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FILOSOFIA 
HUDSON 

VALOR: 3,0 PONTOS 

O problema central da filosofia medieval é justamente o da relação entre fé e razão, religião e filosofia. Para compreender melhor 
tal problema, deve-se esclarecer que, quando falamos em filosofia medieval, estamos falando não de verdades construídas pelo 
homem, mas de verdades reveladas por Deus, portanto, irrefutáveis. Tais verdades são incontestáveis, cabendo ao homem 
acreditar nelas de forma dogmática. Porém, na Patrística (século III ao VIII), surge a necessidade de também compreendê-las, com 
fins de defender o cristianismo contra as heresias, criar uma unidade doutrinária da nova religião e convencer os neoconvertidos. 
Para tanto, os Padres da Igreja, principalmente Agostinho, utilizam-se da filosofia pagã grega para, por meio dela, explicar o 
cristianismo, ocorrendo, assim, a aproximação entre fé e razão. No entanto, é necessário ressaltar que a razão é um meio e não 
um fim em si mesma, pois a fé nas revelações das Escrituras, verdades irrefutáveis, sobrepõe-se à razão, à filosofia.   

Com relação ao conceito de ideias eternas na filosofia de Agostinho, podemos dizer que as ideias eternas são os modelos ou 
formas originárias a partir das quais Deus cria todas as coisas; elas mesmas, porém, não são criadas por Deus nem têm uma 
existência independente dEle, mas são coeternas com Ele, estão na mente divina.  
 

Com relação à função dessas ideias em nosso conhecimento, podemos afirmar que, sendo os modelos para a criação das coisas, 
as ideias eternas também são os modelos para o nosso conhecimento; assim, nós conhecemos as coisas voltando-nos para essas 
ideias, que contemplamos em nós por causa da iluminação divina. 
 

A teoria agostiniana é influenciada, podemos dizer de modo geral, pelo pensamento de Platão e dos filósofos neoplatônicos.   

A problemática do mal compreende-se da seguinte maneira: se há um Deus infinitamente poderoso e bom, criador do mundo e 
de tudo o que nele habita, como é possível haver o mal? Para Agostinho, o mal não foi criado por Deus, mas é a ausência de Deus, 
é o ato de se afastar da Sua vontade. Assim o mal se compreende como ausência do Bem, não tendo existência objetiva. 

 
SOCIOLOGIA 

HUDSON 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Para os autores, a miscigenação, o desequilíbrio geográfico na colonização do país e a falta de laços de solidariedade social da 
população seriam as características que mantinham o Brasil no atraso. 

A noção de democracia racial/social é um mito e não se sustenta diante dos fatos. Não é possível dizer que nossa colonização foi 
mais “leve” nem que a integração dos negros na sociedade se deu de forma pouco agressiva. 

Três características do “homem cordial”: 
1) O caráter dual ou duplo, de cor/cordial/coração, significando não apenas amor, afeto, simpatia, mas ódio ou desamor, em 

relação às pessoas em geral. 
2) Caráter informal ou de descompromisso excessivo em todas as instâncias e relações da vida cotidiana: na religião, nos rituais, 

no trabalho, nos estudos, na política, nos horários, nas normas, na vida privada etc., ou seja, a pessoalidade superando a 
impessoalidade. 

3) Trato indiscriminado entre a coisa pública e a coisa privada, que ocorre entre políticos e burocratas, os quais as utilizam como 
equivalentes, agradando parentes, amigos, correligionários, e prejudicando inimigos ou desconhecidos, ou seja, usando o 
bem público como extensão pessoal e sentimental de sua casa e de seus interesses.   
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FÍSICA 
RENATO BERENGUEL 

VALOR: 7,0 PONTOS 
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LUTIANO 
VALOR: 3,0 PONTOS 
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INGLÊS 

P.H. 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) De acordo com o texto, estereotipar pode ser definido como toda vez que você agrupa raças ou indivíduos juntos e faz um 
julgamento sobre eles sem conhecê-los. 

b) De acordo com o texto, estereótipos estão incentivando o comportamento de bullying que as crianças carregam na idade 
adulta. Além disso, também pode levar as pessoas a viver vidas impulsionadas pelo ódio, e pode fazer com que as vítimas 
desses estereótipos sejam impulsionadas pelo medo. 

a) “Por causa de você, eu nunca me afastei muito da calçada 
Por sua causa, aprendi a jogar no lado seguro, para não me machucar. 
Por sua causa, acho difícil confiar.” 

b) Sim, pois de acordo com o trecho da música o eu-lírico não confia mais em ninguém para não se machucar. 

a) worse 
b) more interesting 
c) the most amazing 
d) better 


