totalmente da água para a sua existência. 
c) O autora se refere à agua como um bem a ser conservado, já que a vida é impossível  sem ela. 

a) Ela prometeu uma soma de 74 milhões de dólares para recuperar quase sete milhões de metros cúbicos de água em 
vertedouros de água em sete países na América Latina e no Caribe. 

b) O investimento feito pela Coca-Cola tem o objetivo de preservar o principal ingrediente de sua fórmula, a água. 

1. Have to 
2. Must 
3. Don’t 
4. Shouldn’t 
5. Mustn’t 

1. Should do more sport 
2. Shouldn’t go to the concert 
3. Should help her more 

 


