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1. Sobre o filme PRIVACIDADE HACKEADA (resposta em uma linha) 
1.1  Qual a principal tema da denúncia do filme? 
1.2  Quais as duas empresas envolvidas na denúncia? 
1.3  Quais os crimes cometidos pelas empresas acima 
1.4  Quais os dois principais beneficiados na fraude denunciada 
1.5  Neste contexto, o que significa o “Quinto Poder”? 
1.6  Quem é considerado o “Quarto Poder”?  
1.7  Qual a principal diferença entre o “Quinto Poder” e o “Quarto Poder”? 
1.8  Quem é Julian Assange e qual a sua relação com a discussão acima? 
1.9  O que é o Wikileaks e qual a razão de seu sucesso? 
1.10 Qual a relação da Inteligência Artificial na discussão acima? 

2. Sobre o escritor Yuval Harari... 
2.1 Quais os títulos de seus três livros?  
2.2 Quais, segundo Harari, as duas tecnologias que vão impactar cada vez mais a 
humanidade? 
2.3 Harari concorda com que item da discussão acima? Justifique 
2.4 Quais os quatros componentes do BIG BANG? Quando surgiu? 
2.5 Quais os conceitos simplificados do autor sobre Física, Química, Biologia e História?  
2.6 Conceitue Cultura e História. 
2.7 Quais as três revoluções destacadas por Harari? 
2.8 Caracterize-as 
2.9 Conceitue Gênero /Espécie e relacione com o de DNA. Cite exemplos. 
2.10 Como você diferencia os termos “sapiens” e “humano”? 

3. Sobre Bill Gates 
3.1 O que o destaca no campo social?  
3.2 O que motivou o casal Gates à ação social? 
3.3 Cite um dos projetos sendo implementados na África  
3.4 Por que outros bilionários não têm a mesma atitude do Bill Gates? 

4. Sobre o livro do Bertrand Russell 
4.1 Como a ciência afetou o percurso histórico da filosofia? 
4.2 Quais os 2 fatores que determinam os conceitos “filosóficos” da vida e do mundo?  
4.3 Como se situa a filosofia no contexto acima dos dois fatores? 
4.4 Qual a relação histórica entre a filosofia e o Cristianismo? 

5. Sobre o livro Escola Pra Valer 
5.1 Qual o objetivo da Escola, segundo o livro Escola Pra Valer? 
5.2 Destaque as 3 principais frases do livro, justificando-as. 
5.3 Comente um dos artigos apresentados pelo Livro. 
5.4 Qual a relação do Livro com a disciplina? 


