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 “SÓ DESPERTA PAIXÃO DE APRENDER, QUEM TEM PAIXÃO DE ENSINAR.” 

 
# UMA VIAGEM PELA HISTÓRIA... 

 

 O EMPIRISMO:  A EXPERIÊNCIA É FUNDAMENTAL... 

 
 A partir do Renascimento [século XV  a XVII]  grandes transformações da mentalidade social, 

assim como o desenvolvimento da ciência moderna levaram o homem a questionar, entre 
outras coisas, os critérios e métodos para aquisição do conhecimento verdadeiro, focados na 

razão e na liberdade. 

 
1- O racionalismo moderno teve, em René Descartes, seu primeiro e principal expoente, o ponto de 

partida da filosofia cartesiana, o qual defendia que o mais importante:   
 

a) É o sujeito pensante e não o mundo exterior. 

b) É o mundo exterior em detrimento do ser. 
c) A capacidade de conhecer. 

d) A liberdade de expressão. 
e) O antagonismo entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. 

 

 O ILUMINISMO: A RAZÃO EM BUSCA DA LIBERDADE ... 

 

2- O Iluminismo, movimento histórico do período -  no sentido mais abrangente de um pensar que 
faz progressos, perseguiu o objetivo de livrar  os homens do medo e de fazer  deles senhores. 

 
 Havia nesse período a crença de que a razão, a ciência e a tecnologia tinham condições de 

impulsionar o trem da história numa marcha contínua em direção à verdade e à melhoria da vida 

humana. O maior representante do iluminismo alemão, defensor de que o homem é único ser dotado 
de razão e liberdade foi :                                        

 
a) Karl Marx 

b) Jean-Jacques Rousseau 

c) Thomas Hobbes 
d) René Descartes 

e) Immanuel Kant 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para que sejam 

consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis. 

 



3- Em sua filosofia desenvolveu um exame crítico da razão, a fim de investigar as condições nas 
quais se dá o conhecimento humano e afirmou que não é possível dizer nada sobre a alma humana e 

sobre Deus, pois ...                                                     
 

a) ... eles ultrapassam a nossa capacidade de entendimento. 

b) ... o homem é capaz se guiar  por sua própria inteligência. 
c) ... o homem é incapaz de se guiar por sua própria razão. 

d) ... eles fazem parte de um universo mítico. 
e) ... seu entendimento é puramente de caráter religioso. 

 
 

4-  Dos valores que marcaram  o Iluminismo – TOLERÂNCIA . IGUALDADE JURÍDICA , LIBERDADE 

PESSOAL, PROPRIEDADE PRIVADA – quais , na sua opinião, são  os mais necessários para uma 
sociedade democrática na atualidade? Explique:                

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

#ANALISANDO A MODERNIDADE... 
 
 Apesar do advento da globalização, ainda não elaboramos conscientemente um VISÃO DE 

MUNDO, vivemos um período confuso de indefinições e perplexidades, decorrentes da crise 

dos valores aceitos por uns e ignorados por outros ... 
  Os valores estão perdendo a solidez, haja vista a multiplicidade possível  de adesões às idéias 

mais díspares, colocando em cheque  uma VISÃO DE MUNDO, com aspirações à VERDADE 
ABSOLUTA ... 

 

 
 

5-  Estamos  numa fase em que o mundo se encontra inteiramente  conectado a numa  rede 
tecnológica e de comunicação, fruto do nosso desenvolvimento. A interdependência e a globalização 

dão novo sentido  as formas de socialização. Apresente então algumas características produzidas 
pelo fenômeno globalização:                                      

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6- A globalização quebrou barreiras institucionais, culturais e econômicas na sociedade. Esse 
fenômeno influencia diretamente na vida  das pessoas, em várias partes do mundo. Pedimos então: 

cite algumas vantagens e desvantagens que podemos visualizar no mundo globalizado:  

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  



 
 Os mestres da propaganda se empenham em oferecer produtos que se sucedem numa rapidez 

impressionante, como substitutivos para uma satisfação interior que o indivíduo sente em 

relação a si próprio. Isso  se traduz na busca ansiosa por adquirir o que se deseja; ignora-se a 

possibilidade  de se desejar o que já se adquiriu. O consumidor alienado age como se a 
felicidade consistisse, apenas, numa questão de poder sobre as coisas, ignorando o prazer 

obtido como aquilo que verdadeiramente ama,  que “curte”. 
 

7- Nas tirinhas abaixo observamos  uma postura contrária ao que mencionamos acima. Leia com 

atenção e descreva a mensagem que esta deseja expressar:                 

 

R:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

8- Sob a análise que Mafalda fez sobre o ser humano, como você analisa a reflexão  dela?  Justifique 
a sua resposta                                                                         

 
a) Uma demonstração de bom senso 

b) Uma demonstração do senso comum 

c) Uma atitude comum da população 
d) Uma ação desnecessária 

 
Justificativa:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 



Com base nos estudos realizados sobre o fenômeno GLOBALIZAÇÃO, os aspectos positivos e 

negativos que norteiam a mesma, responda a questão que se segue ! 

 
  OS  PARADIGMAS  DA  MODERNIDADE ... 

 

9- Observe os exemplos que se seguem. Analisando a mensagem que expressam verifique se este 

representa um aspecto positivo ou negativo da modernidade.    
 

 _________________________________________________________  

 
# IMPRUDÊNCIA NO TRÂNSITO 

 

 
__________________________________________________________  

 

 
# PRIMEIRO EMPREGO  # PREÇO JUSTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS 
 

  _________________________________________________________  

 
 

Em Campinas, uma turma de amigos já 

embriagados, foram buscar a última 

pessoa e ir para balada, parou em frente 

da casa da jovem chamou, e junto com a 

moça veio a mãe. A mãe com medo vendo 

todos embriagados e sua filha entrando 

naquele carro lotado, pegou na mão da 

filha que já estava dentro do carro e disse: 

"FILHA VAI COM DEUS QUE ELE LHE 

PROTEJA", a filha pra tirar uma onda com a 

mãe disse: "SÓ SE ELE FOR NO PORTA-

MALAS, POIS AQUI JÁ ESTÁ LOTADO". 

A policia técnica disse que pela violência 

do acidente seria impossível o porta-malas 

ficar intacto, quando o policial abriu o 

porta-malas, lá estava uma bandeja com 

18 ovos sem nenhum  arranhão, e todos 

nos lugares corretos na bandeja. 
 

Ações para o 
desenvolvimento 

econômico e social  da 

sociedade brasileira  
através do Ministério do 
Trabalho e Ministério de 

Desenvolvimento Social e 
Combate e Fome. 



            
# DEVASTAÇÃO AMBIENTAL 
_________________________________________________________  

 

 
10-  A globalização é um processo de homogeneização ou de diferenciação entre culturas e regiões? 

Justifique sua resposta com  um exemplo significativo:                   
 

 

R:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Lamentável, Brasil é rico em verde, 

florestas, árvores. Pena que toda 

essa beleza natural está indo 
embora, com a onda do 

desmatamento. Por que pessoas 
desmatam a natureza? Boa 

pergunta, mas a resposta, simples e 

sucinta seria para fazer o bem a si 
próprio (gerar dinheiro) mesmo que 

para isso tenha que lutar com 
forças superiores no futuro. 


