
       



 

INSTRUÇÕES 
 

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 120 (cento e vinte) questões, faça somente as 

questões que pertencem ao seu grupo.  

• Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO 

 

1- Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

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- Este caderno de provas contém questões objetivas, conforme o quadro abaixo, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

indicadas com as letras A, B, C, D e E. 

5- Cada candidato deverá responder a 45 questões, de acordo com o seu Grupo de Cursos de A a K, conforme quadro 

abaixo. 

 

6- Identifique as provas relativa aos seu curso assinalando com X o seu grupo de curso, no quadro acima. 

7- A tabela Periódica dos Elementos – Anexo da Prova de Química – encontra-se inserida neste caderno. 

8- Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem aos seus. Caso haja 

alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

9- Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo 

correspondente com caneta de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado. 

10- Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e 

preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação anulam a questão. É de sua inteira 

Grupo de 
Cursos 

Cursos Provas 

A Ciência da Computação – Engenharia Ambiental – 
Engenharia de Alimentos – Física – Química 

Física, Matemática e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

B Matemática Filosofia, Física e Matemática 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

C Administração – Ciências Contábeis – Ciências   
Econômicas – Geografia – Turismo 

Geografia, História e Matemática 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

D Arte-Educação – Filosofia – História – Letras – Pedagogia – 
Serviço Social 

Filosofia, História e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

E Secretariado Executivo História, Matemática e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

F Agronomia – Ciências Biológicas – Enfermagem – 
Engenharia Florestal – Farmácia – Medicina Veterinária – 
Nutrição  
 

Biologia, Matemática e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 

G Fonoaudiologia  Biologia, Física e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

H Psicologia Biologia, Filosofia e História 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

I Fisioterapia Biologia, Física e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

J Educação Física Biologia, Física e História 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

K Comunicação Social Geografia, História e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 



responsabilidade a transcrição de suas respostas. 

11- Não haverá substituição, em hipótese alguma, da folha de respostas. 

12- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, 

apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios.O não cumprimento dessas exigências implicará a 

exclusão do candidato deste Processo Seletivo. 

13- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em 

separado, o caderno de provas e a folha de resposta s, devidamente assinados.  

14- Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F I L O S O F I A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 01 
 “Os poemas homéricos têm por fundamento uma visão de mundo clara e coerente. Manifestam-na quase a 

cada verso, pois colocam em relação com ela tudo qu anto cantam de importante – é, antes de mais nada, a 
partir dessa relação que se define seu caráter part icular. Nós chamamos de religiosa essa cosmovisão, 
embora ela se distancie muito da religião de outros  povos e tempos. Essa cosmovisão da poesia homérica  
é clara e coerente. Em parte alguma ela enuncia fór mulas conceituais à maneira de um dogma; antes se 
exprime vivamente em tudo que sucede, em tudo que é  dito e pensado. E embora no pormenor muitas 
coisas resultem ambíguas, em termos amplos e no ess encial, os testemunhos não se contradizem. É 
possível, com rigoroso método, reuni-los, ordená-lo s, fazer lhes o cômputo, e assim eles nos dão 
respostas explícitas às questões sobre a vida e a m orte, o homem e Deus, a liberdade e o destino (...) .”  

 (OTTO. Os deuses da Grécia: a imagem do divino na visão do  espírito grego . 1ª Ed., trad. [e prefácio] de 
Ordep Serra. – São Paulo: Odysseus Editora, 2005 - p. 11.) 

 Com base no texto, e em seus conhecimentos sobre a  função dos mitos  na Grécia arcaica, assinale a 
alternativa correta. 

a) De acordo com os poemas homéricos, os deuses em nada poderiam interferir no destino dos humanos e, assim, a 
determinação divina (ananque) se colocava em segundo plano, uma vez que era o acaso (tykhe) quem governava, 
isto é, possuía a função de ensinar ao homem o que este deveria escolher no momento de sua livre ação.   

b) As poesias de Homero sempre mantiveram a função de educar o homem grego para o pleno exercício da atividade 
racional que surgiria no século VI a.C., uma vez que, de acordo com historiadores e helenistas, não houve uma 
ruptura na passagem do mito para o lógos, mas sim um processo gradual e contínuo de enraizamento histórico 
que culminou no advento da filosofia. 

c) Os mitos homéricos serviram de base para a educação, formação e visão de mundo que o homem grego arcaico 
possuía. Em seus cânticos, Homero justapõe conceitos importantes como harmonia, proporção e questionamentos 
a respeito dos princípios, das causas e do por quê das coisas. Embora todas essas instâncias apresentavam-se 
como tal, os mitos não deixaram de lado o caráter mágico, fictício e fabular em que eram narrados. 

d) O mito já era pensamento. Ao formalizar os versos de sua poesia, Homero inaugura uma modalidade literária bem 
singular no ocidente. As ações dos deuses e dos homens, por exemplo, sempre obedeceram a uma ordem pré-
estabelecida, a qual sempre revelou uma lógica racional em funcionamento. 

e) Os mitos tiveram função meramente ilustrativa na educação do homem grego, pois o caráter teórico e abstrato da 
cultura grega apagou em grande parte os aspectos que se revelariam relevantes na poesia grega.  

 
Questão 02 
 Leia o fragmento de um texto pré-socrático: 
 “Ainda outra coisa te direi. Não há nascimento para  nenhuma das coisas mortais, como não há fim na 

morte funesta, mas somente composição e dissociação  dos elementos compostos: nascimento não é mais 
do que um nome usado pelos homens”. (EMPÉDOCLES. Apud  ARANHA/ MARTINS. Filosofando: 
Introdução à Filosofia . 3ª Ed., São Paulo: Moderna, 2006 - p. 86.). 

 A respeito da relação entre mythos e logos (razão)  no início da filosofia grega, analise as assertiva s e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 
I. O fragmento acima denota a “luta de forças” opos tas na massa dos membros humanos, que ora 

unem-se pelo amor – no início todos os membros que atingiram a corporei dade da vida florescente –, 
ora divididos pela força da discórdia, erram separados nas linhas da vida. Assim ocorre ta mbém com 
todos os outros seres na natureza. 

II. A verdade filosófica apresenta-se no pensamento  de Empédocles através de uma estrutura lógica 
muito distante da “verdade” expressa nos relatos mí ticos dos gregos arcaicos. 

III. Nascimento e morte , no texto de Empédocles, são apresentados por meio  de representações míticas 
que o filósofo retira de uma tradição religiosa pre sente ainda em seu tempo. Essas imagens, 
consequentemente, se transpõem, sem deixarem de ser  místicas, em uma filosofia que quer captar a 
verdadeira essência da realidade física. 

IV. O fragmento denota continuidade do pensamento mítico no início da filosofia, pois e stão presentes 
ainda o uso de certas estruturas comuns de explicaç ão. 

 
a) Apenas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 

Esta prova deverá ser respondida, 
EXCLUSIVAMENTE, pelos candidatos 

aos cursos de Arte-Educação, 
Filosofia, História, Letras, 

Matemática, Pedagogia, Psicologia e 
Serviço Social. 

c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
e) Apenas I, II e IV estão corretas. 



 

Questão 03 
 “Primeiro foi o espanto, depois o despertar crític o e a decepção. O ser humano queria uma explicação para 

o mundo, uma ordem para o caos. Ele queria, enfim, a verdade. Essa busca da verdade tornou-se cada vez

 

mais exigente com o conhecimento que adquiria e tra nsmitia. Ambicioso, o homem sentia uma 
necessidade crescente de entender e explicar de man eira clara, coerente e precisa. Essa busca do saber

 

fez nascer a filosofia.” (COTRIM. Fundamentos da filosofia : história e grandes temas. 16ª Ed., São Paulo: 
Saraiva, 2006 - pp.49-50.).  

 Assinale a alternativa que caracteriza corretament e a atitude filosófica. 
a) O conhecimento filosófico é uma conquista recente da humanidade: no pensamento grego antigo, filosofia e 

mitologia encontravam-se unidas e só vieram a se separar no século XVII, com a ciência galileana. 
b) A atitude filosófica caracteriza-se pela passagem do senso comum para o bom senso: enquanto o senso comum é 

conhecimento acrítico e fragmentário da realidade, o bom senso trata de organizá-lo criticamente em um todo 
coerente, o qual podemos chamar de filosofia de vida.  

c) A dúvida e a incerteza do pensamento caracterizam exemplarmente a atitude filosófica: “Só sei que nada sei” é, 
desde Sócrates, a proposição que expressa o método, por excelência, da filosofia. 

d) As indagações filosóficas se realizam de modo não-sistemático, são perguntas sobre a capacidade e a finalidade 
humanas para conhecer e agir.   

e) A exigência de rigor, clareza e crítica é própria da atitude filosófica. Em seu exercício ordinário, a filosofia é 
essencialmente teórica, mas isso não significa que ela esteja à margem do real (do mundo).  

 

Questão 04 
 Após as primeiras discussões dos filósofos “pré-so cráticos” no século VI a.C. ( período

 

cosmológico ), 
surge outro movimento muito importante na história da filosofia. Passa a ser abordado uma nova 
modalidade de problemas e discussões ( período antropológico ), e assim teremos não só as figuras 
principais do novo cenário da filosofia grega, mas de toda a história da razão ocidental: Sócrates, Pl atão e 
Aristóteles. Com Sócrates, a filosofia ganha uma no va “roupagem”. Sócrates viveu em Atenas no momento 
de apogeu da cultura grega, o chamado período cláss ico (séculos V e IV a.C.), fase de grande expressão  na 
política, nas artes, na literatura e na filosofia. O que há de mais forte na filosofia de Sócrates é o  seu 
método e a maneira pela qual ele buscava discutir o s problemas relacionados à filosofia.  

 A partir desta informação, e de seus conhecimentos  sobre a filosofia socrática , analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Sócrates sempre buscava pessoas em praça pública  para dialogar e questionar sobre a realidade de 
seu tempo. 

II. A célebre frase de Sócrates, que caracterizava parte de seu método é: “só sei que nada sei”, por i sso 
questionava as idéias de seus interlocutores. 

III. Sócrates oferecia grande importância às experi ências sensíveis, o que caracterizou fortemente o s eu 
método filosófico.  

IV. Para fazer com que os seus interlocutores enxer gassem a verdade por si próprios, Sócrates elaborou

 

um método composto de duas partes centrais: a ironia e a maiêutica.   

 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
e) Apenas I e IV estão corretas. 

 

Questão 05 
 “A filosofia encontra-se escrita neste grande livr o que continuamente se abre perante nossos olhos (i sto é, 

o Universo). Ele está escrito em língua matemática,  os caracteres são triângulos, circunferências e ou tras 
figuras geométricas. Sem estes meios, é impossível entender humanamente as palavras; sem eles nós 
vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.” ( GALILEU. Apud . COTRIM. Fundamentos da filosofia : 
história e grandes temas. 16ª Ed., São Paulo: Sarai va, 2006 - p.133.) 

 De acordo com o texto acima, e com seus conhecimen tos sobre a ciência da natureza em Galileu, assinal e 
a alternativa correta. 

a) De acordo com os princípios de sua ciência, Galileu depositava grande crédito no método indutivo, pois este 
possuiria melhor alcance nos resultados da investigação da natureza. 

b) O passo decisivo da física galileana concentrava-se na realização de experimentos para comprovar uma tese, sem 
a necessidade de recorrer às elaborações do raciocínio matemático. 

c) Quanto ao “movimento”, Galileu seguiu as teorias de Aristóteles que distinguia o movimento qualitativo do 
movimento quantitativo, para considerar toda mudança apenas do ponto de vista qualitativo (corpos pesados ou 
leves).    

d) Um dos aspectos centrais da ciência da natureza em Galileu está na realização de experimentos com o auxílio 
indispensável da matemática, pois, para ele, a matemática é o meio instrumental capaz de enunciar e traduzir as 
regularidades observadas nos fenômenos naturais.  

e) O que dá validade científica aos processos intelectuais de Galileu é que os resultados de suas pesquisas jamais 
precisariam ser submetidos à comprovação empírica, bastando, apenas, se localizarem no campo da abstração. 



 
Questão 06 
 Em sua obra O Príncipe , Nicolau Maquiavel (1496-1527) assim se expressa e m relação à fortuna : “Não me é 

desconhecido que muitos têm tido e têm a opinião de  que as coisas do mundo são governadas pela 
fortuna  e por Deus, de sorte que a prudência dos homens nã o poderia corrigi-las, e mesmo não lhes traz 
remédio algum. (...) Às vezes, pensando nisso, me t enho inclinado a aceitá-la. Não obstante, e para qu e o 
nosso livre-arbítrio não desapareça, penso ser verd ade que a fortuna  seja árbitra de nossas ações, mas 
que, ainda assim, ela nos deixa governar a outra me tade”. (MAQUIAVEL. O Príncipe. São Paulo: Abril 
Cultural, 1973 - p.109). 

 Com base na leitura deste trecho e considerando ou tras informações presentes na obra de Maquiavel, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 
I. De acordo com Maquiavel, somente a ação da fortuna  pode reduzir os prejuízos causados pela 

própria fortuna . 
II. A reflexão apresentada acima pressupõe a presen ça do conceito de virtú , qualidade indispensável 

para o bom êxito do governo do príncipe em uma repú blica, pois a fortuna  pode, sim, oferecer 
ocasiões para as ações do governante, o qual terá q ue agir fazendo bom uso da virtú que lhe é 
própria. 

III. A virtú humana  é capaz de agir e dominar, no momento certo, o cur so natural das coisas, imprimindo 
as mudanças necessárias em relação à realização de grandes feitos e à conservação do poder. 

IV. A fortuna  não depende em nada da ação humana para seguir seu  curso natural. 
 
a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
e) Apenas I e III estão corretas. 

 
Questão 07 
 No século V a.C. Atenas esteve sob o governo de Pé ricles, um dos grandes estrategos do mundo grego. 

Naquele período, Atenas vivenciou o grande floresci mento das artes, ciência, filosofia e política. Seg undo 
alguns autores, é a partir do governo de Péricles q ue os gregos traçaram as linhas mestras daquilo que  
viria a ser a política enquanto atividade (e dever)  de todos os cidadãos que vivem na pólis (cidade-Estado ).  

 A partir desta e outras informações sobre o govern o de Péricles, assinale a alternativa correta. 
a) No governo de Péricles, somente as classes mais favorecidas tinham direito a voz nas assembléias.  
b) Somente aos sábios caberia o dever de governar a pólis grega, porque apenas eles teriam condições de 

“contemplar” a verdadeira idéia de justiça.  
c) Péricles propõe, como melhor regime político, a sofocracia, governo nas mãos do sábio. 
d) Péricles desenvolveu uma concepção política muito restrita, na qual o governo da pólis seria mantido somente por 

um pequeno número de pessoas.  
e) O governo, próprio de Atenas, recebeu, a partir de Péricles, o nome de “democracia”, porque a sua direção (poder 

- cratós) não está na mão de um pequeno grupo, mas sim da maioria (o demos). 
 
Questão 08 
 Qual dos argumentos abaixo NÃO caracteriza a críti ca feita pela Escola de Frankfurt à razão ocidental ? 
a) A Escola de Frankfurt confronta-se com a questão da autodestruição da razão, examinando o acasalar de razão e 

barbárie na história, comprometendo-se, assim, a pensar como é que a razão humana pôde entrar em um conflito 
tão radical consigo própria.    

b) Para os filósofos da Escola de Frankfurt, principalmente para Adorno e Horkheimer, há uma implicação paradoxal 
da razão ocidental e do mito: o próprio mito já é razão e a razão volta a ser mitologia da modernidade burguesa, 
isto é, se o mito se baseia na imitação dos fenômenos naturais, a ciência moderna substitui a mimese pelo 
princípio de identidade.  

c) Segundo os filósofos da Escola de Frankfurt, a racionalidade moderna deve contrapor ao irracionalismo inerente a 
sua própria constituição, uma visão instrumental da razão, na tentativa de adequar meios e fins. Para esses 
filósofos, a razão deve observar e normatizar, calcular, classificar e dominar a natureza, controlando as 
incoerências, injustiças e os acasos da vida. 

d) A racionalidade ocidental configura-se, na crítica feita pela Escola de Frankfurt, como razão de dominação e 
controle da natureza exterior e interior. Ao separar sujeito e objeto, corpo e alma, natureza e cultura, destitui o 
indivíduo de seu aspecto empírico e singular, transformando-o em um autômato.  

e) Para a Escola de Frankfurt, a racionalidade moderna adota a mesma atitude com relação aos objetos que o ditador 
em relação aos homens: conhece-os para melhor os dominar. A crítica desses filósofos se dirigiu a um tipo de 
saber que quer ser sinônimo de poder, e que tem a técnica como sua essência. 

 
 



Questão 09 
Sobre o conceito de ética, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) 
 

I. Para Aristóteles, as ações humanas não são como as operações naturais. Na natureza cada ser segue 
necessariamente as exigências impostas por sua maté ria e por sua forma, ou seja, o acidente é 
secundário. Em relação às ações humanas dá-se exata mente o contrário, nelas o acidente predomina, 
pois embora o homem possua vontade e poder de escol her a ação que deseja realizar, ele também se 
engana e pode não alcançar aquilo que almejou. 

II. A ética epicurista é basicamente um hedonismo. O motor e a meta da vida humana são identificados 
ao prazer. Prazer, mas prazer com medida e senso de  limite. O hedonismo epicurista alia prazer e 
serenidade.  

III. A primeira e mais importante idéia geral do es toicismo é a exaltação da natureza, daí o primeiro 
princípio da ética estóica: todos devem viver em co nformidade com a natureza. Nisto resume-se a 
virtude. Pautar a vida segundo as prescrições da na tureza significa, para os estóicos, servir ao 
interesse geral da coletividade, antes que seu próp rio. 

IV. O pensamento ético-teológico de São Tomás de Aq uino afasta-se inteiramente do aristotelismo. O 
primeiro e inabalável postulado do sistema tomista é o de que o homem não foi dotado pelo Criador 
da capacidade de separar a verdade do erro, por iss o o juízo ético está absolutamente ligado aos 
sentimentos e emoções. 

  
a) Apenas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
e) Apenas IV está correta. 
 
Questão 10 
 Segundo Immanuel kant (1724-1804), a moral “não é propriamente dita a doutrina que nos ensina como 

devemos  nos tornar felizes, mas como devemos  nos tornar dignos da felicidade” (KANT, Crítica da  Razão 
Prática. Apud CHAUÍ (org.),  Primeira Filosofia. São Paulo: Editora Brasilienses, 1987 – p. 261). De  acordo 
com a teoria moral kantiana, em que sentido devemos  entender a noção de dever ?   

a) A razão prática, para Kant, tem o poder para criar normas e fins morais e, por isso, tem também o poder para 
impô-los a si mesma. Essa imposição que a razão prática faz a si mesma daquilo que ela própria criou é o dever. 
Por dever, damos a nós mesmos os valores, os fins e as leis de nossa ação moral e por isso somos autônomos. 

b) O dever, afirma kant, se apresenta através de um conjunto de conteúdos fixos, que define a essência de cada 
virtude e diz que atos devem ser praticados e evitados em cada circunstância específica de nossas vidas. Por isso, 
o dever é um imperativo categórico: ordena incondicionalmente embora não seja uma lei moral interior. 

c) O dever é uma imposição externa feita a nossa vontade. Não precisamos dele para nos tornar seres morais, 
precisamos, isto sim, da dignidade, livre-arbítrio e liberdade para agirmos de acordo com nossa consciência, que é 
a manifestação mais alta da humanidade em nós.    

d) Kant procura conciliar o dever e a idéia de uma natureza humana que não precisa ser obrigada à moral. Por 
natureza, diz Kant, somos seres morais, ou seja, a razão prática e a verdadeira liberdade não precisam nos impor 
nosso ser moral. 

e) Para Kant, a ética exige seres autônomos e a idéia de dever introduz a heteronomia, isto é, o domínio de nossa 
vontade e de nossa consciência por um poder estranho a nós.  

 
Questão 11 
 Relacione os fragmentos e argumentos abaixo identi ficando-os com o pensamento político de seu 

respectivo autor. 
 

1. Na obra Filosofia do Direito , em que são desenvolvidas as teorias sobre o Estad o, encontramos uma 
crítica à tradição jurisnaturalista típica dos filó sofos contratualistas. Ao contrário destas teorias,  a 
obra em questão nega a anterioridade dos indivíduos  na formação da sociedade, pois é o Estado que 
fundamenta a sociedade, ou seja, não existe o homem  em estado de natureza, pois o homem é 
sempre um indivíduo social. (Cf. ARANHA/ MARTINS. Filosofando – Introdução à filosofia. 2ª. Ed., 
São Paulo, Moderna: 1993 – p. 234.). 

2. “É verdade que nas democracias o povo parece faz er o que quer, mas a liberdade política não 
consiste nisso. Num Estado, isto é, numa sociedade em que há leis, a liberdade não pode consistir 
senão em poder fazer o que se deve querer e não ser  constrangido a fazer o que não se deve desejar. 
/   Deve-se ter sempre em mente o que é independênc ia e o que é liberdade. A liberdade é o direito de 
fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pu desse fazer tudo o que elas proíbem não teria 
mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder.” (Fragmento retirado da obra Do Espírito 
das Leis . São Paulo, Difel: 1962 - p. 179). 

3. A idéia central da obra Segundo Tratado Sobre o Governo  gira em torno do conceito de propriedade 
privada. Inicialmente, este conceito é usado num se ntido muito amplo, indicando tudo o que pertence 
a cada indivíduo, isto é, seu corpo, suas capacidad es, seu trabalho, seus bens, sua vida e liberdade. 
Segundo essa concepção, todos são proprietários, me smo quem não possui bens, pois todos são 



proprietários de sua vida, de seu corpo, de seu tra balho. Nessa obra, aparece a distinção entre o 
público e o privado, que devem ser regidos por leis  diferentes, de tal modo que o Estado não deve 
intervir, mas sim garantir e tutelar o livre exercí cio da propriedade. (Cf. ARANHA/ MARTINS. 
Filosofando – Introdução à filosofia. 2ª. Ed., São Paulo, Moderna: 1993 – p. 219).     

4. “Nas minhas pesquisas cheguei à conclusão de que  as relações jurídicas – assim como as formas de 
Estado – não podem ser compreendidas por si mesmas,  nem pela dita evolução geral do espírito 
humano (...) A conclusão geral a que cheguei (...) pode formular-se resumidamente assim: na 
produção social de sua existência, os homens estabe lecem relações determinadas, necessárias, 
independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau de 
desenvolvimento das forças produtivas materiais. (. ..) O modo de produção da vida material 
condiciona o desenvolvimento da vida social, políti ca e intelectual em geral. Não é a consciência dos 
homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, inversamente, determina sua consciência” 
(Fragmento retirado da obra intitulada Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins 
Fontes, 1977- p. 23).    

 
 Os fragmentos e argumentos acima correspondem ao p ensamento político de quais filósofos? (Preencha 

os parênteses com o número do argumento ou fragment o que lhe é correspondente).  
 

(   ) Karl Marx 
(   ) Friedrich Hegel 
(   ) John Locke 
(   ) Montesquieu 

 
 Assinale a alternativa correta. 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 2 – 3 – 1 – 4. 
c) 4 – 3 – 2 – 1. 
d) 3 – 1 – 4 – 2. 
e) 4 – 1 – 3 – 2. 
 
Questão 12 
 “(...) a ciência tem mais que um simples valor de sobrevivência biológica. Ela não é apenas um 

instrumento útil. Embora não possa atingir a verdad e nem a probabilidade, o esforço pelo conhecimento e 
a procura pela verdade ainda são os motivos mais fo rtes da descoberta científica. Não sabemos, podemos 
apenas conjecturar. E nossas conjecturas são guiadas pela fé não-cientí fica, metafísica (embora explicável 
biologicamente), nas leis ou regularidades que pode mos desvendar – descobrir” (POPPER, Karl. A Lógica 
da pesquisa científica, in  CHAUÍ (org.), Primeira Filosofia. São Paulo: Brasiliense, 1987 – p. 213-214). 

 De acordo com o enunciado, e com seus conhecimento s sobre o tema, qual das alternativas abaixo 
caracteriza a ciência contemporânea para Karl Poppe r (1902-1994)? 

a) Para Popper, o que garante a verdade do discurso científico é sua condição de refutabilidade: quando uma teoria 
resiste à refutação, ela é corroborada. Assim, não é a explicação e a justificação de sua teoria que deve preocupar 
o cientista, mas sim o levantamento de possíveis teorias que a refutem.   

b) Popper abandonou o empirismo para dedicar-se ao chamado anarquismo epistemológico. Defende o pluralismo 
metodológico e critica as posições positivistas e as metodologias normativas adotadas pela ciência 
contemporânea.  

c) Popper nega que o desenvolvimento da ciência tenha sido levado a efeito pelo ideal de refutação. Segundo o 
autor, a ciência progride pela tradição intelectual representada pelo conceito de paradigma. 

d) De acordo com Popper, o homem está convencido de sua capacidade de conhecer o mundo pela ciência. A 
concepção de ciência do autor tem como pressuposto o mecanicismo e o determinismo. 

e) Popper elaborou o primeiro exemplo de teoria científica encontrado na ciência moderna: a teoria da gravitação 
universal, fazendo da fisiologia uma ciência positiva, tendo por modelo o método  experimental da física e da 
química. 

 
Questão 13 
 Considere o enunciado: 
 “Enquanto todas as outras ciências têm como objeto  algo que se encontra fora do sujeito cognoscente, as 

ciências humanas têm como objeto o próprio ser que conhece. Daí ser possível imaginar as dificuldades 
da economia, da sociologia, da psicologia, da geogr afia humana, da história para estudar com objetivid ade 
aquilo que diz respeito ao próprio homem tão direta mente” (ARANHA/ MARTINS. Filosofando: Introdução à 
Filosofia.  2ª. Ed., São Paulo, Moderna: 1993 – p. 167). 

 De acordo com seus conhecimentos sobre o tema em q uestão, qual das opções abaixo caracteriza as 
ciências humanas e suas dificuldades metodológicas?   

a) As ciências humanas lidam com fatos objetivos, ou seja, excluem todo aspecto subjetivo de seu procedimento de 
análise. 

b) Para garantir uma análise rigorosamente objetiva dos fatos humanos, as ciências humanas empregam a 
metodologia utilizada pelas ciências naturais, baseando suas investigação fundamentalmente no método 
experimental e de observação. 



c) As disciplinas conhecidas como ciências humanas operam fundamentalmente por analogia com as ciências 
naturais e seus resultados, porque de outra forma não teriam como assegurar o rigor e a certeza de seus 
experimentos, e são estas duas características que fazem da ciência um pensamento baseado na universalidade 
do conhecimento. 

d) Nas disciplinas conhecidas como ciências humanas, é difícil a superação da subjetividade. O obstáculo principal 
está na natureza dos fenômenos do comportamento humano, que carregam uma carga de significações que se 
opõem a sua transformação em simples objetos científicos, ou seja, em esquemas abstratos e matematicamente 
manipuláveis.  

e) É certo afirmar que a ciência será tão rigorosa quanto mais for matematizável. Desta forma, as ciências humanas, 
embora lidem com objetos subjetivos, devem almejar sempre técnicas estatísticas e operacionais – ou seja, 
técnicas herdadas da matemática – em sua metodologia, buscando retirar todo aspecto aproximativo e de 
interpretação de seus resultados.      

 
Questão 14 
 Todas as alternativas abaixo definem corretamente a relação crítica que se estabelece na 

contemporaneidade entre Arte, Indústria cultural e Cultura de massas, EXCETO. 
a) Com o advento da modernidade, as artes foram submetidas às regras do mercado capitalista e da ideologia da 

Indústria Cultural, baseadas na prática do consumo de produtos culturais produzidos em série. As obras de arte 
são mercadorias, como tudo que existe no capitalismo. 

b) Não podemos afirmar que a contemporaneidade transformou as obras de arte em mercadorias, pois 
proporcionaram sua democratização irrestrita: todos podem ter acesso a elas, conhecê-las, incorporá-las em suas 
vidas, criticá-las, graças ao capitalismo. 

c) Apesar de submetida às leis do mercado capitalista e de sua ideologia, a arte contemporânea não se 
democratizou, massificou-se para consumo rápido no mercado da moda e nos meios de comunicação de massa.  

d) A Indústria cultural define a cultura como lazer e entretenimento, diversão e distração. O que nas obras de arte 
significa trabalho da sensibilidade, da reflexão e da crítica é vulgarizado e banalizado; em lugar de difundir e 
divulgar as artes, despertando interesse por ela, ocorre massificação da expressão artística e intelectual. 

e) Sob o controle econômico e ideológico da Indústria Cultural, a arte se transformou em um evento para tornar 
invisível a realidade e o próprio trabalho criador das obras. É algo para ser consumido e não para ser conhecido, 
fruído e superado por novas obras.    

 
Questão 15 

 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa  correta. 
 

(   ) O saber científico, em última análise, se opõ e ao saber filosófico: os conhecimentos científicos  são 
inquestionavelmente certos, coerentes e infalíveis.  Diferente disto, a atitude filosófica é, por 
excelência, caracterizada como indagação e crítica,  cujos principais norteadores são a dúvida e a 
incerteza. 

(   ) O saber científico, em última análise, não se  opõe ao saber filosófico. O que os diferencia é, 
sobretudo, uma questão de enfoque: a ciência intere ssa-se mais em resolver problemas específicos, 
delimitados, enquanto a filosofia busca estabelecer  uma interdisciplinaridade  dos diversos campos 
do saber. 

(   ) O trabalho da ciência pressupõe, como condiçã o, o trabalho da filosofia. As pretensões da ciênci a 
são fundamentadas, principalmente, na confiança que  ela deposita na racionalidade dos 
conhecimentos: este fundamento das ciências, por ex emplo, não é científico, mas sim filosófico. 

(   ) A reflexão empreendida pela filosofia deve, n ecessariamente, ser desinteressada, neutra e, 
principalmente, separada do que ocorre no mundo. El a tem um compromisso com o rigor e a verdade 
dos resultados das pesquisas científicas, ou seja, pelo fato de ser uma disciplina teórica, deve, 
necessariamente, abster-se dos acontecimentos da vi da social. 

 
a) V – F – V – V. 
b) F – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) F – V – F – F. 
e) F – V – F – V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


