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FILOSOFIA 2 

1ª. FASE – PROVA OBJETIVA 

 

01) Segundo a LDB/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.  

II. Estabelecimento de taxas escolares visando viabilizar uma escola pública de qualidade. 

III. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber. 

IV. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

V. Gestão escolar centralizada para garantir padrões de qualidade do desempenho escolar. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

C(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

E(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

02) Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) auxiliam o professor na tarefa de reflexão e 
discussão de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, a serem transformados 
continuamente pelo professor. Algumas possibilidades para a sua utilização são: 

 

I. Rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas de 
aprendizagem e maneiras de avaliar. 

II. Refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os objetivos propostos. 

III. Preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho em sala de aula. 

IV. Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem maior ou menor 
participação nas atividades escolares. 

V. Identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos mais significativos 
de aprendizagem. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

C(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 



FILOSOFIA 3 

03) Com relação ao artigo 26 da LDB/96, que esclarece sobre os currículos do ensino 
fundamental e médio, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas 
abaixo.  

Art. 26 – Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
______________, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte_________________, exigida pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 

A(   ) específica – cultural  

B(   ) ampliada – diversificada  

C(   ) diversificada – comum  

D(   ) comum – diversificada  

E(   ) comum – setorial  

 

 

04) Assinale a alternativa CORRETA. 

Fazenda (1994) propõe que os professores deveriam promover uma mudança diante da 
rigidez da organização disciplinar, o que implicaria compreender a prática interdisciplinar em 
três sentidos. Seriam eles: 

 

A(   ) Desejo; forma estrutural; aspectos teóricos. 

B(   ) Atitude; possibilidade científica e tecnológica; desejo. 

C(   ) Vontade pessoal e do grupo; atitude; prática curricular. 

D(   ) Atitude; forma de organização administrativa e pedagógica da escola; prática curricular. 

E(   ) Atitude; aspectos teóricos; formato organizacional diferenciado. 

 

05) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo. 

Segundo Zabala (1998), a _________________ ________________ é o melhor instrumento 
de avaliação, quando não o único, para aquisição do conhecimento de aprendizagem dos 
alunos.  

 

A(   ) observação sistemática 

B(   ) verificação automática 

C(   ) aprovação automática 

D(   ) observação automática 

E(   ) aprovação sistemática  

 



FILOSOFIA 4 

 

06) “Em dezembro de 1871, Nietzsche termina de redigir O nascimento da tragédia no espírito da 
música. [...] Neste texto cabe salientar a influência de dois homens, com quem ele havia 
entrado em contato ainda quando estudava em Leipzig: Arthur Schopenhauer [...] e Richard 
Wagner [...] O nascimento da tragédia não é propriamente um trabalho filológico, mas 
considerações filosóficas acerca da tragédia na Grécia Antiga.” (MARTON, Scarlett. 
Nietzsche: a transvaloração dos valores. São Paulo: Moderna, 1993, p. 25-26) 

 Considerando as ideias de Nietzsche desenvolvidas neste período de sua filosofia, é 
INCORRETO afirmar que: 

 

A(   ) é a experiência estética que se mostra capaz de dar conta do absurdo do existir. 

B(   ) na experiência trágica há a afirmação de uma serenidade que justifica o tom ameno e belo 
do sentido da existência. 

C(   ) o apolíneo e o dionisíaco, para Nietzsche, são manifestações de duas pulsões cósmicas e, 
conjugadas na tragédia, permitem aos gregos encontrar o equilíbrio entre elas. 

D(   ) a dialética otimista e o jogo dos silogismos têm em Sócrates a personificação da substituição 
do homem trágico pelo teórico. 

E(   ) a arte trágica articula uma inteligibilidade que extrapola o reino da verdade e do lógico. 

 

 

 

07) “A tradição do ethos grego trazia consigo uma interrogação aparentemente sem resposta a 
respeito do domínio do homem sobre seu próprio agir – to ekousion – no qual consistia 
segundo a opinião comum o ser livre e, por conseguinte, responsável pelos próprios atos. [...] 
A luta da liberdade com o Destino é o cenário grandioso onde se desenrola a prodigiosa 
criação literária da tragédia ática, último passo no caminho que conduzirá à criação socrática 
da Ética.” (VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Escritos de Filosofia IV – Introdução à Ética 
Filosófica I. São Paulo: Loyola, 1999, p. 63) 

 A relação tragédia e filosofia marca um importante momento no pensamento ocidental. Ou 
seja, segundo Vaz (1999), essa relação já esboçava problemas que marcariam o debate 
ético-antropológico do ocidente. Considerando estas informações sobre a relação firmada 
entre filosofia e tragédia no ocidente, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A(   ) A vontade, no contexto da narrativa trágica, esboça contornos de uma autonomia nos 
moldes kantianos, sendo uma antecipação de articulações filosóficas mais elaboradas.  

B(   ) A narrativa trágica das façanhas dos heróis marca a tensão que há na tragédia entre a 
liberdade e o destino. 

C(   ) A todo momento, nas narrativas trágicas, emerge a força nova da vontade que se recusa a 
sucumbir aos desígnios divinos tentando transcendê-los. 

D(   ) O herói trágico traz um caráter de ambiguidade, afinal quem é Édipo, um sábio decifrador de 
enigmas ou um ator de crimes insuportáveis? 

E(   ) A consciência trágica como um lapso intermediário entre o mito e a filosofia representa um 
momento em que o mito não foi plenamente superado. 
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08) Leia atentamente o texto: 

 “É verossímil que todos se enganem a tal respeito; mas isso antes testemunha que o poder de 
bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina o bom 
senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, destarte, que a diversidade de 
nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do que outros, mas 
somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as 
mesmas coisas.” (DESCARTES, Discurso do método. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado 
Júnior. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 36). Descartes buscava uma certeza e se dava 
conta da dificuldade de encontrar um elemento seguro, que fosse verdadeiro e não 
meramente relativo. Assim, a questão envolvendo o debate entre a verdade e o relativismo 
passa pelo debate grego de Platão (Sócrates) com os sofistas, como também pela moderna 
teoria do conhecimento. O fato é que, dos enunciados abaixo, um deles está errado com 
relação às ideias e conceitos desenvolvidos sobre o assunto. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

A(   ) A concepção de verdade que implica uma concordância do conteúdo do pensamento com o 
objeto é chamada de transcendente. 

B(   ) Uma verdade imanente seria a concordância do pensamento consigo mesmo. 

C(   ) O relativismo é próximo do subjetivismo; o que os distingue é o fato de que para o 
relativismo a “verdade” implica condições humanas internas. 

D(   ) Se considerarmos o relativismo, verificaremos que todas as verdades matemáticas, 
filosóficas e das ciências naturais valem apenas no âmbito cultural a que pertencem. 

E(   ) Considerar as ideias claras e distintas como sinônimo de verdade faz da certeza subjetiva o 
ponto fixo de uma ideia de verdade na modernidade. 

 

09) “Com efeito, a história conta a sucessão das diversas raças de homens que, precedendo-nos 
na Terra, apareceram e depois desapareceram alternativamente. Em que uma tal narrativa é 
suscetível de exortar à Justiça? Todas as raças, as melhores e as piores, tiveram do mesmo 
modo que deixar a luz do sol, no momento chegado. E entre aquelas que os homens honram 
com um culto desde que a terra os recobriu, há raças que se ilustraram aqui na terra por uma 
espantosa Hybris. [...] Assim, o mito parece querer opor a um mundo divino, em que a ordem 
é imutavelmente fixada desde a vitória de Zeus, um mundo humano no qual a desordem se 
instala pouco a pouco e que deve acabar virando inteiramente para o lado da injustiça e da 
morte.” (VERNANT, Jean-Pierre. Mito e pensamento entre os gregos. 2. ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002, p. 28) 

 Considerando a posição sustentada por Vernant no texto e suas informações sobre mito, é 
INCORRETO afirmar que: 

 

A(   ) nas narrativas míticas, há um humanismo que fixa a ideia de que o homem não é somente 
um “animal homem”, mas tampouco é um deus. 

B(   ) o conjunto das narrativas míticas conjuga uma série de elementos formadores de uma ideia 
de condição humana, marcada por ambiguidades e excessos. 

C(   ) o jogo tenso da relação entre a Hybris e a Díke marca o contexto das diversas contradições 
que compõem a antropologia das narrativas míticas. 

D(   ) no mito hesiódico, a quinta raça, a raça de ferro, é a que experimenta as duras 
ambiguidades da vida e enfrenta o trabalho para a sobrevivência, a vida e a morte. 

E(   ) a vida humana é condicionada pelos deuses. No mito, diversamente das tragédias, a Hybris 
exprime o alinhamento da ordem divina e humana. 

 



FILOSOFIA 6 

10) Sobre o logos e a linguagem, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas 
abaixo. 

 

(    ) Logos significa pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de 
modo compreensível para outros. 

(    ) Razão é a capacidade intelectual para pensar e exprimir-se correta e claramente, para 
pensar e dizer as coisas tais como são. 

(    ) Na Grécia, tanto Platão como Aristóteles tratavam como indistintos o pensar e a linguagem, 
sendo para Platão o pensar mais originário e primordial. 

(    ) Para a tradição, a linguagem é uma mediação, contudo há correntes da filosofia 
contemporânea que admitem que falar de pensamento é o mesmo que falar de linguagem. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(   ) V – V – V – F 

B(   ) F – F – V – F  

C(   ) F – V – F – V  

D(   ) V – V – F – V 

E(   ) V – F – V – V  

 

11) Nos Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, Maquiavel afirma que os Discorsi 
consistem no registro de sua longa experiência e estudos das coisas do mundo. Tal 
orientação pode ser entendida como o método pelo qual o pensador florentino trata a política 
e versa sobre a decadência e a grandeza das repúblicas. Por isso, como um autêntico 
renascentista, Maquiavel nos diz que “[...] quando se trata de ordenar uma república, manter 
um Estado, governar um reino, comandar exércitos e administrar a guerra, ou distribuir justiça 
aos cidadãos, não se viu ainda um só príncipe, uma só república, um só capitão, apoiar-se no 
exemplo da Antiguidade” (MAQUIAVEL, Nicolau. Comentários sobre a primeira década de 
Tito Lívio. Trad. Sérgio Bath. Brasília: Editora da UnB, 2000, p. 17).  
Com base no enunciado, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Como a ordem dos elementos naturais e a natureza dos homens são imutáveis, o 

conhecimento da história é fundamental para evitar os males que afetam as repúblicas. 
II. O estudo da história demonstra que os homens não são invejosos por natureza e nem agem 

com perversidade sempre que exista ocasião propícia. 
III. Conforme a teoria maquiaveliana das formas de governo, a monarquia, a aristocracia, a 

democracia, e suas respectivas formas degeneradas, se alternam de forma circular. 
IV. Conforme os exemplos históricos, há em todos os governos três fontes de oposição: os 

interesses do povo, os da classe aristocrática e os da Igreja. 
V. O grande modelo de príncipe antigo ao qual Maquiavel sempre faz referência é César Bórgia. 
 
 Assinale a alternativa CORRETA.          
 
A(   ) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras. 
B(   ) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
C(   ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
D(   ) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
E(   ) Todas as afirmativas são verdadeiras.   
 



FILOSOFIA 7 

12) Maquiavel desenvolveu vários conceitos peculiares ao seu modo de considerar a realidade da 
política. Assinale abaixo a elaboração conceitual que NÃO se alinha ao pensamento político 
proposto por Maquiavel. 

 

A(   ) A virtú foi um dos polos utilizados por Maquiavel para interpretar os dois polos em torno dos 
quais giram o sucesso e o insucesso das ações humanas. A virtú é, na linguagem de 
Maquiavel, mulher e, para dominá-la, é preciso bater-lhe e contrariá-la. 

B(   ) Para Maquiavel, não existe poder que possa durar para sempre, pois tudo que existe no 
mundo tem limites em sua duração. 

C(   ) A força é um elemento importante na perspectiva política de Maquiavel, contudo a 
manutenção do que for conquistado depende muito mais da capacidade de inovação que 
necessariamente da força. 

D(   ) Usar o passado como guia é, para Maquiavel, a melhor maneira de evitar os erros que com 
muita frequência arruínam os homens poderosos. 

E(   ) A virtú, por sua distinção com relação à virtude cristã e à phronesis aristotélica, acabou por 
estabelecer que a política é uma esfera da existência humana que não pode ser confundida 
nem com a ética e nem com a religião. 

 

13) Com base nas articulações mecanicistas de Descartes acerca do corpo, analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I. Dentre todas as coisas que nos chegam do mundo externo através das faculdades sensórias, 
só conseguimos conceber como clara e distinta a extensão. 

II. Entre a res cogitans e a res extensa não existem realidades intermediárias. Assim, a exemplo 
do mundo físico em geral, tanto o corpo humano como o reino animal devem encontrar 
explicação suficiente no mundo da mecânica, fora de qualquer doutrina mágico-ocultista. 

III. O corpo é, na perspectiva de Descartes, nada mais do que uma estátua ou uma máquina de 
terra, formada expressamente por Deus. 

IV. As funções do corpo derivam de modo inteiramente natural da simples disposição de seus 
órgãos, da mesma forma que os movimentos de um relógio ou de qualquer outro autômato 
também derivam de seus contrapesos e de suas rodas.  

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

B(   ) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 

C(   ) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 

D(   ) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

E(   ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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14) Descartes descreve o homem em seu aspecto corporal como “[...] uma máquina, de tal modo 
construída e composta de ossos, nervos, músculos, veias, sangue e pele que, mesmo que 
não houvesse nele nenhum espírito, não deixaria de se mover de todas as mesmas maneiras 
que faz presentemente” (DESCARTES. Meditações. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 
São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 146). Assim, Descartes sustenta: 

 
I. O homem é uma coisa pensante. 
II. Que corpo e espírito são distintos. 
III. E que o homem é entendido como um único todo. 
IV. Assim, no âmbito do cogito, Deus não é enganador e é no âmbito do corpo que ele se mostra 

dissimulado (dissimulador?). 
  
 Considerando o enunciado e as afirmativas acima acerca das relações entre corpo e alma no 

pensamento cartesiano, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B(   ) A segunda parte da afirmativa IV só é possível se considerada a afirmativa III. 
C(   ) A afirmativa I é condição para que a afirmativa IV seja considerada uma conclusão 

necessária. 
D(   ) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
E(   ) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
 

15) Leia atentamente a seguinte afirmativa kantiana. 

 “A Crítica não se opõe ao procedimento dogmático da razão no seu conhecimento puro como 
ciência (pois esta tem que ser sempre dogmática, isto é, provando rigorosamente a partir de 
princípios seguros a priori), mas sim ao dogmatismo, isto é, à pretensão de progredir apenas 
com um conhecimento puro a partir de conceitos (o filosófico) segundo princípios há tempo 
usados pela razão, sem se indagar contudo de que modo e com que direito chegou a eles. 
Dogmatismo é, portanto, o procedimento dogmático da razão pura sem uma crítica 
precedente da sua própria capacidade.” (KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. 
Valério  Rohden e Udo Baldur Moosburger. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 19 – Coleção 
pensadores) 

 Considerando a filosofia crítica de Kant e as informações acima fixadas, assinale a alternativa 
que apresenta informações INCORRETAS com relação ao criticismo kantiano. 

 
A(   ) A razão tem que ir à natureza tendo numa das mãos os princípios unicamente segundo os 

quais os fenômenos concordantes entre si podem valer como leis, e na outra os 
experimentos que ela imaginou segundo os seus princípios. 

B(   ) A razão só compreende o que ela mesma produz, sendo, porém, o processo de construção 
do conhecimento, no intuito de ser ciência, guiado pelos objetos ou pela natureza. Sendo 
que essa ciência, considerada a Crítica, se move pela ultrapassagem dos limites de uma 
experiência possível. 

C(   ) Por isso tente-se ver uma vez se não progredimos melhor nas tarefas da Metafísica 
admitindo que os objetos têm que se regular pelo nosso conhecimento, o que concorda 
melhor com a requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos objetos que deve 
estabelecer algo sobre os mesmos antes de nos serem dados. 

D(   ) Se a intuição tivesse que se regular pela natureza dos objetos, não vejo como se poderia 
saber algo a priori a respeito da última; se porém o objeto (como objeto dos sentidos) se 
regula pela natureza de nossa faculdade de intuição, posso então representar-me muito 
bem essa possibilidade. 

E(   ) A própria experiência é um modo de conhecimento que requer entendimento, cuja regra 
tenho que pressupor a priori em mim ainda antes de me serem dados objetos e que é 
expressa em conceitos a priori, pelos quais portanto todos os objetos da experiência têm 
necessariamente que se regular e com eles concordar. 
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16) Analise as afirmativas abaixo com base na filosofia de Nietzsche sobre a experiência do 
trágico e da música contida na tragédia. 

 
I. O grego conhecia e sentia os pavores e sustos da existência: simplesmente para poder viver, 

tinha de estender à sua frente a resplandecente miragem dos habitantes do Olimpo. 
II. Aqui, neste supremo perigo da vontade, aproxima-se, como uma feiticeira salvadora, com 

seus bálsamos, a arte; só ela é capaz de converter aqueles pensamentos de nojo sobre o 
susto e o absurdo da existência em representações com as quais se pode viver: o sublime 
como domesticação artística do susto e o cômico como alívio artístico do nojo diante do 
absurdo. 

III. A dialética otimista, com o açoite de seus silogismos, expulsa a música da tragédia: isto é, 
destrói a essência da tragédia, que só se deixa interpretar como uma manifestação e figuração 
de estados dionisíacos, como simbolização visível da música, como o mundo sonhado por 
uma embriaguez dionisíaca. 

IV. A verdade dionisíaca toma para si todo o reino do mito como simbolismo de seu 
conhecimento. O que transforma o mito em veículo de sabedoria dionisíaca é a música, que 
na tragédia sabe interpretar o mito em sua significação suprema. 

  
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B(   ) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
C(   ) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 
D(   ) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
E(   ) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
 
17) Com relação à concepção kantiana do sublime, é INCORRETO afirmar que: 
 
A(   ) o sublime diz respeito ao que é informe e enquanto tal implica a representação do ilimitado. 
B(   ) a verdadeira sublimidade tem de ser procurada só no ânimo daquele que julga e não no 

objeto da natureza, cujo ajuizamento enseja essa disposição de ânimo. 
C(   ) o sublime ocorre pela inadequação do máximo esforço de nossa faculdade da imaginação 

na avaliação da grandeza de um objeto. 
D(   ) o sublime é afim ao belo, porque também agrada “por si mesmo”; o que o distingue do belo 

é a necessidade de um juízo determinante para sua afirmação. 
E(   ) sublime é o que somente pelo fato de poder também pensá-lo prova uma faculdade de 

ânimo que ultrapassa todo padrão de medida dos sentidos. 
 
18) Na filosofia moral de Aristóteles, amplamente desenvolvida na Ética a Nicômacos, o conceito 

de amizade (philía) desempenha um papel fundamental como forma de virtude 
peremptoriamente necessária à vida. Dessa forma, segundo o filósofo de Estagira, “a amizade 
perfeita é a existente entre as pessoas boas e semelhantes em termos de excelência moral” 
(ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Editora da UnB, 
2001, 1155 a).  
Assinale a alternativa CORRETA. 
Com base no enunciado, para ser verdadeira, a amizade deve atender ao critério de: 
 

A(   ) disposições e sentimento forte. 
B(   ) agradabilidade e utilidade. 
C(   ) escolha deliberada e desejo do bem. 
D(   ) interesse e conivência. 
E(   ) falta e carência. 
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19) Segundo Aristóteles, no Livro VIII da Ética a Nicômacos, “em cada forma de amizade está 
implícita uma forma de associação [...]. A amizade entre concidadãos, membros da mesma 
tribo, companheiros de viagem e outras do mesmo gênero se assemelham mais a meras 
formas de amizade dentro de associações” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. Trad. Mário 
da Gama Kury. Brasília: Editora da UnB, 2001, 1161 b). Assim sendo, todas as formas de 
governo possíveis correspondem a uma espécie particular de philía, semelhante ao que 
ocorre na estrutura familiar.  

Com base no enunciado, analise as afirmativas abaixo.  

     

I. De acordo com Aristóteles, na democracia a amizade é idêntica à relação respeitosa e 
obediente às leis entre pessoas da mesma família.   

II. No governo aristocrático, a amizade configurar-se-ia como na relação entre marido e mulher.  

III. Em uma monarquia, a amizade entre o rei e os súditos assemelhar-se-ia à de um pai aos seus 
filhos. 

IV. No governo tirânico, cujos súditos são como escravos, não existem propriamente relações de 
amizade. 

V. Em uma forma de governo na qual os que mandam e os que obedecem nada têm em comum, 
existe justiça, mas não amizade.  

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

B(   ) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

C(   ) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 

D(   ) Todas as afirmativas são falsas.  

E(   ) As afirmativas I e V são falsas. 

 

 

20) No Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels defendem que, ao mudarem as relações 
de vida dos homens, mudam também suas representações. Assim, concluem que “as ideias 
dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante” (MARX, Karl; 
ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 
2007, p. 57). 

 Com base no enunciado, é INCORRETO afirmar que: 

 

A(   ) os filósofos apenas têm interpretado o mundo. 

B(   ) a ideologia burguesa é contrarrevolucionária. 

C(   ) no seio da velha sociedade se formam elementos revolucionários. 

D(   ) o cristianismo venceu as antigas religiões pagãs. 

E(   ) o capitalismo é caracterizado pela luta entre burgueses e proletários. 
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21) Ao criticar a produção filosófica de seu tempo, Marx e Engels, em A ideologia alemã, 
defendem que “a Alemanha teria passado nos últimos anos por uma revolução sem igual [...] 
de 1842 a 1845, revirou-se mais o solo da Alemanha do que nos três séculos anteriores” 
(MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Trad. Rubens Enderle, Nélio Schneider e 
Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 85).  

 Com base no enunciado, analise as afirmativas abaixo.  

 

I. Marx e Engels se referiam às obras escritas por Friedrich Hegel nesse período, as quais 
teriam provocado uma revolução política na Alemanha semifeudal.  

II. Segundo A ideologia alemã, a revolução neo-hegeliana correu apenas no âmbito do 
pensamento puro. 

III. A crítica alemã, de Strauss a Stirner, limita-se às representações religiosas. 

IV. Os neo-hegelianos combatem fraseologia com fraseologia, porém para Marx e Engels é 
preciso transformar o mundo e não só tentar interpretá-lo.     

V. A produção de ideias, de representações, está imediatamente ligada à atividade material.  

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras. 

B(   ) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

C(   ) Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras. 

D(   ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

E(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

 

22) “Os homens, escrevem Engels e Marx, distinguem-se dos animais não porque têm 
consciência (como dizem os ideólogos burgueses), mas porque produzem as condições de 
sua própria existência.” (CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 
58) 

 Considerando a perspectiva de Marx sobre a ideologia, e a autotransformação, esboçada por 
Marilena Chauí, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A(   ) A divisão social do trabalho implica a existência de diferentes formas de propriedade e 
culmina na desigual distribuição do produto do trabalho. 

B(   ) A consciência estará indissoluvelmente ligada às condições materiais de produção da 
existência. 

C(   ) A ideologia é o sistema ordenado de ideias ou representações e das normas e regras como 
algo separado e independente das condições materiais. 

D(   ) A história não é o desenvolvimento das ideias, mas o das forças produtivas. 

E(   ) A produção das condições de existência depende de condições dialéticas fixadas na 
exteriorização da ideia para a natureza. 
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23) “O Estado de Natureza de Hobbes e o Estado de Sociedade de Rousseau evidenciam uma 
percepção do social como luta entre fracos e fortes, vigorando a lei da selva ou o poder da 
força. Para fazer cessar esse estado de vida ameaçador e ameaçado, os humanos decidem 
passar à sociedade civil, isto é, ao Estado Civil, criando o poder político e as leis.” (CHAUÍ, 
Marilena. Convite à filosofia. 10. ed. São Paulo: Ática, 1998, p. 399-400) 

 Considerando a proximidade que há entre o Estado de Natureza de Hobbes e o Estado de 
Sociedade de Rousseau, é preciso fixar algumas distinções, dentre elas a noção de 
soberania. Com base no enunciado, analise as proposições abaixo. 

 

I. O povo entendido como vontade geral, pessoa moral coletiva livre e corpo político de 
cidadãos. 

II. Um rei, um grupo de aristocratas ou uma assembleia democrática, que possua o poder ou a 
soberania. 

III. A posse do estado de felicidade original, no qual os humanos existem sob a forma do bom 
selvagem. 

IV. A condição que vigora entre os indivíduos isolados em luta permanente, onde permanece a 
guerra de todos contra todos. 

  

 Assinale a alternativa CORRETA que corresponde às proposições que diretamente se 
referem à noção de soberania de Hobbes e à de Rousseau, respectivamente. 

 

A(   ) I e II 

B(   ) I e IV 

C(   ) II e III 

D(   ) II e I 

E(   ) II e IV 

 

24) Tanto Rousseau como Hobbes tratam do homem na sua condição social. Renato Janine 
Ribeiro (O poder das palavras: Hobbes sobre a liberdade. In: NOVAIS, Adauto (Org.). O 
avesso da liberdade. São Paulo: Companhia da Letras, 2002, p. 141) sugere que há em 
Hobbes um antiaristotelismo. Para Aristóteles, o homem é um zoon politikon. Rousseau, por 
outro lado, investiga se a passagem da liberdade natural para o condicionamento social é 
necessária. Assim, o debate que se apresenta refere-se à condição de sociabilidade do 
homem, ou seja, à questão sobre se o seu ser social é natural. 

 Com base no enunciado, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Para Hobbes, numa perspectiva antiaristotélica o homem é sociável apenas por construção. 

B(   ) Na medida em que a desigualdade é natural aos homens, Rousseau sugere que o homem é 
sociável por natureza. 

C(   ) Para Hobbes, os homens só precisam de um poder que os controle tendo em vista a 
dedução da naturalidade da sociabilidade. 

D(   ) Para Rousseau, a condição natural do homem se mostra capaz de resistir às necessidades 
geradas pelo contato com os semelhantes, daí não ser natural a sociabilidade. 

E(   ) A existência de uma liberdade convencional deduz-se da natural compatibilidade de relação 
a que chegam os indivíduos no estado natural. 
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25) Em Do contrato social (Livro IV, Capítulo VIII), o filósofo genebrino Jean-Jaques Rousseau 
elogia Thomas Hobbes por este ter sido o único filósofo político cristão a perceber o mal social 
e remediá-lo corretamente. Neste quesito, seguidor de Hobbes, Rousseau defende “reunir as 
duas cabeças da águia e reconduzir tudo à unidade política” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do 
contrato social. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 140).  

 Com base no enunciado, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Rousseau, no capítulo sobre a religião civil, defende a união entre política e religião, sendo 

que a religião fica submetida ao Estado. 
II. Como Hobbes, Rousseau foi um árduo defensor da tolerância entre católicos e luteranos.     
III. De acordo com Rousseau, o problema do cristianismo se manifesta na política da cisão entre 

o reino divino (celeste) e o humano (temporal).  
IV. Rousseau defende veementemente um sistema de filosofia política baseado na concepção 

liberal de vontade individual.     
V. Hobbes e Rousseau são filósofos jusnaturalistas, haja vista defenderem que a sociabilidade 

entre os homens faz parte do estado de natureza.     
 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

B(   ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

C(   ) Somente as afirmativas II e V são falsas. 

D(   ) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

E(   ) Somente as afirmativas III e V são falsas.  

 

26) Como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau defende que o pacto social confere ao corpo 
político um poder absoluto, semelhante àquele poder que uma pessoa saudável possui sobre 
os membros de seu corpo. Além disso, afirma Rousseau, no Livro II de Do contrato social, 
“[...] é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade geral, ganha, como já disse, o nome de 
soberania” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Trad. Lourdes Santos Machado. 
São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 48).  

 Com base no enunciado, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Não se devem distinguir os direitos dos cidadãos daqueles do soberano. 

II. Pelo pacto cada um aliena seu poder, seus bens e sua própria liberdade. 

III. Rousseau faz uma ressalva que a soberania absoluta do corpo político diz respeito apenas 
àquela parte cujo uso interessa à comunidade. 

IV. Os compromissos que nos ligam ao corpo social só são obrigatórios por serem mútuos. 

V. A vontade geral deve partir de todos e aplicar-se a todos. 

  
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras. 

B(   ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

C(   ) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 

D(   ) Somente as afirmativas I e III são falsas. 

E(   ) Somente a afirmativa I é falsa. 
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27) A preocupação com os movimentos da alma, a estrutura da mente, ou, conforme Sigmund 
Freud, dos “processos psíquicos” é uma preocupação antiga na história da filosofia. Na 
Modernidade, com as teorias do conhecimento, investigar a mente humana é fundamental. 
John Locke, no Ensaio sobre o entendimento humano (1689), empreende de forma exemplar 
essa orientação e, seguindo Descartes, defende que a atividade mental é peremptoriamente 
consciente. Dessa forma, a concepção psicanalítica de Freud ao introduzir a noção do 
inconsciente representa uma quebra de paradigma com a orientação moderna de Descartes e 
Locke.  

 Com relação à teoria psicanalítica de Freud, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) O inconsciente, para a psicanálise, pode ser captado diretamente. 
B(   ) A psicanálise considera a consciência como a essência da vida psíquica. 
C(   ) Freud dividiu a mente humana em Ego, Id e Superego, este último constituído pelos 

múltiplos impulsos da libido.     
D(   ) O que caracteriza o neurótico, na narrativa da psicanálise, é a sua consciência dos 

determinantes de sua ação. 
E(   ) Para Freud os sonhos são expressões deformadas e simbólicas dos desejos reprimidos. 
 

28) A noção de sujeito do conhecimento, como racionalidade e consciência de si reflexiva, um 
sujeito racional, consciente e equilibrado de suas paixões é fundamental para muitas 
correntes filosóficas que nela se apoiam para empreender sólidos argumentos em favor de 
grandes construções teóricas. No entanto, a hipótese do inconsciente, levantada por Freud na 
sua teoria psicanalítica, segundo a literatura filosófica, apresentou impactos no campo 
filosófico. Sobre as descobertas de Freud e suas consequências, analise as afirmativas 
abaixo. 

 
I. As descobertas de Freud simplificaram sobremaneira a ideia de Eu ao constatar uma nítida 

distinção entre as dimensões do consciente, composta pelo “ego” e pelo “superego”, ambos 
com a função de recalcar o “id”, e do inconsciente, que corresponde ao “id”, formado pelos 
impulsos e desejos. 

II. O desenvolvimento da psicanálise orienta a análise moral na direção do homem concreto, 
mais próxima da vida e da espontaneidade, considerando também as influências das paixões 
e da dimensão instintiva no comportamento. 

III. Se o julgamento ético da ação pressupõe a autonomia do sujeito moral, nada mais distante 
disso, no entanto, do que a conclusão de Freud de que todos os nossos atos têm origem na 
energia primária da sexualidade e agressividade que compõem o psiquismo. 

IV. Na obra Cinco ensaios sobre a psicanálise, Freud escreve que a premissa fundamental da 
psicanálise compreende a divisão do psiquismo num psiquismo consciente e num psiquismo 
inconsciente, mas que a consciência constitui a essência da vida psíquica, pois o que importa 
é que o Eu seja senhor em sua própria casa. 

V. Freud escreve que a bela imagem de si que os homens possuem foi ferida três vezes no 
decorrer da modernidade. A primeira por Copérnico, ao tirar a terra, e nela os seres humanos, 
do centro do universo; a segunda por Darwin, ao dizer que os homens descendem de um 
primata, sendo apenas um elo na evolução das espécies e não seres especiais, criados por 
Deus; e a terceira pela psicanálise. 

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
B(   ) Somente as afirmativas I e IV são falsas. 
C(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são falsas. 
D(   ) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras. 
E(   ) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
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29) Na literatura filosófica, entre as diversas concepções que existem sobre a verdade, 
encontramos as noções relativistas da verdade.  
Sobre verdade e relativismo, analise as alternativas abaixo. 
 

I. Se alguma verdade existir, então, ela se sustenta a partir da cultura compartilhada por uma 
comunidade linguística e não sobre elementos reais, ou seja, não-linguísticos. 

II. A verdade se define pela correspondência entre as proposições e os fatos, ou seja, o critério 
de verdade é o da adequação do intelecto às coisas e das coisas ao nosso intelecto. 

III. A verdade nada mais é do que o espelhamento do mundo em nossas proposições e isso é 
consequente com o argumento metafísico da impossibilidade de um mundo que não esteja 
representado na linguagem. 

IV. Nossas proposições são verdadeiras relativamente ao grau em que elas representam o 
mundo. Assim, a verdade ocorre na dependência de algo que se situa fora das nossas 
crenças. 

V. Considerando que, no âmbito do conhecimento, não existe o mundo em si e nem uma 
essência real, em relação à verdade, o que nossas palavras e sentenças fazem é 
corresponder a práticas sociais linguísticas e nada mais.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
Estão de acordo com uma visão relativista da verdade: 
 

A(   ) Somente as afirmativas III e IV. 
B(   ) Somente as afirmativas I, III e IV. 
C(   ) Somente as afirmativas I e V. 
D(   ) Somente as afirmativas I, II, IV e V. 
E(   ) Somente as afirmativas III e V. 
 
30) O riso e o cômico sempre chamaram a atenção dos filósofos. Platão, por exemplo, no III Livro 

da República, defende que os guardiões não deveriam ter contato com obras de natureza 
cômica porque o riso acarreta transformações violentas na alma. Dado que existe uma história 
de ideias a seu respeito e do seu “bom uso”, de certo modo, estamos em condição 
privilegiada para analisar diferentes contextos e interpretações. Mesmo na tradição filosófica, 
o tema foi tratado por diversos pensadores.  

 
 Com relação ao riso na tradição filosófica, analise as afirmativas abaixo.   
 
I. Para o filósofo neoplatônico Porfírio, o riso é da natureza humana. 
II. Entre os filósofos que mencionaram a capacidade de rir como exclusiva do homem estão 

Aristóteles, Luciano de Samósata e Porfírio. 
III. De acordo com sua visão positiva do riso e do cômico, o filósofo Henri Bergson diz que 

chamar a atenção para o corpo do herói significa passar do cômico ao trágico, do risível ao 
emotivo. 

IV. É de Henri Bergson a frase “É melhor a tristeza do que o riso, porque, debaixo de um rosto 
triste, o coração pode estar alegre”. 

V. Na Ética a Nicômacos, Aristóteles aplica também ao riso seu princípio do meio-termo; 
conforme ele destaca, a maioria das pessoas deleita-se mais do que deve com gracejos e 
caçoadas e que, de uma pessoa digna e bem-educada, seus chistes “diferem dos de um 
homem vulgar”. 

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas III e IV são falsas. 
B(   ) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
C(   ) Somente as afirmativas I e II são falsas. 
D(   ) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
E(   ) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
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� 

2ª. FASE – PROVA DISCURSIVA 
 

Questão  –  Maquiavel, em seu pensamento político, faz observações sobre a causa da 
instabilidade e dos males que afetam os principados e as repúblicas ao longo da história, tanto a 
romana quanto a de seu tempo. O secretário florentino visualiza a incompatibilidade entre as 
virtudes cristãs e as exigências da vida política. Entretanto, mesmo ética e política formando 
campos independentes, continuam a conviver na arena dos negócios humanos. Assim, explique 
em que medida Maquiavel delineia a relação entre ética e política no contexto de seu pensamento 
político. 
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