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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 

Faça a distinção entre Moral e Ética. Dê um exemplo que justifique a sua resposta. 
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Questão 02 

 

Proponha argumentos a favor ou contra a seguinte ideia: A justiça é a lei do mais forte. 

 A lei do mais forte 

Uma passagem do historiador Tucídides (séc. V a.C.) mostra claramente o alcance político do problema da relação 

entre natureza e cultura, no diálogo, reconstituído por ele, entre os cidadãos de Atenas e a população da ilha de 

Melos, que se rebelava contra o imperialismo ateniense. 

"Atenienses - Segundo a opinião, acreditamos que os deuses e, sabemos claramente, que os homens, de acordo 

com a necessidade da natureza, dominam pela força. Não estabelecemos esta lei, nem fomos os primeiros a usá-

la, mas a utilizaremos e a deixaremos para a posteridade, para sempre, sabendo que vós e outros fariam o 

mesmo se pudessem." 

TUCÍDIDES. História da guerra do Peloponeso V, 105. 

Leia também este trecho do diálogo Górgias de Platão, 

"Górgias - Penso que a própria natureza mostra que a justiça consiste em o melhor ter mais que o pior, e o mais 

forte mais que o menos forte. É assim em todo lugar, é o que a natureza ensina, em todas as espécies animais, em 

todas as raças humanas e em todas as cidades. Se o mais forte domina o menos forte e se ele lhe é superior, isso 

é um sinal de que é justo." 

Platão. Górgias 483C-D 

Na primeira passagem, vemos a inversão da associação entre natureza e justiça, explorada pelos filósofos da 

natureza. Os atenienses se apoiam numa suposta força necessária ou lei da natureza para justificar seu poder e 

sua dominação dos mais fracos. Na segunda, o personagem Cálicles sustenta que a justiça é que o forte domine o 

fraco; ele pensa que a justiça de acordo com a lei instituída é uma arma dos fracos para se defenderem dos 

fortes; os fortes devem impor-lhes a lei da natureza. 

 

Questão 03 

Faça um parágrafo dissertativo explicando a relação apresentada na imagem a seguir. 
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