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FILOSOFIA 
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

O excerto I caracteriza a Moral do escravo ou do fraco. O excerto II caracteriza a Moral dos nobres ou Moral do senhor ou moral 
dos fortes. 
 
Características da Moral do escravo: ressentimento, ação como reação a partir de um mundo exterior, negação de tudo o que é 
diferente de si (do não-eu), passividade, vingança, dissimulação, ausência de franqueza, ausência de honestidade, pequenez, 
auto-humilhação, fraqueza, ascetismo, niilismo, comodidade, má-consciência, inversão dos valores nobres, decadência. 
 
Características da Moral dos nobres ou Moral do senhor: esquecimento, autêntica afirmação de si, não separa a felicidade da 
ação, força (potência), atividade, franqueza, lealdade, ingenuidade, alegria, criação de valores a partir de si mesmo, saúde.    

O pensamento de Heidegger passa pela experiência com a substância para posteriormente defini-la, ou seja, primeiro o sujeito 
vivencia a experiência, por exemplo, com uma sala de aula  para só depois definir aquele espaço – que ele teve contato prévio – 
como sendo uma sala de aula. Ele fundamenta estas questões dentro da pauta do Dasein, o estar no mundo, com os outros e 
para a morte enquanto fundamento da condição humana e a base do que chamou também de ser-aí.  

Sartre faz uma separação entre essência e existência. No caso dos objetos fabricados pelos homens, Sartre considera que a 
essência desses objetos precede a sua existência, uma vez que são produzidos para uma finalidade definida. No caso dos homens, 
o que acontece é o inverso. Não se pode dizer que os homens tenham sido criados para um fim específico: eles são aquilo que 
fazem de si mesmos. É desta maneira que a existência precede a sua essência: os homens têm a liberdade e a responsabilidade 
de se tornarem o que for.   

 
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. 
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FÍSICA 
ALERRANDRO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a)  

 
b) Em A, porque nessa região aslinhas de indução estão mais concentradas. 

 

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)  
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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) 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. 


