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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS JUNIOR 
aluno(a) ______________________________________________________________________ 
7º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ Dennis 

TRABALHO DE FORMAÇÃO/FILOSOFIA  - ENSINO REMOTO 
 

01. Segundo o texto presente na página5 do livro de Filosofia/SAS, como o homem torna-se civilizado? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

02. Fale um pouco sobre a maiêutica de Sócrates, após leitura da Problematização – página 6 do livro de Filosofia/SAS. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
03. Sobre o ato de conhecer, conforme texto Investigação – página 6 do livro de Filosofia/SAS - marque verdadeiro ou falso: 
 
(   ) Para Sócrates o conhecimento é uma virtude do ser humano. 
(   ) Para Sócrates é importante trazer consigo uma postura de arrogância de achar que sabe tudo. 
(   ) “Só sei que nada sei” é uma frase do filósofo Tomás de Aquino. 
(   ) Conhecer é passar da essência à aparência, do conceito à opinião. 
(   ) Conhecer é ter a certeza de que o que se sabe é provisório, inacabado. 
 

04. Você acredita que, para viver em sociedade, precisa seguir normas e valores? Justifique. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

05. Os valores os quais adotamos enquanto sociedade são baseados nos três pilares da formação da Civilização Ocidental. Pesquise 
quais são esses três pilares. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

06. Quem é você e quais valores morais você percebe seguir na sua vida? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

07. Você considera a liberdade individual como um valor? Justifique. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

08. Construa um conceito de liberdade baseado no que estudamos em sala de aula, em especial na primeira aula remota. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

09. Pesquise o que a Constituição Federal Brasileira diz acerca da liberdade e resuma. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Conforme texto da Investigação – página 17 do livro de Filosofia/SAS - o que diz Aristóteles sobre a liberdade? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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11. Filosofe um pouco. Diante das restrições de liberdade, algumas necessárias, outras desproporcionais, até que ponto somos 
realmente livres? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

12. Filosofe mais um pouco. As políticas e diretrizes das redes sociais limitam publicações que elas consideram fake news ou 
prejudiciais. É cada vez mais comum ouvir relatos de bloqueios, reduções de alcance e outros prejuízos em plataformas com o 
YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Enquanto isso apologias a diversos crimes e práticas abomináveis continuam sendo 
feitas livremente. Você acredita que há um problema na situação descrita? Pode-se chamar de censura? Quais os critérios 
adotados pelas redes sociais para selecionar o que pode ou não ser publicado? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
13. Na mesma linha da questão anterior, argumente se há ou não limite para a liberdade de expressão. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

14. Se Filosofia é o amor pela sabedoria, podemos afirmar que todas as áreas da nossa vida devem ser rodeadas de uma reflexão 
filosófica. Mas fomos levados a pensar que Filosofia é algo chato e pouco importante, sendo que é a ciência central do simples 
fato de existirmos. Sendo assim, dê exemplos de aspectos da nossa realidade atual nos quais devemos aplicar a prática da 
Filosofia. Cite ao menos quatro aspectos. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

15. O que é e qual a importância do autoconhecimento? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

16. Pesquise o conceito de autenticidade e depois diga se você se considera uma pessoa que busca ser autêntica. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

17. Você acredita que é possível controlar as emoções para o benefício próprio e das suas relações sociais? Dê um exemplo de um 
momento em que foi importante esse autocontrole. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
18. Você presta atenção ao que os outros dizem? O que podemos fazer para aprender a escutar de verdade? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
19. Você se sente escutado pelos seus amigos e familiares? O que você pode fazer para que passe a ser escutado? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
20. Você acredita que é possível se chegar à verdade aprendendo com os erros? Dê um exemplo na sua vida em que um erro seu te 

ensinou algo. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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