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Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos 

Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão 
proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

PROFESSOR  

ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

(6º AO 9º ANO)  

Filosofia 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de    4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e  8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não   9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa   15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que  26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o   32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são   33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio   40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que definem 

a capacidade de liberdade do ser humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o 

ser humano de sua ignorância e projetá-lo 

para a vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 
 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx 

fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo 

no qual vivemos é construção nossa e, por isso, 

pode ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é: 
 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se abrem 

para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 

 

13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla 

de possibilidades que caracteriza nossa 

espécie” (L.34/35), tem valor expletivo, 

podendo ser retirados da oração sem provocar 

alteração sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 
 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 
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15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 
 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Segundo Gadotti , a avaliação institucional [...] 

não se constitui numa prática constante. Ela é 

algo a ser implementado num instituinte onde 

não existe  muita cultura  da avaliação. 

 

É INCORRETO sobre avaliação institucional. 

(A) A avaliação institucional é um instrumento de 

controle burocrático e centralizador, em conflito 

com a autonomia. 

(B) É um processo necessário de administração do 

ensino, como condição para melhoria do ensino e 

da pesquisa e como exigência da sociedade 

democrática. 

(C) A urgência de se desenvolver ações que busquem 

o aprofundamento do conhecimento sobre a 

escola e a melhoria da qualidade do ensino 

remete à avaliação que, nesse sentido, torna-se 

importante subsídio para o diagnóstico e para a 

tomada de decisão no espaço escolar. 

(D) Numa proposta de gestão democrática observa-

se a construção de um processo de avaliação 

baseado na participação da comunidade escolar, 

tendo como objetivo a melhoria da instituição de 

ensino.  

 

17) Para Luck et al. (1998) a participação tem como 

característica fundamental a força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma 

unidade social (de um grupo, de uma equipe) 

reconhecem e assumem seu poder de exercer 

influência na determinação da dinâmica, da 

cultura da unidade social, a partir da 

competência e vontade de compreender, decidir 

e agir em conjunto. 

 

 
 

Sobre a gestão educacional decorrente da 

concepção de Projeto Político Pedagógico é 

INCORRETO. 

(A) Trabalhar a gestão educacional decorrente da 

concepção do projeto politico-pedagógico 

significa trabalhar em conjunto, no sentido de 

formação de grupo, requer compreensão dos 

processos grupais para desenvolver 

competências que permitam realmente 

aprender como o outro e construir de forma 

participativa. 

(B) A participação é fundamental por garantir a 

gestão democrática da escola, pois é assim 

que todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição estarão presentes. 

(C) O diretor deve ter a visão e compreensão de 

que o currículo representa um referencial que 

precisa ser adequado à realidade e 

necessidade da clientela, como algo dinâmico 

e que necessita de um permanente repensar 

por parte dos envolvidos no projeto. 

(D) A liderança do diretor é o fator primordial para 

o êxito do processo, na medida em que 

possua sensibilidade e habilidade para obter o 

máximo de contribuição e participação do 

colegiado.   
 

18) Analise os itens. 

 
 

I. Ao realizar suas tarefas básicas, a escola e os 

professores estão cumprindo 

responsabilidades sociais e políticas. Com 

efeito, ao possibilitar aos alunos o domínio dos 

conhecimentos culturais e científicos, a 

educação escolar socializa o saber 

sistematizado e desenvolve capacidades 

cognitivas e operativas para a atuação no 

trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos 

direitos de cidadania. 

II. Para cumprir sua função social, a escola 

precisa considerar as práticas de nossa 

sociedade, sejam elas de natureza econômica, 

política, social, cultural, ética ou moral. 

III. A escola é um meio insubstituível de 

contribuição para as lutas democráticas, na 

medida em que possibilita às classes 

populares, ao terem o acesso ao saber 

sistematizado e às condições de 

aperfeiçoamento das potencialidades 

intelectuais, participarem ativamente do 

processo político, social e cultural. 
 

Estão corretos apenas: 

(A) Os itens I e II 

(B) Os itens I e III 

(C) Os itens II e III 

(D) Os itens I, II e III 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

QUESTÕES 16 A 20 
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19) Carl Rogers propunha uma aprendizagem 

significativa, que ocorre quando o conteúdo é 

percebido como relevante pelo aluno, que só 

aprende significativamente os conhecimentos que 

entende estarem de acordo com seus ideias e 

propósitos, que favoreçam seu crescimento como 

pessoa. De acordo com sua motivação para 

aprender, o aluno irá escolher as experiências 

nas quais irá agir de forma que melhor  convenha 

ao alcance de seus objetivos. O pensamento de 

Carl Rogers  predominou no Brasil como 

representante da Tendência Pedagógica: 

 

(A) Renovada Progressivista 

(B) Renovada Não-diretiva 

(C) Tradicional 

(D) Tecnicista 

 

20) Ao apresentar uma proposta de prática 

necessária à educação que desenvolve a 

autonomia do educando sua insubmissão, o 

grande educador brasileiro Paulo Freire enfatiza 

pontos primordiais do humanismo, que deveriam 

ser utilizados pelos educadores em busca de um 

processo de ensino para a liberdade, para a 

libertação e para a superação  das estruturas 

impostas e conhecimentos preestabelecidos. 

Ensinar, para o autor, é uma especificidade 

humana, portanto ao longo de sua obra, Freire 

apresenta várias formas e enfatiza a importância 

do humanismo educacional.   

 

O referido autor é representante e idealizador da 

Tendência: 

(A) Crítico Social dos Conteúdos 

(B)  Libertária 

(C) Libertadora 

(D) Histórico Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21) A filosofia pode ser definida como a análise 

racional do significado da existência humana, 

individual e coletivamente, com base na 

compreensão do ser. Todas as afirmações 

abaixo sobre o que favoreceu o aparecimento 

da Filosofia na Grécia Antiga estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) A condição geográfica e o fato de Atenas estar 

em pleno desenvolvimento político-cultural. 

(B) A invenção da moeda, do calendário e do 

alfabeto. 

(C) As discussões políticas em praça pública e no 

senado. 

(D) O fato de Platão e Aristóteles terem nascido 

lá. 

 

22) A filosofia foca questões da existência 

humana, mas diferentemente da religião, não 

é baseada na revelação divina ou na fé, e sim 

na razão. Sobre a história da Filosofia na 

Grécia Antiga, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) O elevado grau do pensamento mítico na 

Grécia Antiga fez com que os gregos 

satisfizessem suas interrogações e problemas 

e por isso não se dedicaram à filosofia. 

(B) As primeiras escolas filosóficas surgiram nas 

chamadas colônias gregas, posteriormente 

ocorre um florescimento na Grécia 

propriamente continental. 

(C) O helenismo é um período da história da 

filosofia que se caracteriza pela centralidade 

que atribui à ética, em meio a significativas 

teorizações sobre a natureza, em um 

momento de crescente desagregação da pólis 

grega. 

(D) Com relação aos períodos da história da 

filosofia, pode-se afirmar que o sincretismo de 

platonismo, cristianismo e magia é uma 

característica central do Renascimento. 

 

23) Entre os principais filósofos antigos está 

Aristóteles (384 - 322 a.C.), nascido na cidade 

de Estagira, na Macedônia, hoje pertencente à 

Grécia. Seus escritos discorrem sobre uma 

grande variedade de assuntos. Todas as 

afirmações sobre Aristóteles estão corretas, 

EXCETO. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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(A) Aristóteles desenvolve sua filosofia com a 

finalidade de resolver o impasse entre os 

monistas e os mobilistas, criticando Platão por 

não ter resolvido satisfatoriamente tal questão. 

Para isso, ele desenvolve tanto a teoria do ser 

quanto a teoria da causalidade. Em relação à 

teoria do ser, Aristóteles apresenta distinções no 

uso do verbo “ser”. Assim os pares das distinções 

adicionais, que diz respeito à teoria do ser são: 

Essência e acidente; necessidade e contingência; 

ato e potência. 

(B) A primeira sistematização ocidental do saber, 

elaborada por Aristóteles, propõe uma divisão 

das ciências em que a matemática, a metafísica e 

a física são classificadas como ciências teoréticas. 

(C) Uma diferença fundamental entre a lógica de 

Aristóteles e a lógica dos estoicos é que a lógica 

aristotélica pressupõe o princípio de 

correspondência, enquanto somente a lógica 

estoica considera o âmbito da possibilidade. 

(D) Com relação à Filosofia Primeira ou Teologia, 

Aristóteles oferece quatro definições, referindo-se 

à investigação das causas e princípios primeiros e 

supremos; ao ser enquanto ser; à substância; e 

a Deus ou substância suprassensível. 
 

24) Fundador da Academia de Atenas, Platão, aluno 

de Sócrates e professor de Aristóteles, é um dos 

filósofos gregos mais conhecidos e estudados até 

os dias atuais. Assinale a alternativa 

INCORRETA sobre as afirmações relacionadas a 

Platão. 
 

(A) Na República idealizada por Platão a justiça pode 

ser alcançada quando na hierarquia das classes 

cada uma desempenharem apenas a função que 

lhe compete e de acordo com a virtude que lhe é 

própria. 

(B) No mito da caverna, Platão ilustra seu 

pensamento sobre a tarefa do filósofo. O que 

mais explicita esta tarefa é a afirmação de que o 

filósofo é aquele prisioneiro que se soltando das 

amarras, dirige-se para o fundo da caverna a fim 

dever melhor os contornos das sombras, após 

volta-se para os outros prisioneiros a fim de 

libertá-los. 

(C) Ao examinar o papel das artes miméticas em sua 

cidade ideal, Platão atribui à cama pintada pelo 

artista um estatuto ontológico inferior tanto à 

cama-ideia quanto à cama do carpinteiro, pois o 

pintor realiza uma cópia de uma cama que é, 

também ela, uma cópia. 

(D) Platão insiste mais explicitamente na República e 

no Teeteto, na diferença entre conhecimento e 

opinião, porque esta se baseia nas aparências e 

aquele apreende o que é. Tal distinção deve-se 

ao fato de o conceito constituir-se como a 

unidade da multiplicidade, existente e apreendido 

em si mesmo. 

25) O Renascimento foi um movimento cultural 

que marcou a fase de transição dos valores e 

das tradições medievais para um mundo 

totalmente novo, em que os códigos 

cavalheirescos cedem lugar à afetação 

burguesa, às máscaras sociais desenvolvidas 

pela burguesia emergente. É característica 

desse movimento. 
 

(A) Hostilidade completa em relação à filosofia 

clássica, sobretudo a de Platão e Aristóteles. 

(B) Clara busca pela separação entre fé e razão, 

natureza e religião, política e Igreja. 

(C) Ênfase na autoridade das Sagradas Escrituras 

e na filosofia cristã de modo geral. 

(D) Concepção hierárquica de universo e de 

ordem política. 
 

26) As reflexões da ética abrangem aspectos da 

vida pública e das leis estabelecidas no plano 

social para a existência humana. As respostas 

filosóficas para as questões éticas variam no 

tempo e no espaço, e ainda apresentam uma 

característica fundamental que envolve a 

posição dos indivíduos em relação ao valor e 

as virtudes que são defendidos em seu meio 

cultural. Sobre a questão ética e as atuais 

iniciativas de debates filosóficos, todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 
 

(A) Uma das correntes atuais da filosofia ética é a 

da alteridade, em que o princípio da 

possibilidade da convivência ética se funda no 

outro. Não o outro como um prolongamento 

ou projeção de mim mesmo, mas, o outro 

distinto e independente. Assim, segundo esta 

corrente, podemos superar as éticas 

totalitaristas, em que o outro só é respeitado 

à medida que se confunde comigo. 

(B) Na ética do discurso, Jürgem Habermas fala 

que é impossível à razão comunicativa 

desenvolver um canal de diálogo entre as 

pessoas, a fim de proporcionar uma saída 

ética para os dilemas que a sociedade 

contemporânea se encontra. 

(C) O chamado emotivismo ético é marcadamente 

uma das grandes influências no campo dos 

valores morais. Apesar de suas inconsistências 

teóricas e suas consequências extremadas, 

esta corrente ética tem o mérito de desnudar 

a hipocrisia e a violência vigente, trazer de 

volta o antigo ideal de felicidade que nossa 

sociedade destruiu por meio da repressão e do 

preconceito. 

(D) O projeto de uma ética mundial é uma 

tentativa de filósofos e teólogos de abrir um 

espaço para o diálogo entre pensadores, 

religiões e nações, a fim de encontrar 

soluções para os inúmeros problemas em que 

a humanidade se encontra. 
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27) Filosofia e Política têm mantido, entre si, ligações 

antigas. Platão oferece aquele que pode ser o seu 

mais forte paradigma. O filósofo rei, aquele que 

está apto a exercer uma função pública de 

administrar a cidade e que pode fazer passar, 

para a ordem instável do mundo sensível e na 

qual se encontra a cidade, a imutabilidade do 

mundo das ideias, o mundo da verdade. A partir 

da filosofia de Platão sobre política todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Os filósofos são aqueles homens que podem 

governara pólis com justiça. 

(B) Assim como os seres humanos são dotados de 

corpo e alma, também a pólis possui duas classes 

sociais: os governantes e o povo. 

(C) Assim como os seres humanos que guiam suas 

vidas pela razão (pensamento e vontade) são 

considerados justos e virtuosos; a pólis que é 

governada (guiada) racionalmente pelos filósofos 

é considerada uma cidade justa. 

(D) Assim como os seres humanos são dotados de 

três princípios de atividade (alma concupiscente, 

alma irascível e alma racional), também a pólis 

possui três classes sociais (a econômica, a militar 

e a magistratura). 

 

28) Descartes foi um importante filósofo, matemático 

e físico francês do século XVII. Também fez 

estudos nas áreas da Epistemologia e Metafísica. 

Descartes é considerado o pioneiro no 

pensamento filosófico moderno. Todas as 

afirmações atribuídas a este filósofo estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Ao abordar o problema do verdadeiro e do falso, 

em sua Quarta Meditação, Descartes conclui que 

o erro ocorre quando a vontade, livre e mais 

ampla que o entendimento, é estendido também 

às coisas que não são conhecidas por aquele. 

(B) O Grande Racionalismo Clássico, na Filosofia 

Moderna, ficou conhecido por que: Descartes, ao 

analisar o processo pelo qual a razão atinge a 

verdade, usa o recurso da dúvida metódica. 

(C) Descartes introduziu uma grande modificação no 

pensamento moderno, segundo a qual o 

conhecimento verdadeiro é puramente intelectual 

e parte das ideias inatas. 

(D) Após ter colocado em dúvida o mundo sensível e 

a matemática, e provado, posteriormente, a 

existência de um Deus veraz, Descartes pôde 

recuperar a existência do mundo exterior. Esse 

mundo foi concebido pelo autor como um mundo 

exterior criado por Deus, dotado de qualidades 

apreendidas algebricamente. 

 

 

29) A Filosofia surge desde o momento em que o 

homem começou a refletir sobre o 

funcionamento da vida e do universo, 

buscando uma solução para as grandes 

questões da existência humana. Todas as 

afirmações acerca do começo histórico da 

Filosofia estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Os primeiros filósofos gregos surgiram por 

volta de fins do século VII a.C. e durante o 

século VI a.C. nas colônias gregas da Ásia 

Menor, na região da Jônia, e ficaram 

conhecidos como pré-socráticos. 

(B) A Filosofia surgiu como uma explicação da 

produção natural das coisas por elementos e 

causas naturais e impessoais. 

(C) A invenção da política grega introduziu três 

aspectos novos: a ideia da lei, o surgimento 

de um espaço público e a estimulação de um 

pensamento e um discurso público. Isto foi 

decisivo para o começo histórico da Filosofia. 

(D) A tese do “milagre grego” queria dizer que a 

Filosofia surgiu de forma planejada, onde os 

gregos utilizaram métodos sistemáticos de 

reflexão. 

 

30) Ética é uma das questões mais importantes no 

contexto de nossa sociedade, tanto da esfera 

pública, quanto de nossas vidas privadas. 

Assim “um estudo sobre ética que se pretenda 

filosófico deve dedicar-se preliminarmente a 

delinear o contorno semântico dentro do qual 

o termo ética será designado e a definir 

assim, em primeira aproximação, o objeto ao 

qual se aplicarão suas investigações”. Assinale 

a alternativa INCORRETA em relação à 

questão ética: 

 

(A) O termo ética, segundo sua significação 

etimológica, une os sentidos de costume e 

caráter. 

(B) Em uma linguagem atual e mais precisa, a 

moral é a ciência do agir humano, é a ação 

humana epistemologicamente considerada, ao 

passo que a ética trata dos costumes e das 

ações humanas amplamente consideradas. 

(C) A moral de situação é aquela que considera a 

relatividade dos princípios éticos dependente 

de cada contexto, no qual as circunstâncias 

não só condicionam o ato moral, mas o 

determinam. 

(D) A Moral sempre existiu, pois todo ser humano 

possui a consciência Moral que o leva a 

distinguir o bem do mal no contexto em que 

vive. 
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31) Platão valorizava os métodos de debate e 

conversação como formas de alcançar o 

conhecimento. De acordo com Platão, os alunos 

deveriam descobrir as coisas superando os 

problemas impostos pela vida. Sobre este filósofo 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Suas ideias baseiam-se na diferenciação do 

mundo entre as coisas sensíveis (mundo das 

ideias e a inteligência) e as coisas visíveis (seres 

vivos e a matéria). 

(B) Fundou a Academia, uma escola de filosofia com 

o propósito de recuperar e desenvolver as ideias 

e pensamentos socráticos. 

(C) Foi um dos maiores críticos da democracia do seu 

tempo. Pelo menos daquela que era praticada em 

Atenas e que ele conheceu de perto. 

(D) Como já em Sócrates, assim em Platão a filosofia 

tem um fim prático, moral; é a grande ciência 

que resolve o problema da vida. Este fim prático 

realiza-se, no entanto, materialmente, através da 

especulação, do conhecimento da ciência. 

 

32) A moral é mais ampla que o direito, todavia como 

já é do conhecimento nem todo conteúdo jurídico 

é necessariamente moral. Todas as afirmações 

abaixo sobre moral relacionada a um filósofo 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Com base na filosofia moral de Kant é correto 

afirmar que o dever moral consiste em maximizar 

a felicidade da humanidade. 

(B) Com base na moral de Sartre, é correto afirmar 

que o que conta, para ele, não é o valor de 

nossas ações, mas o modo como elas foram 

feitas, se de má-fé ou com autenticidade. 

(C) Na Genealogia da Moral, Nietzsche investiga o 

ideal ascético e conclui que o ateísmo 

incondicional é uma de suas formas mais 

desenvolvidas. 

(D) Segundo o pensamento aristotélico-tomista, a 

ciência moral considera as ações humanas 

ordenadas para a realização do fim último, 

entendido como a busca da felicidade pela plena 

realização da natureza humana. 

 

33) Os antigos filósofos gregos tinham Ideias 

características a respeito da natureza do mundo 

em que vivemos. Sobre eles assinale a 

alternativa INCORRETA 

 

(A) Aristóteles aceitou a ideia, vigente em sua época, 

de que tudo na natureza se compunha de quatro 

elementos - ar, água, fogo e terra -, mas a eles 

acrescentou um quinto elemento - o éter -, que 

formaria o espaço celeste. 

 

(B) Platão, ao contrário de Sócrates, interessou-se 

vivamente pela política e pela filosofia política. 

(C) Em seu método, ao iniciar uma conversa, 

Aristóteles sempre adotava a posição de uma 

pessoa ignorante, que apenas "sabe que nada 

sabe". E justamente por usar esta afirmativa, 

ele forçava as pessoas a usarem a razão. Ele 

entrava de tal forma na conversa, e de tal 

forma a dominava, que era capaz de 

aparentar uma maior ignorância ou de 

mostrar-se mais tolo do que realmente era. 

(D) Entre as acusações contra Sócrates estava a 

de que ele estava introduzindo novos 

daimonions, novas entidades divinas. 

 

34) Filosofia política, pergunta-se sobre a 

natureza das leis, a natureza do governo, a 

origem da organização social e sobre qual 

seria a melhor forma de convívio entre os 

indivíduos. Todos estes temas nos levam a 

pensar sobre o espaço público, que é o espaço 

da política. Assinale a alternativa 

INCORRETA a cerca da Filosofia Política no 

pensamento de alguns filósofos. 

 

(A) Na filosofia política de Rousseau, a democracia 

direta ou participativa é a forma mais justa de 

governo. 

(B) Na visão aristotélica, o ser humano é um 

animal político, que estabelece as normas do 

agir pessoal para si próprio (ética), deduz as 

normas do agir doméstico (economia) e 

examina o contexto, que é a cidade em que o 

homem virtuoso deve exercer a sua virtude 

(política).  

(C) Na Filosofia Política de Nicolau MAQUIAVEL 

recusa a figura do bom governo, encarnada 

no príncipe virtuoso, portador das virtudes 

cristãs. O príncipe precisa ter virtu, mas esta 

é propriamente política, referindo-se às 

qualidades do dirigente para tomar e manter o 

poder, mesmo que para isso deva usar a 

violência, a mentira, a astúcia e a força. 

(D) Para Jean-Jacques ROUSSEAU, o soberano é o 

governante, entendido como vontade geral, 

pessoa moral coletiva livre e que defende a 

propriedade privada; os governados se 

submetem às leis e à autoridade do 

governante e, como súditos, jamais exercem 

a cidadania. 
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35) Dentre os filósofos da atualidade e que viveram 

no século 20 assinale a alternativa cujo filósofo 

corresponde às características abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Daniel Dennett 

(B) George Dickie  

(C) Donald Davidson 

(D) Michel Foucault 

 

36) Filósofo, matemático e fisiologista, o francês 

René Descartes é considerado o pai da 

matemática e da filosofia moderna. Assinale a 

alternativa INCORRETA sobre a sua filosofia 

 

(A) Na primeira de suas Meditações Metafísicas, René 

Descartes coloca em marcha seu método 

dubitativo. Na sua filosofia, o objetivo último de 

tal procedimento era estabelecer a incerteza 

como espírito filosófico. 

(B) Na abertura do Discurso do Método, Descartes, 

incisivamente, afirma aquilo que, para ele, é a 

coisa do mundo melhor partilhada. Para ele, esta 

coisa é o bom senso. 

(C) Para Descartes o preceito de clareza e distinção é 

a primeira regra do método de conhecimento. 

(D) Nas Meditações, Descartes apresenta o exemplo 

do pedaço de cera, que sofre modificações ao 

aproximar-se do fogo. Uma das conclusões 

obtidas nessa análise de Descartes é que só 

concebemos os corpos pelo entendimento 

 

37) A íntima relação de grande parte da filosofia 

moderna com os desenvolvimentos da ciência, 

em especial no que diz respeito ao método 

experimental, pode ser exemplarmente 

identificada com a: 

(A) Importância da história em Hegel, a partir de 

suas críticas radicais ao ceticismo, de um lado, e 

à lógica aristotélica, de outro. 

(B) Radicalização da teoria empirista das ideias, 

culminando na crítica humana aos conceitos de 

identidade pessoal e de probabilidade. 

(C) Teoria dos “ídolos da tribo” de Bacon, sua defesa 

da razão instrumental e sua glorificação da 

técnica. 

(D) Teoria do cogito de Descartes, desenvolvida a 

partir de hipóteses empíricas acerca da 

glândula pineal e das qualidades primárias e 

secundárias. 

 

38) Se existiu alguma revolução na filosofia logo 

em seus primeiros séculos na Grécia Antiga, 

ela atende por um nome: Sócrates. Analise as 

afirmações sobre ele: 
 

I. Sua arte de dialogar, conhecida como 

maiêutica, provocava aquilo que ficou 

conhecido como "a parturição das ideias". 

II. Sócrates tinha como máxima o dito “Homem, 

conhece-te a ti mesmo”, em uma época em 

que abundavam os estudos cosmológicos, e, 

embora nada tivesse escrito de que se tenha 

conhecimento, foi considerado o pai da ética. 

III. Um fragmento de Heráclito que guarda uma 

relação evidente com a resposta de Sócrates 

para o enigma do oráculo de Delfos é: “O fato 

de aprender muitas coisas não instrui a 

inteligência: do contrário teria instruído 

Hesíodo e Pitágoras”. 

IV. Sócrates nunca escreveu seus pensamentos, 

muito pelo contrário, ele usava apenas a voz, 

nada deixou por escrito para a posteridade, 

tudo o que sabemos sobre suas ideias foram 

deixados em obras de seus discípulos Platão 

e Xenofontes. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

39) Tornou-se lugar comum ouvirmos, quase 

todos os dias, inúmeros casos sobre corrupção 

envolvendo políticos brasileiros. A cada novo 

episódio, que pode envolver nomes 

conhecidos da política nacional ou regional, 

não falta xingamentos e protestos por mais 

moral e ética na política. Todas as afirmações 

sobre esses conceitos tratados filosoficamente 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Para Aristóteles, o correto agir principia na 

esfera individual, com a “ética”; passa para a 

família, com a “economia”; e culmina na 

sociedade, com a “política”. 

(B) A ética e a política são duas ciências 

independentes; a ética trata dos costumes e a 

política dos hábitos. 

 

 

Filósofo americano cujas obras têm exercido 

uma grande influência na filosofia da mente e da 

linguagem na segunda metade do século XX. Ele 

introduziu na filosofia da mente a posição conhecida 

por monismo anómalo, provocando um vigoroso 

debate sobre a relação entre as descrições mentais e 

físicas de pessoas, e sobre a possibilidade de uma 

explicação genuína de acontecimentos em termos de 

propriedades psicológicas. 
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(C) As virtudes naturais podem pertencer também a 

desonestos, mas as morais ou adquiridas 

requerem escolha racional motivada por um 

esforço de perfeição moral. 

(D) A moral e a política devem e precisam está 

sempre juntas, pois esta é a justificativa do 

Estado existir com suas leis e seus preceitos. 

 

40) “Como se sabe, ética e moral são grandezas um 

tanto quanto ausentes em nossa composição 

histórica, a partir da colonização. Talvez em 

consequência disto, essa carência, que se faz 

sentir progressivamente, nos dias de hoje, seja o 

fator de motivação da enorme crise social em que 

estamos imersos” Antônio Mesquita Galvão. 

Todas as afirmações sobre moral e ética estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Sobre a moral de nobres e moral de escravos, na 

Genealogia da Moral, de Nietzsche, pode-se dizer 

que, segundo o autor, a moral de escravos é 

fruto do ressentimento. 

(B) Podemos afirmar que a moral distingue-se da 

ética pelas características de situar-se no plano 

teórico e reflexivo e pauta-se em princípios 

universais. 

(C) A Ética de Dussel, denominada Ética da 

Libertação, difere da ética Kantiana ao 

estabelecer como referência ética as 

necessidades concretas do ser humano e a 

eticidade, afirmando a possibilidade de ser dos 

indivíduos em sociedade. 

(D) Schopenhauer não entende a ética ligada à noção 

de dever, mas ligada à noção de que a 

contemplação da verdade é o caminho de acesso 

ao bem. Para ele, o ser humano só encontrará 

salvação na auto anulação da vontade e na fuga 

para o nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


