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SEGUNDA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Este caderno de prova contém 2 situações de Redação das quais você deverá escolher apenas uma e,
ainda, 20 questões que deverão ser respondidas em suas respectivas folhas de respostas.

1 -  Não serão levados em consideração os rascunhos de questões ou da redação. Só será considerado o que for
escrito no espaço reservado à resolução da questão, nas folhas distribuídas especificamente para esse fim.

2 - As questões discursivas deverão ser resolvidas com objetividade; restrinja-se a responder o que lhe foi proposto.

Nada além disso será considerado. No espaço para Resolução, deve constar toda a resolução da questão,

explicitando-se o raciocínio que levou à resposta.

3 -  Os rascunhos podem ser feitos nos espaços em branco existentes após os enunciados de cada questão. Além

das folhas de respostas e rascunhos já mencionados, nenhum outro papel poderá, em qualquer hipótese, ser

utilizado.

4 -  Escreva com a máxima legibilidade. Durante a correção, em caso de dúvida quanto à grafia de qualquer palavra

ou sinal, o julgamento será feito de forma desfavorável ao candidato.

5 - O preenchimento correto das folhas de respostas é de responsabilidade do candidato. Não haverá substituição

dessas folhas.

6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal. Aquele que for

flagrado com esse tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro

aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da

prova.

Provas: Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História e Redação.
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FILOSOFIA

PRIMEIRA QUESTÃO

Parmênides de Eléia apresenta, em seu Poema, três possíveis vias de pesquisa. A primeira, que considerou a única
absolutamente verdadeira (Via da Verdade); a segunda, que considerou falsa, porque impensável e inexprimível (Via do
Não-ser); e uma terceira, que concebeu como verossímil, das aparências oferecidas aos sentidos dos Homens (Via da
Opinião).

Leia o texto abaixo e responda as questões que se seguem, com base na filosofia de Parmênides.

“Só um caminho de que falar nos restou, o É. Neste caminho estão numerosos indícios
de que o que É é incriado e indestrutível, pois é completo, imóvel.

(...)
Nem é ele divisível, uma vez que é todo análogo e não existe mais dele em um lugar do

que em outro, para impedi-lo de manter-se unido, nem menos dele, mas tudo está repleto do
que é.”

PARMÊNIDES, Poema In. DK, fragmento 8.

A) O trecho apresentado refere-se a qual das três vias de pesquisa propostas pelo filósofo?

B) Transcreva três adjetivos encontrados no trecho do Poema e explique-os, com base na doutrina do Ser de Parmênides.

SEGUNDA QUESTÃO

Leia com atenção o seguinte diálogo, entre Adso de Melk e Guilherme de Baskerville, personagens do romance O
nome da rosa, de Umberto Eco, cuja história se passa na Itália no final do ano de 1327.

Adso: “Porém, quando vós lestes as pegadas sobre a neve e nos ramos, ainda não conhecíeis (o cavalo) Brunello.
De certo modo, os rastros nos falavam de todos os cavalos, ou pelo menos de todos os cavalos daquela espécie. Não
devemos então dizer que o livro da natureza nos fala só por meio de essências, como afirmam admiráveis filósofos?”

(...)
Guilherme: “Só então soube que meu raciocínio anterior me levara para perto da verdade. De modo que as ideias,

que eu usava antes para figurar-me um cavalo que ainda não tinha visto, eram puros signos, como eram signos da ideia de
cavalo as pegadas (que vimos) sobre a neve: e usam-se signos e signos de signos apenas quando nos fazem falta as
coisas”.

Adso (refletindo sobre o seu mestre Guilherme): “Outras vezes eu o tinha escutado falar com muito ceticismo
das ideias universais e com grande respeito das coisas individuais: e depois parece que essa tendência ele a tivesse tanto
por ser britânico como por ser franciscano”.

ECO, Umberto. O nome da rosa. Tradução de Aurora F. Bernardini e
Homero F. de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. p. 42-43.

O trecho em questão pode ser interpretado como uma reflexão sobre o problema dos universais na Idade Média.
Nesta famosa questão, destacam-se duas posições: o Realismo e o Nominalismo. Segundo o Realismo, os conceitos
universais são entidades que existem por si e separadas das coisas individuais. Para o Nominalismo, ao contrário, os
universais não passam de entidades ou signos mentais, sem existência real separada das coisas individuais.

Responda as seguintes questões.

A) Guilherme de Baskerville está defendendo a posição nominalista ou realista? Por quê?

B) Justifique sua resposta destacando elementos do trecho apresentado.
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TERCEIRA QUESTÃO

Leia atentamente o texto e responda as questões que se seguem.

“Suponha-se que seja trazida de súbito a este mundo uma pessoa [...]. É verdade que
ela observaria imediatamente uma contínua sucessão de objetos, e um acontecimento seguindo-
se a outro, mas não conseguiria descobrir mais nada além disso. [...] Suponhamos agora que
ela tenha adquirido mais experiência e vivido no mundo o bastante para observar que objetos ou
acontecimentos semelhantes estão constantemente unidos uns aos outros. Qual é o resultado
dessa experiência? O resultado é que essa pessoa passa a inferir imediatamente a existência
de um objeto a partir do aparecimento do outro”.

HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano.
São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 63-64.

A) O texto refere-se sobretudo a que princípio de associação de ideias: semelhança, contiguidade ou causalidade?

B) Segundo Hume, a progressão do nosso conhecimento por inferência se funda sobre a razão ou sobre a experiência?

C) A partir de suas respostas nas questões A e B, explique, do ponto de vista do que Hume denomina hábito, a diferença
que o texto estabelece entre as duas pessoas hipotéticas: a que foi trazida de súbito para este mundo e a que aqui
já vive de longa data.

QUARTA QUESTÃO

Leia atentamente o texto a seguir.

“O cristianismo, por sua vez, esmagou e alquebrou completamente o homem, e o
mergulhou como que em um profundo lamaçal: então, no sentimento de total abjeção, fazia
brilhar de repente o esplendor de uma piedade divina, de tal modo que o surpreendido, atendido
pela graça, lançava um grito de embevecimento e por um instante acreditava carregar o céu
inteiro em si.”

NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano. Col. Os
Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 59.

Com base no texto de Nietzsche, responda as seguintes questões:

A) O cristianismo pode ser considerado “moral do escravo” ou “moral do senhor”?

B) Selecione uma frase do texto que apresenta a característica fundamental do cristianismo para Nietzsche.

C) Com base na frase selecionada, explique se, para Nietzsche, o cristianismo é uma doutrina que nega ou que
valoriza a força, a saúde e a vida.
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