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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  

Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada 

para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de 

revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes 

abordados no 2º trimestre.   

  

✔ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 
para casa. Leve um pouco por dia. 

✔ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 
para fazer as atividades com tranquilidade. 

✔ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você 
encontrará as atividades postadas por seus professores.   

✔ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas 

as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  
 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 

 

Questão 01 

 

O que diferencia o ser humano dos outros animais? Qual o papel da cultura para os homens? 

Questão 02 
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Leia as duas passagens do sofista Antifonte (480-411 a.C.?), abaixo, e responda às seguintes questões: 

Para ele, o que é natural e o que é cultural no ser humano? Por que a educação é uma necessidade suprema para 

nós? 

"Agimos como bárbaros uns em relação aos outros, enquanto, por natureza, todos, em tudo, nascemos 

igualmente dispostos para sermos tanto bárbaros, quanto gregos. É o caso de se observar as coisas que, por 

natureza, são necessárias a todos os homens: a todos são acessíveis pelas mesmas capacidades, e em todas essas 

coisas nenhum de nós é determinado nem como bárbaro, nem como grego. Pois todos respiramos o ar pela boca 

e pelas narinas." 

Antifonte, Papiro Oxyrhynchus, fragmento DKB44. 

"Considero que a primeira das realizações que se dão entre os homens é a educação; pois, se o princípio de uma 

realização é produzido retamente, é verossímil que, retamente, há de acontecer o fim; pois, quando se introduz a 

semente na terra, é preciso esperar pelo desabrochar; e quando se planta a nobre educação no corpo novo, desse 

modo ele vive e floresce durante toda a vida, e nem a chuva, nem a seca o impedem." 

Antifonte, citado por Estobeu, fragmento DKB60. 

 

Questão 03 

Discorra sobre os sentidos da frase da antropóloga Margareth Mead:  

“A cultura é uma lente através da qual se lê o mundo” 

 


