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INSTRUÇÕES
1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo
permitidas perguntas aos Fiscais.
4. As provas são compostas por questões em que há somente uma alternativa
correta.
5. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela
impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comuniquea imediatamente ao Fiscal.
6. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada
questão, preenchendo o retângulo correspondente, à caneta com tinta preta.
7. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma
questão, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo destinado para
cada marcação anulam a questão.
8. Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos,
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não,
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do
candidato deste Concurso.
10. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde
autorização para devolver, em separado, o caderno de provas e a folha de
respostas, devidamente assinados.
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na duração
desta prova.
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FILOSOFIA
01- Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia
Antiga, considere as afirmativas a seguir.
I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de
seus componentes, já contêm características
essenciais da compreensão de mundo grega que,
posteriormente, se revelaram importantes para o
surgimento da filosofia.
II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da
filosofia, já se evidencia na própria religiosidade
grega, na medida em que nem homens nem
deuses são compreendidos como perfeitos.
III. A humanização dos deuses na religião grega, que
os entende movidos por sentimentos similares
aos dos homens, contribuiu para o processo de
racionalização da cultura grega, auxiliando o
desenvolvimento do pensamento filosófico e
científico.
IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao
pensamento filosófico, devido à assimilação que
os gregos fizeram da sabedoria dos povos
orientais, sabedoria esta desvinculada de
qualquer base religiosa.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
II e IV.
III e IV.
I, II e III.
I, III e IV.

02- “- Mas a cidade pareceu-nos justa, quando existiam
dentro dela três espécies de naturezas, que executavam
cada uma a tarefa que lhe era própria; e, por sua vez,
temperante, corajosa e sábia, devido a outras disposições
e qualidades dessas mesmas espécies.
- É verdade.
- Logo, meu amigo, entenderemos que o indivíduo, que
tiver na sua alma estas mesmas espécies, merece bem,
devido a essas mesmas qualidades, ser tratado pelos
mesmos nomes que a cidade”. (PLATÃO. A república.
Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 190.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
justiça em Platão, é correto afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

As pessoas justas agem movidas por interesses ou
por benefícios pessoais, havendo a possibilidade de
ficarem invisíveis aos olhos dos outros.
A justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que
lhe é de direito, conforme o princípio universal de
igualdade entre todos os seres humanos, homens e
mulheres.
A verdadeira justiça corresponde ao poder do mais
forte, o qual, quando ocupa cargos políticos, faz as
leis de acordo com os seus interesses e pune a quem
lhe desobedece.
A justiça deve ser vista como uma virtude que tem
sua origem na alma, isto é, deve habitar o interior do
homem, sendo independente das circunstâncias
externas.
Ser justo equivale a pagar dívidas contraídas e
restituir aos demais aquilo que se tomou emprestado,
atitudes que garantem uma velhice feliz.

03- “A busca da ética é a busca de um ‘fim’, a saber, o do
homem. E o empreendimento humano como um todo,
envolve a busca de um ‘fim’: ‘Toda arte e todo método,
assim como toda ação e escolha, parece tender para um
certo bem; por isto se tem dito, com acerto, que o bem é
aquilo para que todas as coisas tendem’. Nesse passo
inicial de a Ética a Nicômacos está delineado o
pensamento fundamental da Ética. Toda atividade possui
seu fim, ou em si mesma, ou em outra coisa, e o valor de

cada atividade deriva da sua proximidade ou distância em
relação ao seu próprio fim”. (PAIXÃO, Márcio Petrocelli. O
problema da felicidade em Aristóteles: a passagem da
ética à dianoética aristotélica no problema da felicidade.
Rio de Janeiro: Pós-Moderno, 2002. p. 33-34.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética
em Aristóteles, considere as afirmativas a seguir.
I. O “fim” último da ação humana consiste na
felicidade alcançada mediante a aquisição de
honrarias oriundas da vida política.
II. A ética é o estudo relativo à excelência ou à
virtude própria do homem, isto é, do “fim” da vida
humana.
III. Todas as coisas têm uma tendência para realizar
algo, e nessa tendência encontramos seu valor,
sua virtude, que é o “fim” de cada coisa.
IV. Uma ação virtuosa é aquela que está em acordo
com o dever, independentemente dos seus “fins”.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e IV.
II e III.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.

04- “Poder-se-ia [...] acrescentar à aquisição do estado civil a
liberdade moral, única a tornar o homem verdadeiramente
senhor de si mesmo, porque o impulso do puro apetite é
escravidão, e a obediência à lei que se estatui a si mesma
é liberdade”. (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato
social. Trad. de Lourdes Santos Machado. São Paulo:
Nova Cultural, 1987. p. 37.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
liberdade em Rousseau, é correto afirmar:
a)
b)
c)

d)
e)

As leis condizentes com a liberdade moral dos
homens devem atender aos seus apetites.
A liberdade adquire sentido para os homens na
medida em que eles podem desobedecer às leis.
O
homem
livre
obedece
a
princípios,
independentemente de eles também valerem para a
sociedade.
O homem afirma sua liberdade quando obedece a
uma lei que prescreve para si mesmo.
É no estado de natureza que o homem pode atingir
sua verdadeira liberdade.

05- “É na verdade conforme ao dever que o merceeiro não
suba os preços ao comprador inexperiente, e quando o
movimento do negócio é grande, o comerciante esperto
também não faz semelhante coisa, mas mantém um preço
fixo geral para toda a gente, de forma que uma criança
pode comprar em sua casa tão bem como qualquer outra
pessoa. É-se, pois servido honradamente; mas isto ainda
não é bastante para acreditar que o comerciante tenha
assim procedido por dever e princípios de honradez; o seu
interesse assim o exigia; mas não é de aceitar que ele
além disso tenha tido uma inclinação imediata para os
seus fregueses, de maneira a não fazer, por amor deles,
preço mais vantajoso a um do que outro”. (KANT,
Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes.
Trad. de Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
p. 112.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o
conceito de dever em Kant, considere as afirmativas a
seguir, sobre a ação do merceeiro.
I. É uma ação correta, isto é, conforme o dever.
II. É moral, pois revela honestidade na relação com
seus clientes.
III. Não é uma ação por dever, pois sua intenção é
egoísta.
IV. É honesta, mas motivada pela compaixão aos
semelhantes.
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Estão corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

06- “Tudo na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem
a capacidade de agir segundo a representação das leis, isto
é, segundo princípios, ou: só ele tem uma vontade. Como
para derivar as ações das leis é necessária a razão, a
vontade não é outra coisa senão razão prática. Se a razão
determina infalivelmente a vontade, as ações de um tal ser,
que são conhecidas como objetivamente necessárias, são
também subjetivamente necessárias, isto é, a vontade é a
faculdade de escolher só aquilo que a razão
independentemente da inclinação, reconhece como
praticamente necessário, quer dizer bom”. (KANT, Immanuel.
Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. de Paulo
Quintela. Lisboa: Edições 70, 1995. p. 47.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
liberdade em Kant, considere as afirmativas a seguir.
I. A liberdade, no sentido pleno de autonomia,
restringe-se à independência que a vontade humana
mantém em relação às leis da natureza.
II. A liberdade configura-se plenamente quando a
vontade humana vincula-se aos preceitos da
vontade divina.
III. É livre aquele que, pela sua vontade, age tanto
objetivamente quanto subjetivamente, por princípios
que são válidos para todos os seres racionais.
IV. A liberdade é a capacidade de o sujeito dar a si a sua
própria lei, independentemente da causalidade
natural.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
II e III.
III e IV.
I, II e IV.
I, III e IV.

07- “A escolha dos ministros por parte de um príncipe não é
coisa de pouca importância: os ministros serão bons ou
maus, de acordo com a prudência que o príncipe
demonstrar. A primeira impressão que se tem de um
governante e da sua inteligência, é dada pelos homens que o
cercam. Quando estes são eficientes e fiéis, pode-se sempre
considerar o príncipe sábio, pois foi capaz de reconhecer a
capacidade e manter fidelidade. Mas quando a situação é
oposta, pode-se sempre dele fazer mau juízo, porque seu
primeiro erro terá sido cometido ao escolher os assessores”.
(MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Trad. de Pietro Nassetti.
São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 136.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre
Maquiavel, é correto afirmar:
a)
b)

c)
d)

e)

As atitudes do príncipe são livres da influência dos
ministros que ele escolhe para governar.
Basta que o príncipe seja bom e virtuoso para que
seu governo obtenha pleno êxito e seja reconhecido
pelo povo.
O povo distingue e julga, separadamente, as atitudes
do príncipe daquelas de seus ministros.
A escolha dos ministros é irrelevante para garantir um
bom governo, desde que o príncipe tenha um projeto
político perfeito.
Um príncipe e seu governo são avaliados também
pela escolha dos ministros.

08- “Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato
uma soberania absoluta e indivisível [...]. Ensina que, por
um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se
em sociedade política e submetem-se a um senhor, a um
soberano. Não firmam contrato com esse senhor, mas

entre si. É entre si que renunciam, em proveito desse
senhor, a todo o direito e toda liberdade nocivos à paz”.
(CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas
de Maquiavel a nossos dias. Trad. de Lydia Cristina. 7. ed.
Rio de Janeiro: Agir, 1995. p. 73.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o
contrato político em Hobbes, considere as afirmativas
a seguir.
I. A renúncia ao direito sobre todas as coisas deve ser
recíproca entre os indivíduos.
II. A renúncia aos direitos, que caracteriza o contrato
político, significa a renúncia de todos os direitos em
favor do soberano.
III. Os procedimentos necessários à preservação da
paz e da segurança competem aos súditos cidadãos.
IV. O contrato que funda o poder político visa pôr fim ao
estado de guerra que caracteriza o estado de
natureza.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e IV.
II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.

09- “Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais
e independentes por natureza, ninguém pode ser retirado
deste estado e se sujeitar ao poder político de outro sem o
seu próprio consentimento. A única maneira pela qual
alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca
dentro das limitações da sociedade civil é através do
acordo com outros homens para se associarem e se
unirem em uma comunidade para uma vida confortável,
segura e pacífica uns com os outros, desfrutando com
segurança de suas propriedades e melhor protegidos
contra aqueles que não são daquela comunidade”.
(LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.
Trad. de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa.
Petrópolis: Vozes, 1994. p.139.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o
contrato social em Locke, considere as afirmativas a
seguir.
I. O direito à liberdade e à propriedade são
dependentes da instituição do poder político.
II. O poder político tem limites, sendo legítima a
resistência aos atos do governo se estes violarem
as condições do pacto político.
III. Todos os homens nascem sob um governo e, por
isso, devem a ele submeter-se ilimitadamente.
IV. Se o homem é naturalmente livre, a sua
subordinação a qualquer poder dependerá sempre
de seu consentimento.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

10- “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que,
tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e
encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo.
Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores
não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as
estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus
semelhantes: ‘Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis
perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a
terra não pertence a ninguém!’”. (ROUSSEAU, JeanJacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da
desigualdade entre os homens. Trad. de Lourdes Santos
Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 87.)
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o
pensamento político de Rousseau, é correto afirmar:
a)

b)
c)
d)

e)

A desigualdade é um fato natural, autorizada pela lei
natural, independentemente das condições sociais
decorrentes da evolução histórica da humanidade.
A finalidade da instituição da sociedade e do governo é a
preservação da individualidade e das diferenças sociais.
A sociabilidade tira o homem do estado de natureza
onde vive em guerra constante com os outros homens.
Rousseau faz uma crítica ao processo de socialização,
por ter corrompido o homem, tornando-o egoísta e
mesquinho para com os seus semelhantes.
Rousseau valoriza a fundação da sociedade civil, que
tem como objetivo principal a garantia da posse privada
da terra.

11- “As instâncias do Poder, que os cidadãos acreditavam terem
instalado democraticamente, estão, sob o peso da crítica, em
vias de perder sua identidade. A opinião não lhes confere
mais o certificado de conformidade que a legitimidade deles
exige. Jürgen Habermas [...] vê nessa situação ‘um problema
de regulação’. A opinião pública, abalada em suas crenças
mais firmes, não dá mais sua adesão às regulações que o
direito constitucional ou, mais amplamente, o direito positivo
do Estado formaliza”. (GOYARD-FABRE, Simone. O que é
democracia?. Trad. de Cláudia Berliner. São Paulo: Martins
Fontes, 2003. p. 202-203.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre os
Estados Democráticos de Direito na contemporaneidade,
é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

A atual identidade das instâncias do poder é
confirmada pela “crítica”.
Legalidade e legitimidade das instâncias de poder são
coincidentes nos Estados Democráticos de Direito.
A regulação das instituições de poder deve ser
independente da opinião pública.
A legitimidade das instâncias de poder deve ser
baseada no direito positivo.
A opinião pública é que deve dar legitimidade às
instâncias de poder.

12- “[...] Aristóteles estabelecia antes as conclusões, não
consultava
devidamente
a
experiência
para
estabelecimento de suas resoluções e axiomas. E tendo,
ao seu arbítrio, assim decidido, submetia a experiência
como a uma escrava para conformá-la às suas opiniões”.
(BACON, Francis. Novum Organum. Trad. de José
Aluysio Reis de Andrade. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural,
1988. p. 33.)
Com base no texto, assinale a alternativa que
apresenta corretamente a interpretação que Bacon
fazia da filosofia aristotélica.
a)
b)
c)

d)

e)

A filosofia aristotélica estabeleceu a experiência como
o fundamento da ciência.
Aristóteles consultava a experiência para estabelecer
os resultados e axiomas da ciência.
Aristóteles afirmava que o conhecimento teórico
deveria submeter-se, como um escravo, ao
conhecimento da experiência.
Aristóteles desenvolveu uma concepção de filosofia
que tem como conseqüência a desvalorização da
experiência.
Aristóteles valorizava a experiência, por considerá-la
um caminho seguro para superar a opinião e atingir o
conhecimento verdadeiro.

13- “[...] nos tempos antigos era a filosofia que determinava o
curso da ciência, o ideal do conhecimento era
filosoficamente estipulado; nos tempos modernos, pelo
contrário, o ideal científico, físico, do conhecimento passa
a determinar o conhecimento metafísico”. (BORNHEIM,
Gerd. Galileo Filósofo. In: Estudos sobre Galileo Galilei.
Porto Alegre: UFRGS, Secretaria da Educação do Estado

do Rio Grande do Sul e Consulado Geral da Itália de
Porto Alegre, 1964. p. 78.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
relação entre filosofia e ciência, é correto afirmar:
a)
b)

c)
d)

e)

O conhecimento científico, a partir da modernidade,
determina o conhecimento filosófico.
A ciência antiga obteve maior êxito que a ciência
moderna pelo fato de ter sido influenciada pela
metafísica.
A filosofia moderna, por partir da ciência, finalmente
atinge a verdade metafísica buscada pelos antigos.
A filosofia moderna, quando comparada às suas
versões passadas, possui maior aplicabilidade
instrumental.
A ciência moderna, quando traduzida para o discurso
filosófico, resume-se a um conhecimento metafísico.

14- “O mundo real é simplesmente uma sucessão de
movimentos atômicos em continuidade matemática. Nessas
circunstâncias, a causalidade só poderia ser colocada, de
maneira inteligível, nos próprios movimentos dos átomos [...].
Mas que fazer com Deus? Com a derrubada da causalidade
final, Deus, como concebido pelo aristotelismo, estava
praticamente perdido; negar francamente sua existência, no
entanto, era, à época de Galileu, um passo demasiado
radical para que qualquer pensador importante pudesse
considerá-lo”. (BURTT, Edwin Arthur. As bases metafísicas
da ciência moderna. Trad. de José Viegas Filho e Orlando
Araújo Henriques. Brasília: UnB, 1991. p. 78.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
filosofia de Galileu, é correto afirmar:
a)
b)

c)

d)

e)

Galileu pretendia construir uma nova metafísica em que a
teologia apareceria como princípio último de explicação.
Segundo Galileu, tudo o que conhecemos sobre o mundo
natural diz respeito à natureza íntima da força, ou de sua
essência.
Galileu buscava estabelecer o fundamento das
convicções a respeito da relação determinante do homem
com a natureza.
A grandeza revolucionária de Galileu deveu-se a sua
atitude de responder questões consideradas para além do
domínio da ciência positiva.
O interesse de Galileu estava em mostrar que para todo
movimento expressável matematicamente existe uma
causa primária.

15- “E quando considero que duvido, isto é, que sou uma
coisa incompleta e dependente, a idéia de um ser
completo e independente, ou seja, de Deus, apresenta-se
a meu espírito com igual distinção e clareza; e do simples
fato de que essa idéia se encontra em mim, ou que sou ou
existo, eu que possuo esta idéia, concluo tão
evidentemente a existência de Deus e que a minha
depende inteiramente dele em todos os momentos da
minha vida, que não penso que o espírito humano possa
conhecer algo com maior evidência e certeza”.
(DESCARTES, René. Meditações. Trad. de Jacó
Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova
Cultural, 1996. p. 297-298.)
Com base no texto, é correto afirmar:
a)

b)

c)
d)

e)

O espírito possui uma idéia obscura e confusa de
Deus, o que impede que esta idéia possa ser
conhecida com evidência.
A idéia da existência de Deus, como um ser completo
e independente, é uma conseqüência dos limites do
espírito humano.
O conhecimento que o espírito humano possui de si
mesmo é superior ao conhecimento de Deus.
A única certeza que o espírito humano é capaz de
provar é a existência de si mesmo, enquanto um ser
que pensa.
A existência de Deus, como uma idéia clara e distinta,
é impossível de ser provada.
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16- “As experiências e erros do cientista consistem de
hipóteses. Ele as formula em palavras, e muitas vezes por
escrito. Pode então tentar encontrar brechas em qualquer
uma dessas hipóteses, criticando-a experimentalmente,
ajudado por seus colegas cientistas, que ficarão deleitados
se puderem encontrar uma brecha nela. Se a hipótese não
suportar essas críticas e esses testes pelo menos tão bem
quanto suas concorrentes, será eliminada”. (POPPER, Karl.
Conhecimento objetivo. Trad. de Milton Amado. São Paulo:
Edusp & Itatiaia, 1975. p. 226.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre
ciência e método científico, é correto afirmar:
a)

b)
c)
d)
e)

O método científico implica a possibilidade constante
de refutações teóricas por meio de experimentos
cruciais.
A crítica no meio científico significa o fracasso do
cientista que formulou hipóteses incorretas.
O conflito de hipóteses científicas deve ser resolvido
por quem as formulou, sem ajuda de outros cientistas.
O método crítico consiste em impedir que as
hipóteses científicas tenham brechas.
A atitude crítica é um empecilho para o progresso
científico.

17- Analise a figura a seguir.

e)

18- “[...] não é ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim,
o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o
que é possível segundo a verossimilhança e a
necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o
poeta por escreverem verso ou prosa [...] diferem, sim, em
que diz um as coisas que sucederam, e outro as que
poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de mais
filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela
principalmente o universal, e esta o particular”.
(ARISTÓTELES. Poética. Trad. de Eudoro de Souza. São
Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 209.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
estética em Aristóteles, é correto afirmar:
a)

b)

c)
d)

e)

Chaplin. Tempos Modernos. (Disponível em: <http://adorocinema.
cidadeinternet.com.br/filmes/temposmodernos/temposmodernos01.jpg>
Acesso em: 8 ago. 2004.)

“Parece que enquanto o conhecimento técnico expande o
horizonte da atividade e do pensamento humanos, a
autonomia do homem enquanto indivíduo, a sua
capacidade de opor resistência ao crescente mecanismo
de manipulação das massas, o seu poder de imaginação
e o seu juízo independente sofreram aparentemente uma
redução. O avanço dos recursos técnicos de informação
se acompanha de um processo de desumanização.
Assim, o progresso ameaça anular o que se supõe ser o
seu próprio objetivo: a idéia de homem”. (HORKHEIMER,
Max. Eclipse da razão. Trad. de Sebastião Uchôa Leite.
Rio de Janeiro: Editorial Labor do Brasil, 1976. p. 6.)
Com base no texto, na imagem e nos conhecimentos
sobre racionalidade instrumental, é correto afirmar:
a)

b)

c)

d)

A imagem de Chaplin está de acordo com a crítica de
Horkheimer: ao invés de o progresso e da técnica
servirem ao homem, este se torna cada vez mais escravo
dos mecanismos criados para tornar a sua vida melhor e
mais livre.
A imagem e o texto remetem à idéia de que o
desenvolvimento tecnológico e o extraordinário progresso
permitiram ao homem atingir a autonomia plena.
Imagem e texto apresentam o conceito de racionalidade
que está na estrutura da sociedade industrial como
viabilizador da emancipação do homem em relação a
todas as formas de opressão.
Enquanto a imagem de Chaplin apresenta a autonomia
dos trabalhadores nas sociedades contemporâneas, o
texto de Horkheimer mostra que, quanto maior o
desenvolvimento tecnológico, maior o grau de

humanização.
Tanto a imagem quanto o texto enaltecem a inevitável
instrumentalização das relações humanas nas sociedades
contemporâneas.

A poesia é uma cópia imperfeita, realizada no mundo
sensível, sob a inspiração das musas e distante da
verdade.
Os poetas, de acordo com a sua índole, representam
pessoas de caráter elevado, como ocorre na tragédia,
ou homens inferiores, como na comédia.
A poesia deve ser fiel aos acontecimentos históricos e
considerar os fatos em sua particularidade.
A poesia deve a sua origem à história e a
compreensão daquela supõe o entendimento da
própria natureza do ser humano.
A imitação, que ocorre na tragédia, representa uma
ação completa e de caráter elevado, de uma forma
narrativa e não dramática.

19- “A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores
quanto àquilo que está continuamente a lhes prometer. A
promissória sobre o prazer, emitida pelo enredo e pela
encenação, é prorrogada indefinidamente: maldosamente, a
promessa a que afinal se reduz o espetáculo significa que
jamais chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve
se contentar com a leitura do cardápio. [...] Cada espetáculo
da indústria cultural vem mais uma vez aplicar e demonstrar
de maneira inequívoca a renúncia permanente que a
civilização impõe às pessoas. Oferecer-lhes algo e ao
mesmo tempo privá-las disso é a mesma coisa”. (ADORNO,
Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento.
Trad. de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1997. p. 130-132.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre indústria
cultural em Adorno e Horkheimer, é correto afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

A indústria cultural limita-se a atender aos desejos que
surgem espontaneamente da massa de consumidores,
satisfazendo as aspirações conscientes de indivíduos
autônomos e livres que escolhem o que querem.
A indústria cultural tem um desempenho pouco expressivo
na produção dos desejos e necessidades dos indivíduos,
mas ela é eficiente no sentido de que traz a satisfação
destes desejos e necessidades.
A indústria cultural planeja seus produtos determinando o
que os consumidores desejam de acordo com critérios
mercadológicos. Para atingir seus objetivos comerciais,
ela cria o desejo, mas, ao mesmo tempo, o indivíduo é
privado do acesso ao prazer e à satisfação prometidos.
O entretenimento que veículos como o rádio, o cinema e
as revistas proporcionam ao público não pode ser
entendido como forma de exploração dos bens culturais,
já que a cultura está situada fora desses canais.
A produção em série de bens culturais padronizados
permite que a obra de arte preserve a sua capacidade de
ser o suporte de manifestação e realização do desejo: a
cada nova cópia, a crítica se renova.
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20- “A diversão é o prolongamento do trabalho sob o
capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar
ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo
em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a
mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em
seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão
profundamente a fabricação das mercadorias destinadas
à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber
outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio
processo
de
trabalho”.
(ADORNO,
Theodor;
HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Trad.
de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1997. p.128.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre
trabalho e lazer no capitalismo tardio, em Adorno e
Horkheimer, é correto afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

Há um círculo vicioso que envolve o processo de
trabalho e os momentos de lazer. Com o objetivo de
fugir do trabalho mecanizado e repor as forças, o
indivíduo busca refúgio no lazer, porém o lazer se
estrutura com base na mesma lógica mecanizada do
trabalho.
Apesar de se apresentarem como duas dimensões de
um mesmo processo, lazer e trabalho se diferenciam
no capitalismo tardio, na medida em que o primeiro é
o espaço do desenvolvimento das potencialidades
individuais, a exemplo da reflexão.
Mesmo sendo produzidas de acordo com um
esquema mercadológico que fabrica cópias em ritmo
industrial, as mercadorias acessadas nos momentos
de lazer proporcionam ao indivíduo plena diversão e
cultura.
Tanto o trabalho quanto o lazer preservam a
autonomia do indivíduo, mesmo nos processos de
mecanização que caracterizam a fabricação de
mercadorias no capitalismo tardio.
As atividades de lazer no capitalismo tardio, como o
cinema e a televisão, são caminhos para a politização
e aquisição de cultura pelas massas, aproximando-as
das verdadeiras obras de arte.
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