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FILOSOFIA 
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Marx inverte a dialética hegeliana e passa a considerar que o homem é determinado segundo as relações de produção de sua 
existência material. Essas relações criam um antagonismo entre classes, constituindo a base e a estrutura econômica da 
sociedade. É a partir dessa estrutura que as ideias humanas vão surgir, enquanto produto das relações sociais de homens divididos 
entre classes distintas e antagônicas.   

O pensamento filosófico iluminista aponta a racionalidade como uma característica que atribui a essência humana aos indivíduos. 
Essa concepção parte do princípio de que os 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.   

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 
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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.   

 
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. 

O 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.   

 
FÍSICA 
ALERRANDRO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

   

a) Em série; 
b) em paralelo. 

Aumenta e diminui, respectivamente.
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HÉLIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 
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LUTIANO 
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 


