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Filosofia

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 15

Instruções

 QUESTÃO 1

Fil

 QUESTÃO 2

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Arte-Educação, Filosofia, História, Letras,
Matemática, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

No período arcaico (séculos VIII a VI a.C.), na Grécia antiga,
alguns fatos contribuíram para o processo de ruptura com o
pensamento mítico e a emergência do pensamento filosófico.

Com base nessa informação, a alternativa que contém alguns
desses fatos é a

A) A invasão dórica; o apogeu do escravismo; as guerras
púnicas.

B) A invasão da Grécia pelos bárbaros; a lei escrita; a guerra
de Troia.

C) Os pensamentos dos sofistas; a invenção da moeda; a
conquista de Troia.

D) A fundação da Pólis (cidade-estado); os poemas de
Homero; as guerras médicas.

E) A invenção da escrita e da moeda; a lei escrita; a fundação
da Pólis (cidade-estado).

“O número é a essência de todo o existente. Toda a harmonia
do cosmo é justificada pelos números”.

Essa frase está relacionada a

A) Leucipo.

B) Sócrates.

C) Pitágoras.

D) Aristóteles.

E) Anaxímenes.

 QUESTÃO 3

A primeira escola filosófica grega é a de Mileto e seus principais
representantes são Tales, Anaximandro e Anaxímenes.

Esses filósofos são considerados monistas, pois propõem

A) um único elemento como princípio original de tudo.

B) dois elementos principais como princípio original de tudo.

C) três elementos como princípio original de tudo.

D) quatro elementos principais como princípio original de tudo.

E) vários elementos como princípio original de tudo.

 QUESTÃO 4
Sobre a filosofia antiga grega, analise as afirmativas, marcando
com V as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) O mundo das ideias perfeitas é criação filosófica dos
sofistas.

(  ) Sócrates, porque procurava a essência verdadeira das
coisas, antecipa a teoria das ideias de Platão.

(  ) A ética aristotélica implica uma reflexão sobre a conduta
humana.

 QUESTÃO 5

Sobre o Realismo, é correto afirmar:

A) É uma das teorias do conhecimento.

B) As percepções que se constroem dos objetos são irreais.

C) A ideia básica considera que o objeto não é determinante
no processo de conhecimento.

D) A ideia básica considera que o sujeito é determinante no
processo de conhecimento.

E) A ideia básica considera que o objeto e o sujeito,
compreendidos de modo dialético, são determinantes no
processo de conhecimento.

 QUESTÃO 6

Afinal de contas, a disposição a filosofar consiste
em decidir-se a tratar os outros como se também
fossem filósofos: oferecendo-lhes razões, ouvindo
as deles e construindo a verdade, sempre em
dúvida, a partir do encontro entre umas e outras.
(SAVATER, 2001, p. 43-44)

A partir do texto e dos conhecimentos sobre o tema, é correto
afirmar:

A) A verdade não exige liberdade de pensamento.

B) A verdade é evidente e obedece apenas ao critério divino.

C) A razão é dispensável no processo de construção da verdade.

D) A verdade existe por si mesma, independente da ação
humana.

E) O movimento dialético entre certeza e incerteza é um dos
pilares da reflexão filosófica.

 QUESTÃO 7
Sobre a crise da razão, analise as afirmativas, marcando com
V as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) A crise da razão é também uma crise da subjetividade.

(  ) A Filosofia dos frankfurtianos não se insere no contexto
da crise da razão.

(  ) A descrença na razão iluminista é um dos pilares da crise
da razão ocidental.

(  ) O método socrático baseia-se em dois aspectos, a ironia
e a maiêutica.

(  ) Aristóteles foi discípulo de Platão e aceitou plenamente
a Teoria das Ideias.

Após análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a
sequência correta, de cima para baixo, é a

A) F F F V V D)  F V V V F

B) F V F V F E)  F F V F V

C) V F F V V
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 QUESTÃO 12
São considerados filósofos contratualistas

A) Husserl, Bachelard e Deleuze.

B) Thomas Hobbes, Husserl e Baktin.

C) John Locke, Karl Marx e Max Weber.

D) Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Sócrates.

E) Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Roussean.

 QUESTÃO 13
A Filosofia Marxista é também conhecida como filosofia

A) estética.

B) da práxis.

C) da convivência.

D) da sensibilidade.

E) da intersubjetividade.

 QUESTÃO 14
Sobre Filosofia e Ciência, é correto afirmar:

A) A neutralidade científica é um mito.

B) A racionalidade instrumental não é reducionista.

C) Aristóteles é um dos grandes referenciais da ciência
moderna.

D) No pensamento Grego, a Ciência estava separada da
Filosofia.

E) As explicações científicas não diferem das explicações do
senso comum.

 QUESTÃO 15

Sobre estética, é correto afirmar que ela é

A) uma teoria do belo.

B) uma ciência lógica.

C) uma atividade natural.

D) um elemento matemático.

E) uma parte da ciência política.

 QUESTÃO 8

 QUESTÃO 9

Vida moral e exercício da cidadania estão profundamente
imbricados e são também uma exigência para o bem viver na
contemporaneidade.

Com base nessa informação, é correto afirmar:

A) O exercício da cidadania não implica uma vida moral.

B) O aprendizado da convivência não implica nada de
moralidade.

C) A vivência da moralidade não tem nenhuma relação com
a cidadania.

D) A vivência da moralidade não se relaciona com nada que
implique a vida no coletivo.

E) A vivência da moralidade é condição de construção do
coletivo e colabora para que os interesses egoístas não
se sobreponham aos interesses coletivos.

Com relação à ética aplicada, é correto afirmar:

A) Seu campo de atuação exclui a discussão sobre os
problemas práticos.

B) A justificativa racional na discussão das questões práticas
não é importante.

C) Bioética, ética ambiental ou ecoética, não são temas
importantes para a ética aplicada.

D) A abrangência de suas reflexões se esgota quando se
debate sobre o meio ambiente.

E) É um dos ramos da Filosofia Contemporânea e uma de
suas principais características é o diálogo multidisciplinar.

 QUESTÃO 10
Nos estados teocráticos, o poder legítimo vem por meio da
vontade

A) do rei.

B) de Deus.

C) do chanceler.

D) do presidente.

E) da população soberana.

 QUESTÃO 11
Em relação à democracia, analise as afirmativas, marcando
com V as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) A transparência deve fazer parte dos espaços
democráticos.

(  ) O poder autocrático é característica essencial dos regimes
democráticos.

(  ) A transparência nas ações políticas não é uma
prerrogativa da democracia.

(  ) A Fenomenologia é uma filosofia gestada no contexto da
crise da razão ocidental.

(  ) O pensamento de Foucault não se insere no contexto da
crise da razão ocidental.

Após análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a
sequência correta, de cima para baixo, é a

A) V V F F F D)  F F V F V

B) F V F V F E)  V F V F F

C) V F V V F

(  ) O conflito e a abertura são componentes fundamentais
dos processos democráticos.

(  ) A produção cultural comumente é fomentada e faz parte
das agendas dos governos democráticos.

Após análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a
sequência correta, de cima para baixo, é a

A) F F V F F

B) F F F V V

C) V F V V F

D) V F F V V

E) V V F V F

*  *  *

Fil
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