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ÁREA/DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 06 
As disjunções entre mito, religião e ciência fazem parte da modernidade. Segundo Auguste Comte (1798-1857), toda sociedade 
passa cronologicamente por estágios sucessivos na forma de pensar. De acordo com o artigo publicado no National Bureau of 
Economic Research, os países mais religiosos tendem a ser menos inovadores. O artigo “Frutos proibidos: a economia política 
da ciência, da religião e do crescimento”, Roland Benabou de Princeton e Davide Ticchi e Andrea Vindigni, do Instituto IMT de 
Estudos Avançados, encontram uma forte correlação entre a inovação, medida pelo registro de patentes e a religiosidade, 
medida pela parcela da população que se autoidentifica como religiosa. 

(Países religiosos tendem a ser menos inovadores. Disponível em: ecodebate.com.br.) 
 

Muitas discussões foram e são feitas acerca dos mitos e das suas concepções na Antiguidade, hoje e em outros momentos 
da história. Segundo Augusto Comte: 
A) Com o coroamento do desenvolvimento humano, o estágio mítico passa a ser o principal viés plausível para a análise metafísica. 
B) O mito, por mais que a ciência se desenvolva e as técnicas passem a fazer parte do ser humano, será preponderante no juízo 

humano. 
C) A partir da fusão entre mito, religião e ciência na história do conhecimento, o mito conseguiu manter seu lugar prioritário 

na cognição humana. 
D) O desenvolvimento do pensamento científico, principalmente a partir da idade moderna, subtrai o significado anteriormente 

quase hegemônico do mito. 
 

Questão 07 
Kant dedicou-se não apenas à formulação teórica de quais deveriam ser os princípios éticos a nortear o comportamento 
humano; ele também tentou determinar um caminho para que esses princípios pudessem ser postos em prática. É aí que 
aparece a Educação, inserida na questão da formação moral. A obra sobre a Pedagogia – na verdade, um conjunto de preleções 
formado por notas usadas no curso de Pedagogia que Kant devia lecionar em certas épocas, como professor de Filosofia da 
Universidade de Koenigsberg, é seu maior texto sobre o assunto. 

(Disponível em: https://www.estantevirtual.com.br/livros/revista-discutindo-filosofia-ano-1-n-6?qau=revista-discutindo-filosofia-ano-1.) 
 

O idealismo alemão foi um movimento filosófico, iniciado por Imannuel Kant, que tentava resgatar na filosofia a busca pelo 
pensamento transcendente ideal e as relações disso com o sujeito pensante. Em relação às questões educacionais, especifica-
mente: 
A) O pensador admite ser a criatividade, ensinada a partir de padrões morais universais, o cerne do conhecimento humano. 
B) O filósofo repensa as teorias até então em voga e lança as bases da educação tecnicista, fundamentadas na necessidade 

empírico-racionalista. 
C) Kant preconiza a priorização da austeridade e da repetição de modelos eficazes, visando à superação da racionalidade, 

posterior à ação experimental. 
D) Ele articula a ideia da construção da humanidade e do pensamento como fins da educação, destacando aspectos, tais como 

os físicos e os morais, dentre outros. 
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Questão 08 
Grandes acontecimentos históricos marcaram a Europa nos séculos XIII e XIV. Entre eles estão: a Guerra dos Cem Anos, entre a 
França e a Inglaterra; a epidemia da peste bubônica, que matou cerca de três quartos da população europeia; o cisma definitivo 
entre as Igrejas do Ocidente e do Oriente que, entre outros fatores, diminuiu a influência da Igreja Católica Romana sobre o 
poder temporal (o Estado) e sobre a população; a criação de novas universidades, que iniciam o desenvolvimento de questões 
relativas às ciências naturais e a autonomia da filosofia em relação à teologia. Esses são alguns dos fatores que levarão ao 
questionamento do pensamento escolástico bem como ao fim da Idade Média. 

(Chauí, 2003.)  
 

No período da escolástica pós-tomista, destacam-se os seguintes pensadores com suas respectivas teorias: 
A) Roger Bacon; temia que a filosofia suplantasse a teologia e que a razão se tornasse mais importante que a revelação. 
B) São Boaventura; iniciou uma investigação experimental no campo das ciências naturais que abriu caminho para a ciência 

moderna. 
C) Guilherme de Ockham; fazia uma distinção absoluta entre fé e razão. Destacou-se porque apreendeu as transformações de 

seu tempo.  
D) Roberto Grosseteste; preconizava que a filosofia não seria serva da teologia. A teologia não poderia sequer ser considerada 

ciência, pois se afasta da razão. 
 

Questão 09 
Para que se possa fazer o julgamento de gosto, é preciso que o objeto desse julgamento gere em nós uma satisfação ou 
insatisfação totalmente desinteressada, isto é, não relacionada ao uso que o objeto possa ter para nós. Quando se diz que algo 
é belo, diz-se que ele produz satisfação. Pelo conceito de prazer desinteressado, Kant diferencia os juízos estéticos dos juízos 
morais, dos juízos sobre a utilidade e dos juízos com base no prazer dos sentidos. A experiência do belo se dá no sensível e 
independe de qualquer interesse de outro tipo. O gosto é a faculdade de julgar um objeto ou um modo de representação por 
uma satisfação ou insatisfação inteiramente independentes do interesse. Ao objeto dessa satisfação chama-se belo. 

 (KANT, Immanuel. Introdução à crítica do juízo. São Paulo: Abril Cultural, 1980. P. 253. Coleção – Os Pensadores.) 
 

Segundo Kant, para que se possa fazer o julgamento de gosto, é preciso que o objeto desse julgamento gere, em nós, uma 
satisfação ou insatisfação totalmente desinteressada, isto é, não relacionada ao uso que o objeto possa ter para nós. Kant 
também defendia a ideia de que: 
A) Julgar a beleza não implica em sentir prazer imediatamente na experiência com o objeto. O prazer pode ser apoiado não na 

mera sensação, mas na razão a posteriori. 
B) Os julgamentos de gosto precisam ser demonstrados, isto é, é necessário haver uma regra ou mesmo um sinal, que influencie 

alguém a reconhecer algo como sendo belo. 
C) O belo não pode ser uma propriedade objetiva das coisas (o belo ontológico), mas nasce da relação entre o objeto e o sujeito, 

não estando também o sublime nas coisas, mas no homem. 
D) O prazer do belo deve ter sua base na espiritualidade. O julgamento do belo não faz referência a algo material e corruptível, 

no livre jogo das sensações metafísicas: imaginação e religiosidade, em mútua harmonia.  
 

Questão 10 
O credo que aceita como fundamento da moral o útil ou princípio da máxima felicidade considera que uma ação é correta na 
medida em que tende a promover a felicidade, e errada quando tende a gerar o oposto da felicidade. Por felicidade entende-se o 
prazer e a ausência da dor; por infelicidade, dor, ou privação do prazer. Para proporcionar uma visão mais clara do padrão moral 
estabelecido por essa teoria, é preciso dizer muito mais; em particular, o que as ideias de dor e prazer incluem e até que ponto 
essa questão fica em aberto. 

 (STUART MILL, John. O utilitarismo. In MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética de Platão a Foucault. Rio de Janeiro Jorge Zahar, 2007 p. 129.) 
 

No século XIX, o florescimento do capitalismo industrial e o avanço da tecnologia prometiam a era do conforto e do bem-estar. No 
contexto das teorias liberais, desenvolveu-se o utilitarismo, cujos principais representantes foram Jeremy Bentham (1748-1832) e John 
Stuart Mill (1806-1873). Para os utilitaristas, especificamente Stuart Mill:  
A) A verdade depende exclusivamente dos resultados, e como os resultados podem variar, não se pode afirmar que uma 

proposição seja verdadeira, nem permitir que nos orientemos por ela. 
B) A orientação no sentido de recuperar as forças instintivas, subjugadas pela razão, era também parte fundamental de sua 

doutrina. Para ele, a tendência de desconfiança nos instintos culminou na domesticação do ser humano.  
C) A preocupação com a absoluta liberdade de expressão, com o pluralismo e a diversidade aparece em sua teoria, pois temia 

o debate de teorias conflitantes, principalmente com o advento da participação das mulheres nos debates. 
D) A defesa da coparticipação de operários na indústria, bem como a representação proporcional na política, era importante, 

a fim de permitir a expressão de opiniões minoritárias e tentar diminuir o sofrimento das massas oprimidas.  
 
 



     

 

6 
       

ÁREA/DISCIPLINA: FILOSOFIA 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – SEED/PR 
 

ᴆ 

Questão 11 
Liberdade e autoridade 

 

Se me for concedido que o critério para distinguir a direita da esquerda é a diversa apreciação da ideia da igualdade, e que o 
critério para distinguir a ala moderada da ala extremista, tanto na direita quanto na esquerda, é a diversa postura diante da 
liberdade, pode-se, então, repartir esquematicamente o espectro em que se colocam doutrinas e movimentos políticos nas 
quatro seguintes partes: 
a) na extrema-esquerda estão os movimentos simultaneamente igualitários e autoritários, dos quais o jacobinismo é o exemplo 

histórico mais importante, a ponto de se ter tomado uma abstrata categoria aplicável, e efetivamente aplicada, a períodos 
e situações históricas diversas; 

b) no centro-esquerda, doutrinas e movimentos simultaneamente igualitários e libertários, para os quais podemos empregar 
hoje a expressão “socialismo liberal”, nela compreendendo todos os partidos social-democratas, em que pesem suas 
diferentes práxis políticas; 

c) no centro-direita, doutrinas e movimentos simultaneamente libertários e inigualitários, entre os quais se inserem os partidos 
conservadores, que se distinguem das direitas reacionárias por sua fidelidade ao método democrático, mas que, com 
respeito ao ideal da igualdade, se prendem à igualdade diante da lei, que implica unicamente o dever por parte do juiz de 
aplicar imparcialmente as leis, e à liberdade idêntica, que caracteriza aquilo que chamei de igualitarismo mínimo; 

d) na extrema-direita, doutrinas e movimentos antiliberais e anti-igualitários, dos quais creio ser supérfluo indicar exemplos 
históricos bem conhecidos como o fascismo e o nazismo. Obviamente, a realidade é bem mais diversificada do que este 
esquema, construído segundo apenas dois critérios. Em minha opinião, porém, estes são dois critérios fundamentais que, 
combinados, servem para estabelecer um quadro que preserva a contestada distinção entre direita e esquerda. 

(BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda; razões e significados de uma distinção política. São Paulo, Edusp, 1995. p. 118-119.) 
 

Muito além da questão da direita ou da esquerda, temos o fato concreto de que a democracia é um fenômeno que está em 
permanente evolução; uma vez que é falível e instável é possível identificar alguns desafios que os regimes democráticos 
contemporâneos enfrentam na contemporaneidade, dentre os quais podemos citar: 
A) O fortalecimento das instituições democráticas; no caso específico do Brasil, bem como em outras nações, ainda é possível 

apontar carências na estrutura e/ou atuações destas instituições. 
B) O fortalecimento, através do dirigismo comunitário, movimento irrevogável que mudou, principalmente no início do milênio, 

a ordem constitucional globalizada, superpondo-se às soberanias dos Estados.  
C) A efetivação das garantias que assegurem a manutenção de todas as conquistas que já foram alcançadas e que colocam 

nosso país na vanguarda em relação à democracia, direitos humanos e equidade social. 
D) A manutenção no contexto da globalização, dos pactos de proteção universal dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

que vem reafirmando a uniformização na tutela aos direitos através dos tratados internacionais de adesão compulsória. 

 
Questão 12 
Texto I 
Conceder a todos os homens uma liberdade ilimitada de expressão deverá ser sempre, no conjunto, vantajoso para o Estado; 
pois é altamente conveniente aos interesses da comunidade que cada indivíduo goze de liberdade perfeitamente ilimitada de 
expressar seus sentimentos. 

(WHATELY, Richard. Lógica. In.: AUDI, Robert (Org.) Dicionário de Filosofia de Cambridge. São Paulo: Paulus, 2006. p.785.) 

 
Texto II 
Nesse tempo, abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e que, de nenhum modo, se me 
apresentavam nitidamente na sua horrível significação para a existência do povo germânico: marxismo e judaísmo. [...] De um 
fraco cosmopolita transformei-me (em Viena) num grande antissemita. [...] Somente os judeus sabiam que, com o uso capaz e 
persistente da propaganda, o próprio céu pode ser apresentado ao povo como ser fosse um inferno, e vice-versa, o tipo de vida 
mais miserável pode ser apresentado como se fosse o paraíso [...] Só pode ter orgulho uma nação, quando, na mesma, não há 
nenhuma classe de que seja preciso se envergonhar. [...] 

 (Minha Luta – Adolf Hítler – Google Livros.) 
 

Nos textos anteriores (textos I e II), encontramos, respectivamente, as falácias: 
A) De conclusão irrelevante e de ambiguidade. 
B) Da autoridade e da generalização apressada. 
C) De causa imprópria e de da responsabilidade social.   
D) De petição de princípio e de argumento contra o homem. 
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Questão 13 
Péricles e a democracia ateniense 

 

Depois de sua morte [Péricles] foi ainda mais admirado pelo valor de suas previsões quanto à mesma de fato, ele havia 
aconselhado os atenienses a manterem uma política defensiva, a cuidarem de sua frota e a não tentarem aumentar o seu 
império durante a guerra. Eles, porém, agiram contrariamente a tudo isto e, mais ainda, em assuntos aparentemente alheios à 
guerra foram levados por ambições pessoais e cobiça a adotar política nociva a si mesmos e aos seus aliados; enquanto 
produziram bons resultados, tais políticas trouxeram honras e proveitos somente a cidadãos isolados, mas quando começaram 
a fracassar foram altamente prejudiciais a toda a cidade na condução da guerra. A razão do prestígio de Péricles era o fato de 
sua autoridade resultar da consideração de que gozava e de suas qualidades de espírito, além de uma admirável integridade 
moral; ele podia conter a multidão sem lhe ameaçar a liberdade, e conduzi-la ao invés de ser conduzido por ela, pois não recorria 
à adulação com o intuito de obter a força por meios menos dignos; ao contrário, baseado no poder que lhe dava a sua alta 
reputação, era capaz de enfrentar até a cólera popular. Assim, quando via a multidão injustificadamente confiante e arrogante, 
suas palavras a tornavam temerosa, e quando ela lhe parecia irracionalmente amedrontada, conseguia restaurar-lhe a 
confiança. Dessa forma. [...]  

 (Filosofia Política/Política e Democracia TUCIDIDES. História da Guerra do Peloponeso, Livro II. In PLATÃO. A República. Livro VII. Brasilia, Ed. Univ. de 
Brasília, 1985, p. 88-89.In.: ARANHA, 2016.) 

 
Também conhecido como a “Idade de Ouro de Atenas”, ou Período Clássico, foi uma época histórica de grande desen-
volvimento da cidade de Atenas. Este período corresponde ao século V a.C. da história da Grécia Antiga, principalmente aos 
anos em que Péricles governou Atenas. Péricles, entre várias das suas ações, foi o responsável: 
A) Pela permissão da participação de cidadãos atenienses e filhos de atenienses e maiores de 21 anos nas assembleias, onde 

se decidiam, praticamente, todos os âmbitos da vida social de Atenas. 
B) Por mandar fazer grandes obras públicas, como o Partenon, o Propileus e a Muralha Longa. Além disso, defendeu a merito-

cracia e aperfeiçoou o sistema político implantado pelo legislador Clístenes.  
C) Por decretar o fim da escravidão por dívidas e a libertação de todo ateniense que fosse alvo dessa prática. Além disso, dividiu 

a população em faixas de renda e criou novas instituições políticas como a Bulé e a Eclésia. 
D) Pela transformação das estruturas políticas sociais e econômicas da cidade-estado Atenas, tendo instituído o ostracismo, 

que era a suspensão dos direitos políticos do cidadão ateniense quando ocorria um desrespeito à democracia.  
 

Questão 14 
Dialética: além da lógica 

 

Durante séculos, a hegemonia do pensamento metafísico nos acostumou a reconhecermos somente um tipo de contradição: a 
contradição lógica. A lógica, como toda ciência, ocupa-se da realidade apenas em um determinado nível; para alcançar resultados 
rigorosos, ela limita o seu campo e trata de uma parte da realidade. As leis da lógica são certamente válidas, no campo delas; e 
nesse campo de validade – a contradição é a manifestação de um defeito no raciocínio. Existem, porém, dimensões da realidade 
humana que não se esgotam na disciplina das leis lógicas. Existem aspectos da realidade humana que não podem ser 
compreendidos isoladamente: se queremos começar a entendê-los, precisamos observar a conexão íntima que existe entre eles 
e aquilo que eles não são. Henri Lefebvre escreveu, com razão: “não podemos dizer ao mesmo tempo que determinado objeto é 
redondo e é quadrado. Mas devemos dizer Lógica e Dialética que o mais só se define com o menos, que a dívida só se define pelo 
empréstimo”. As conexões íntimas que existem entre realidades diferentes criam unidades contraditórias. Em tais unidades, a 
contradição é essencial: não é um mero defeito do raciocínio. Num sentido amplo, filosófico, que não se confunde com o sentido 
que a lógica confere ao termo, a contradição é reconhecida pela dialética como princípio básico do movimento pelo qual os seres 
existem. A dialética não se contrapõe à lógica, mas vai além da lógica, desbravando um espaço que a lógica não consegue ocupar. 
Para desbravar esse novo espaço, a dialética modifica os instrumentos conceituais de que dispõe: passa a trabalhar, 
frequentemente, com determinações reflexivas e procura promover uma “fluidificação dos conceitos”. 

(KONDER, Leandro. O que é dialética. São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 48-9. Coleção Primeiros Passos Blernentos de lógica – CAPÍTULO.)  
 

Dialética advém do grego dialetiké. Não há um consenso sobre a origem do termo dentro da história da filosofia. A Dialética, 
principalmente, durante a Idade Média, perdeu força, configurou-se como secundária, ou como um método acessório ao método 
científico. Filósofos como Denis Diderot e Jean-Jacques Rousseau foram responsáveis pelo fortalecimento da dialética. Assinale a, 
a seguir a alternativa que apresenta corretamente o nome do filósofo e uma breve descrição relacionada à sua ideia de dialética. 
A) O método dialético de Sócrates está ligado à sua descoberta da essência do homem como alma (psyché) e tendo o modo 

consciente a despojar a alma da ilusão do saber.  
B) Diderot coloca, como a maioria dos filósofos, o processo dialético como uma “guerra” e entende que é a guerra a força 

por trás do movimento constante, mas contraditório da natureza.  
C) Para Heráclito, a dialética se configura na ideia de um sentido último para o desenrolar dos eventos humanos, onde os 

eventos são presos a moral, consubstanciada na volta ao ordenamento natural.  
D) Rosseau acredita na razão como guia, da qual a filosofia deveria se alicerçar para desvendar a verdade e constituir um 

sólido conhecimento. Elaborou sua metodologia segundo os moldes das ciências exatas.  
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Questão 15 
Os ideais filosóficos da religião cristã tiveram forte influência de vários aspectos das doutrinas filosóficas platônicas e aristotéli-
cas. A doutrina original do Cristianismo sofreu várias transformações; o controle absoluto da ética e da moral passou a ser visto 
sob o prisma da salvação da alma e da conservação dos dogmas da igreja. [...]  No filme “O nome da rosa”, baseado no livro de 
Umberto Eco, por exemplo, existe a presença marcante desses princípios, como é o caso do “riso”, em que era atribuída a quem 
praticasse tal ato a presença do demônio em si. 

(Disponível em: https://jus.com.br/artigos/45876/filosofia-crista.) 
 

As doutrinas cristãs de moral e ética foram profundamente influenciadas por dois grandes expoentes da filosofia cristã: Santo 
Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Estes doutrinadores cristãos foram responsáveis pelo alto grau de aprofundamento e 
desenvolvimento da filosofia moral e ética cristã, sob a influência da filosofia platônica e aristotélica. Santo Agostinho, 
especificamente, preconizava, dentre outras ideias, que: 
A) Os conceitos relativos às forças do bem em confronto com o mal e o diabo, são conceitos propagados pela própria igreja no 

sentido de intimidar e tentar controlar os hereges. 
B) O pensamento gravita em torno de Deus e da alma, embora reconheça que o intelecto, uma das faculdades da alma, seja 

uma potência não inerente a qualquer ser humano.  
C) Os cristãos não podem se aproximar de forma alguma da filosofia grega pagã, considerada, pelo bispo de Hipona, a maior 

causa do afastamento dos fiéis de suas virtudes cristãs. 
D) Existe a condição do reconhecimento por parte do homem de parcela da verdade por meio da razão, embora, para se 

compreender a essência da verdade, só seja possível por meio da fé.  
 

Questão 16 
Platão, Epicuro e Plínio foram os primeiros filósofos a abordar o tema eutanásia (mesmo que sem esse nome ainda). Em sua 
obra República, Platão estabelece conceitos que justificam o homicídio dos anciões, dos débeis e dos enfermos. Sócrates e 
Epicuro defendiam a ideia de que o sofrimento resultante de uma doença dolorosa justificava o suicídio. Já Aristóteles, Pitágoras 
e Hipócrates condenavam o suicídio. O termo “eutanásia” foi proposto pelo filósofo Francis Bacon, em sua obra “Tratado da 
Vida e da Morte”, que defendia a prática como o tratamento adequado às doenças incuráveis. Morus defende que todos os 
que se sentiam inúteis deveriam se autodestruir, como um meio de ajudar a sociedade a progredir economicamente. 

(História da eutanásia | Filosofia na Escola.) 
 

A bioética é campo de conhecimento multi e interdisciplinar que estuda a conduta humana nas ciências da vida e nos cuidados 
em saúde, à luz de valores e princípios morais. Interessa-se por ampla gama de eventos ocorridos desde o início até o término 
da existência humana. Sob a perspectiva da bioética, em relação à terminalidade da vida humana, é correto afirmar que: 
A) A eticidade em relação à eutanásia não se relaciona com a obediência a regras, códigos ou princípios, mas apenas no desejo 

e na necessidade de que está imbuído cada caso em particular. 
B) O princípio da eutanásia precede o da autonomia e já estava presente no voto profissional dos médicos – também conhecido 

como juramento de Hipócrates, que já aprovava esse tipo de ação. 
C) A eutanásia consiste em evento complexo que envolve relações de poder, saberes, sentimentos, afetos, crenças e valores 

culturais tanto individuais quanto da sociedade na qual os sujeitos se inserem. 
D) A bioética discorda terminantemente da criminalização da eutanásia ativa e passiva (a pedido expresso do doente terminal), 

pois o livre arbítrio deve prevalecer nas ações humanas, independentemente de qualquer situação. 
 

Questão 17 
As atividades humanas estão ficando, a cada dia, mais dependentes da tecnologia e, portanto, susceptíveis às suas vulne-
rabilidades e seus efeitos. A Filosofia ajuda a reconhecer a tecnologia como dimensão da vida humana e, não apenas, como um 
evento histórico. O controle exercido pelas ferramentas proporcionadas pelos avanços no setor vem sendo alvo de análises de 
inúmeros filósofos. Alguns estudiosos desenvolvem um paralelo deste domínio com o livro Leviatã, escrito por Thomas Hobbes 
(1588-1679). A obra defende a existência de um governo absoluto, central e forte. Hoje, a internet poderia ser considerada o 
“Leviatã Digital”. [...]  

(MORAN, 2005. In.: Revista Filosofia, Ciência e Vida. Editora Escala - Ano VII - Edição 81 - abril /2013.) 
 

Alguns estudiosos desenvolvem um paralelo entre a visão teórica elencada por Hobbes, em seu livro “Leviatã”, e as questões 
da tecnologia hoje, no sentido de que: 
A) Para Hobbes, o contrato social restringe-se à elite, excluindo os demais estamentos, o que não acontece com o “Leviatã 

Digital”. 
B) O livre arbítrio visto por Hobbes prevaleceria, entre governantes e governados numa relação contratualista, em relação às 

mídias, perderia o sentido. 
C) Apesar das semelhanças entre o contexto Hobbesiano, a tecnologia constituiu uma entidade autônoma, alheia à sociedade, 

ficando restrita ao mundo tecnicista. 
D) No Leviatã, o domínio absoluto central e forte seria representado pelo governo e, hoje, seria o papel das mídias que 

efetivamente tomam conta praticamente de tudo. 
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Questão 18 
A única coisa de que aqui será feita abstração […] é unicamente a vontade que constitui o outro lado do mundo: num primeiro 
ponto de vista, com efeito, este mundo apenas existe absolutamente como representação; noutro ponto de vista ele apenas 
existe como vontade.  

(Schopenhauer, 2001, p. 11. O mundo como representação e como vontade no pensamento. Disponível em: nucleodoconhecimento.com.br.) 
 

A reação ao racionalismo iluminista – isto é, à crença de que a razão seria capaz de alcançar a verdade e de que a ciência, por 
meio da tecnologia, nos tornaria “mestres e senhores da natureza” – manifestava-se, também, com o movimento romântico, 
que irrompera no século XIX. No mesmo século, além de Nietzsche, o alemão Arthur Schopenhauer e o dinamarquês Sören 
Kierkegaard foram alguns dos que submeteram à prova os alicerces da razão. Em Schopenhauer apresenta-se: 
A) A discordância veemente com a teoria Kantiana de que entendemos as imagens por meio de formas puras (espaço, tempo 

e causalidade) e que, portanto, o mundo é “fenômeno”, o que aparece para nós.  
B) A tese que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e 

apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais ou “distrações existenciais”. 
C) A ideia de que seria preciso buscar, além do princípio da razão, outro caminho: o do sentimento. Ao se aprofundar na 

subjetividade, ele encontra seu corpo submetido às leis da causalidade como todos os corpos. 
D) A afirmação de que a origem do desespero está na imaginação, onde o homem pode criar uma relação fantasiosa consigo 

mesmo. O desespero, segundo ele, vem do afastamento da existência; constitui a pior das doenças. 
 

Questão 19 
“O universo é uma harmonia de contrários.” 
“A evolução é a Lei da Vida, o número é a Lei do Universo, a unidade é a Lei de Deus.” 
“A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo.” 
“Observa o teu culto à família e cumpre teus deveres para com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa as crianças e 
não precisarás castigar os homens.” 
“O filósofo não é dono da verdade, nem detém todo conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber.” 
“Os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma.” 

(GOMES, Carla Regina. Pitágoras de Samos: De Místico a Precursor da Teoria dos Números. V Bienal da SBM, 2010.) 
 

Em comum, todos os pensamentos anteriormente apresentados têm o fato de serem de Pitágoras de Samos, protagonista 
da Escola Itálica, também conhecida como Escola Pitagórica. São ideias e obras dessa escola, incluindo, também, seus outros 
representantes:  
A) Pitágoras de Samos; defendia a ideia de que o mundo surgiu quando precisou haver uma limitação para o ápeiron e essa 

limitação era formas numéricas sobre o espaço. 
B) Hipaso de Metaponto; escreveu a obra “Sobre a Natureza” com a mais antiga descrição da doutrina pitagórica, ou seja, esse 

trabalho é a primeira obra escrita por um pitagórico. 
C) Árquitas de Tarento; se crê que foi quem provou primeiramente a existência dos números irracionais, embora discordasse 

da recusa dos pitagóricos em estudar ou falar sobre geometria. 
D) Filolau de Crotona; escreveu sobre as utilizações das médias aritméticas e geométricas e sobre métodos interativos para 

determinação de raízes quadradas e foi criador dos números decimais.  
 

Questão 20 
De certo modo, o filósofo George Berkeley (1685-1753) está na contracorrente de seu tempo. [...] Para ele, os filósofos criam 
apenas dúvidas e incertezas. “Parece-me que a maior parte, senão todas as dificuldades que até agora detiveram os filósofos e 
barraram o caminho do conhecimento, nós as provocamos, levantando a poeira e depois queixando-nos de não ver”, diz. 
“Poeira”, no caso, é a suposição da existência da matéria como substância, isto é, uma coisa subsiste por si, independentemente 
da alma e exterior a esta. Isso acarreta a intrincada discussão sobre a natureza da relação entre a matéria e a alma (Descartes 
e os racionalistas) e, no limite, a posição que admite que há na matéria um “não sei quê” inacessível ao conhecimento (Locke) 
– o que já é um passo para o ceticismo. [...] 

(ABRÃO, Bernardette Siqueira (org.). História da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 253-256. Coleção Os Pensadores. A razão: inata ou 
adquirida?)  

 

A concepção de Berkeley de idealismo parte de uma concepção própria de realidade. Dentre as suas principais teorias, 
podemos apontar: 
A) A afirmação de que as ideias, na verdade, são cópias de algo fora da mente, que existem independentes da percepção. Ele 

separa as qualidades primárias e secundárias que conduzem o pensamento. 
B) A tese de que além de organizar, a mente também armazena e dá significado a priori às informações, aos conhecimentos de 

propriedade dos seres humanos que são, na verdade, inatas, mas não acessíveis a todos. 
C) A ideia de imaterialismo, na qual o conceito de existência está diretamente ligado ao conceito de percepção. O mundo, para 

ele, não tem uma realidade independente da mente, sua tese “faz o mundo desaparecer”. 
D) A premissa que ele defendia veementemente de que apenas alguns seres humanos são capazes de construir o próprio 

pensamento, pois, nesse caso, são formados por substância pensante (a mente) e substância externa (o corpo). 
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Questão 21 
Todo conhecimento cientifico visa constituir-se em senso comum. Sabemos hoje que a ciência moderna nos ensina pouco sobre 
a nossa maneira de estar no mundo e que esse pouco, por mais que se amplie, será sempre exíguo porque a exiguidade está 
inscrita na forma de conhecimento que ele constitui. A ciência moderna produz conhecimentos e desconhecimentos. Se faz do 
cientista um ignorante especializado; faz do cidadão comum um ignorante generalizado. Ao contrário, a ciência pós-moderna 
sabe que nenhuma forma de conhecimento é, em si mesma, racional; só a configuração de todas elas é racional. Tenta, pois, 
dialogar com outras formas de conhecimento deixando-se penetrar por elas. A mais importante de todas é o conhecimento do 
senso comum, o conhecimento vulgar e prático com que no cotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido à nossa 
vida. A ciência moderna construiu-se contra o senso comum que considerou superficial, ilusório e falso. A ciência pós-moderna 
procura reabilitar o senso comum por reconhecer nessa forma de conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a nossa 
relação com o mundo. [...]  

(SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. Porta: Edições Afrontamento, 1995.) 
 

Doxa e Episteme são duas palavras de origem grega. A diferenciação de concepções acerca do significado dessas palavras 
exerce um papel importante para entender a teoria de uma série de filósofos. Em Platão:  
A) Doxa e episteme estão sempre mesclados a outros conceitos e não podem ser definidos; pois, segundo o filósofo, variam de 

função e significado a cada situação em que se encontram, dependendo do objeto a que se referem. 
B) Doxa é opinião, mas como conhecimento profundo da realidade das coisas, manifesta-se diretamente ligado ao bem, no 

sentido de garantir a veracidade dos sentidos, enquanto episteme, afastada de doxa, é apenas subjetiva. 
C) Episteme, nos primeiros diálogos do filósofo, configura-se como conhecimento verdadeiro diametralmente afastado 

de doxa, que, por sua vez, só pode se tornar verdadeira, se comprovar, sistematicamente, a relação com a ética. 
D) Existe a preocupação em ajustar os termos dentro de uma precisa terminologia. No diálogo República, esses termos 

adquirem uma nova delimitação e, apesar de serem considerados radicalmente opostos, mantêm uma relação intrínseca. 
 

Questão 22 
Mundialmente conhecida por seu trabalho científico, a psiquiatra Nise da Silveira (1905-1999) é o tema de exposição em cartaz 
no CCBB de Belo Horizonte. O térreo do Centro Cultural recebe mais de 100 obras do Museu de Imagens do Inconsciente, lugar 
que recebeu e recebe as produções artísticas de pacientes psiquiátricos, e ainda peças, fotografias, vídeos e aquarelas. Com 
curadoria do Estúdio M’Baraká, a exposição mostra o posicionamento de Nise como uma das maiores cientistas do Brasil com 
reconhecimento internacional.  

(Exposição sobre Nise da Silveira chega ao CCBB em Belo Horizonte — Português.)  
 

Nise da Silveira recebeu inúmeros prêmios pelo trabalho desenvolvido ao longo de sua vida e se tornou uma referência na 
psiquiatria brasileira, recebendo, também, reconhecimento internacional. Em sua vida e carreira: 
A) Um dos métodos alternativos propostos e aceitos por Nise foi o uso da lobotomia, criada pelo médico Egas Moniz. 
B) Foi fundadora na década de 1930 do Partido Comunista Brasileiro e participou da Intentona Comunista naquele mesmo ano.  
C) Foi a primeira psiquiatra brasileira a utilizar o coma medicamentoso e convulsões induzidas por insulina, para tratar 

esquizofrenia. 
D) Se posicionou contra métodos violentos, como o eletrochoque; usava tratamentos que colocavam os pacientes em contato 

com animais domésticos. 
  

Questão 23 
A Filosofia entre a Religião e a Ciência 

 

Os conceitos da vida e do mundo que chamamos “filosóficos” são produtos de dois fatores: um, constituído de fatores religiosos 
e éticos herdados; o outro, pela espécie de investigação que podemos denominar “científica”, empregando a palavra em seu 
sentido mais amplo. Os filósofos, individualmente, têm diferido amplamente quanto às proporções em que esses dois fatores 
entraram em seu sistema, mas é a presença de ambos que, em certo grau, caracteriza a filosofia. “Filosofia” é uma palavra que 
tem sido empregada de várias maneiras, umas mais amplas, outras mais restritas. [...] A filosofia, conforme entendo a palavra, 
é algo intermediário entre a teologia e a ciência. Como a teologia, consiste de especulações sobre assuntos a que o conhe-
cimento exato não conseguiu até agora chegar, mas, como ciência, apela mais à razão humana do que à autoridade, seja esta 
a da tradição ou a da revelação. [...] 

(Bertrand Russel: A Filosofia entre a Ciência e a Religião – Texto – Blog Dom Leon.) 
 

Bertrand Russel foi um dos mais influentes filósofos e matemáticos que o século XX já teve. Durante toda a sua vida sentiu 
simpatia pelo anarquismo – doutrina que prega o banimento de toda autoridade, a mudança da soberania do Estado pelo 
contato livre – apesar de ter defendido o esboço de um Estado Mundial para dar fim as guerras entre as nações. Uma das 
características marcantes em suas teorias: 
A) É o ceticismo, um dos mandamentos do filósofo era “não tenha certeza absoluta”. 
B) É o cientificismo, ou seja, a crença nas soluções irrefutáveis fornecidas pela ciência. 
C) Seria o determinismo, gerado pela certeza paradoxal, fornecida e subsidiada unicamente pela consciência humana. 
D) Seria, sem dúvida, o empirismo lógico, propiciado pelas práticas científicas, destituídas do puro dogmatismo religioso. 
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Questão 24 
No início do período colonial, diferentes visões de mundo e de valores entre europeus e indígenas impuseram como correta a 
conduta dos “civilizados”, mesmo que suas práticas fossem incompreensíveis para os indígenas, como a transformação da 
propriedade de terras em bem particular voltado para o acúmulo de riquezas. Outro exemplo clássico desse choque cultural foi 
a questão da antropofagia. Os europeus que chegaram à América ficaram escandalizados com o canibalismo praticado por 
vários povos indígenas, enquanto para estes o ato de devorar o inimigo revestia-se de homenagem simbólica às qualidades 
dele, as quais se desejava incorporar. Como seria vista uma pessoa que praticasse hoje o canibalismo? Como seria uma análise 
ética desse caso, em vários períodos da história? 

(Dimesnstein, 2008.)  
 

A ética em Aristóteles é voltada para a razão prático-teleológica, no sentido da busca de todas as coisas por um bem, e sendo 
esta a busca também das ações humanas, este deve ser o melhor dos bens, cuja finalidade encontra-se em si mesmo. Já em 
Sócrates, a ética: 
A) Só pode acontecer quando nós damos ouvido ao nosso lado racional, devidamente trabalhado a partir da cultura, o qual nos 

ajuda a tomar decisões mais justas e consonantes com a coletividade. 
B) Fundamentalmente, tem que ser alcançada e percebida mesmo que às custas do exercício da força física e da coação 

psíquica, mesmo contrária a si, contrária aos seus interesses e desejos, pois é externa ao indivíduo.  
C) Seria alcançada em conjunto com os demais valores igualmente fundamentais como o corpo, por exemplo, a vida, a saúde, 

o vigor físico, a beleza; os ligados aos aspectos externos do homem como a riqueza, o poder, a fama. 
D) Deveria ser introjetada no interior do homem como um valor supremo, tornando-o, assim, um indivíduo virtuoso. Pressupõe 

o autoconhecimento do ser humano, o conhecimento de si mesmo como um processo para atingir a virtude. 
 

Questão 25 
No mundo contemporâneo, as investigações sobre a linguagem deram um grande salto. A filosofia da linguagem afastou-se das 
questões sobre a natureza e a origem das línguas e tornou-se um domínio próximo da linguística e da lógica. A linguística foi se 
constituindo como uma ciência da linguagem, especialmente com o trabalho de Ferdinand de Saussure, no seu Curso de 
Linguística Geral. Uma das distinções mais importantes na linguística é aquela que se dá entre linguagem e língua. Enquanto a 
linguagem é entendida como uma capacidade humana universal de comunicação por meio dos signos, a língua é vista como um 
produto social, um conjunto de convenções adotadas pela sociedade.  

(Gilberto Dimenstein, 2008.) 
 

A Filosofia da Linguagem é o ramo da Filosofia que investiga as relações entre mundo, pensamento e linguagem. Foi somente 
a partir do século XX que a Filosofia passou a considerar a linguagem como uma investigação filosófica fundamental. Para o 
filósofo austríaco Wittgenstein —  um dos mais notáveis autores da Filosofia da Linguagem:  
A) Era necessário criar o idioma ideal, universal e único, isento de ambiguidades, e que pudesse ser usado em todos os lugares e 

instâncias, pois entendia a linguagem como um fator de globalização. 
B) O próprio vocabulário, como uma ferramenta através da qual se dá expressão da experiência humana, independe do 

contexto atribuído pela mente, pois é basicamente exterior ao sujeito. 
C) Todos os problemas filosóficos são, na verdade, problemas de linguagem. A dominação da linguagem está diretamente ligada 

ao poder, pois ambos são conceitos intrínsecos. O poder é aquele que gera o saber. 
D) Estamos tão somente jogando ingenuamente jogos de linguagem que funcionam apenas inseridos em determinada 

interpretação social da realidade, e que muito provavelmente não é a própria realidade.  
 

Questão 26 
O pensamento decolonial objetiva problematizar a manutenção das condições colonizadas da epistemologia, buscando a eman-
cipação absoluta de todos os tipos de opressão e dominação, ao articular interdisciplinarmente cultura, política e economia de 
maneira a construir um campo totalmente inovador de pensamento que privilegie os elementos epistêmicos locais em 
detrimento dos legados impostos pela situação colonial. Grosfoguel aponta que “é preciso descolonizar não apenas os estudos 
subalternos como também os pós-coloniais”.  

(Apud ROSEVICS, 2017, p. 189.) 
 

O racismo epistêmico é um dos racismos mais invisibilizados no “sistema-mundo capitalista/patriarcal/moderno/colonial”. 
O racismo em nível social, político e econômico é muito mais reconhecido e visível que o racismo epistemológico. Sobre essa 
questão, é correto afirmar que: 
A) Embora hoje existam muitas leis rigorosas que regulem as produções e engajamento acadêmico para impedir tais discri-

minações, observarmos que ainda é possível detectar tais discrepâncias.  
B) No Brasil, com o sistema de cotas, a abrangência acadêmica se tornou uma realidade e as atitudes hegemônicas em relação 

ao conhecimento têm sido vistas sob o discurso de objetividade e neutralidade.  
C) Este racismo epistemológico opera privilegiando as políticas identitárias dos antigos colonizadores e a tradição de pensa-

mento e pensadores dos homens ocidentais (que também distingue as mulheres).  
D) Vemos que todas as disciplinas das instituições particulares (de elite), sem exceção, privilegiam os pensadores e teorias 

ocidentais, enquanto que as demais, por questões políticas, são obrigadas a democratizar.  
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Questão 27 
Texto I 
Porque se por reflexão própria abraçar as opiniões de Xenofonte e Platão, elas deixarão de ser deles e se tornarão suas. (...) 
Não se trata de aprender os preceitos desses filósofos, e sim de lhes entender o espírito. Que os esqueça à vontade, mas que 
os saiba assimilar. 

(MONTAIGNE, Michel de. Ensaios, Livro I, cap. XXVI, Da educação das crianças, p. 77 
 Revista de Administração Educacional, Recife, v.1, n. 1 p. 76, jan/jun, 2014.) 

 

Texto II 
A advertência para cada qual conhecer a si mesmo deve ter um efeito importante, pois aquele deus de ciência e de luz [Apolo] 
mandou fixá-la na fachada de seu templo, como abrangendo tudo o que ele tinha para aconselhar-nos. Platão também diz que 
a sabedoria não é mais que a execução dessa ordem, e Sócrates prova-o detalhadamente em Xenofonte.  

(MONTAIGNE, Michel de. Ensaios, Livro I, cap. XXVI, Da educação das crianças, p. 77 Revista de Administração Educacional, Recife, v. 1, n. 1 p. 437.) 
 

O Renascimento Cultural contribuiu para uma série de transformações, inclusive nos aspectos filosóficos. Erasmo de 
Rotterdam, Michel de Montaigne, Giordano Bruno, Nicolau Maquiavel, dentre outros, foram pensadores que se destacaram 
nesse período. Montaigne, especificamente: 
A) Afirmava que alguns métodos coerentes e racionais devem ser aplicados para manter o poder, que é a principal forma ética 

de se agir na política militar de um estado.  
B) Falava sobre os deveres dos cristãos e sobre a importância da sinceridade, necessária para que o formalismo e o dogmatismo 

não permitissem que a fé abandonasse as noções éticas necessárias à vida. 
C) Discutia, em seus tratados sobre o universo infinito e os mundos, sobre a causa, o princípio primeiro que suscitava uma nova 

visão cosmogônica que, segundo ele, era necessária como sistema de referência ética para agir. 
D) Explicava que sob o ponto de vista da ética, ter ética é como recolocar o espírito numa condição pedagógica, cuja aprendiza-

gem tem o pensamento por objeto. A autoafirmação da vontade individual coopera com a construção do coletivo.  
 

Questão 28 
Afinal, um laboratório terá uma boa performance tanto por seu pessoal ser bem organizado e ter acesso a aparelhos precisos 
quanto por raciocinar corretamente. A fim de produzir resultados científicos, é preciso, também, possuir recursos, acesso às 
revistas, às bibliotecas, a congressos etc. É preciso, também, que, nas unidades de pesquisa, a comunicação, o diálogo e a crítica 
circulem. O método de produção da ciência passa, portanto, pelos processos sociais que permitem a constituição de equipes 
estáveis e eficazes; subsídios, contratos, alianças sociopolíticas, gestão de equipes etc. Mais uma vez, a ciência aparece como 
um processo humano, feito por humanos, para humanos e com humanos. 

(FOUREZ, Gérard. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências São Paulo: Editora Unesp, 1995. p. 94-95.) 
 

O conhecimento científico é considerado conquista recente da humanidade. Atualmente, temos várias comunidades 
científicas, indivíduos que se reconhecem e são reconhecidos como possuidores de conhecimentos específicos nas áreas da 
investigação científica. Nesse contexto: 
A) Algumas teorias científicas incompatíveis entre si podem ser aceitas, para explicar diferentes aspectos do mesmo fenômeno. 
B) A ciência, no auge da revolução nanotecnológica, tem uma responsabilidade social a mais e só apresenta teorias fidedignas 

e irrefutáveis.  
C) É possível considerar grande parte das conclusões científicas como indubitáveis e com uma perenidade impossível para as 

teorias anteriores. 
D) A participação em uma comunidade científica implica, necessariamente, na aceitação de uma teoria pelo grupo, que, na 

verdade, a respalda. 
 

Questão 29 
Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frusta-se o efeito. Pois a natureza não se vence, 
se não quando se lhe obedece. E o que à contemplação apresenta-se como causa é regra na prática. 

 (Bacon, 1997, p. 33.) 
 

O filósofo Francis Bacon, também político e escritor inglês que viveu durante o início do século XVII, acreditava que a ciência 
poderia proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida. Como Galileu, ele desejava que os cientistas se livrassem da 
ignorância e dos preconceitos do passado e que realizassem novas descobertas. Dentre suas teorias, podemos destacar: 
A) A demonstração de que observação e experimentos, juntamente com as teorias advindas dos mestres precursores, garantam 

a compreensão do mundo num viés epistemológico correto.  
B) O distanciamento da visão aristotélica da ciência como pura contemplação – como um saber em si mesmo. Ele buscou a 

ciência baseado no fazer (as obras) em vez de no falar (a retórica).  
C) A afirmação de que os cientistas deveriam realizar experiências com o intuito de alcançar novas descobertas, mas não 

deveriam se desligar da verdade implícita, que não pode ser medida e nem comprovada materialmente. 
D) A defesa de um método científico próprio e peculiar que envolvia a exposição de muitas hipóteses, mesmo que não 

comprovadas, mas com alguma possibilidade de acerto e que, independente do resultado, gerava conclusões fidedignas.  
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Questão 30 
A perturbação do arquivo deriva de um mal de arquivo. Estamos com um mal de arquivo (en mal d'archive). Escutando o idioma 
francês e nele, o atributo de “en mal de”, “estar com mal de arquivo” pode significar outra coisa que não sofrer de um mal, de 
uma perturbação ou disso que o nome “mal” poderia nomear. É arder de paixão. É não ter sossego, é incessantemente, 
interminavelmente, procurar o arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali onde, mesmo se há bastante, alguma coisa 
nele se anarquiza. É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à 
origem, uma dor da pátria, uma saudade de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. 

 (Derrida, 2001, p. 118.) 
 

Jacques Derrida faz um incessante trabalho de investigação que coloca sob suspeita os discursos da Filosofia e das Ciências 
Humanas, da Literatura e da História, da Fenomenologia e da Psicanálise ao questionar, inclusive, o próprio conceito clássico 
de ciência. Entre as suas teorias, apresenta que: 
A) As ideias absolutas da filosofia implicam o idealismo da universalidade concreta e incondicional como ponto de partida e 

como o objetivo final e último do conhecimento.  
B) O objetivo principal do homem é libertar a si próprio e libertar os outros. Combatia o Estado, a religião, os preconceitos 

morais e todos os elementos de opressão, principalmente os epistemológicos.  
C) Temos duas faculdades de conhecimento – a razão e a sensibilidade. A razão dá a forma do conhecimento, e a sensibilidade 

dá o conteúdo. Os olhos captam os fenômenos e a racionalidade os encaixa em categorias. 
D) É necessário desconstruir as verdades absolutas da metafísica e termos e expressões utilizados para legitimar suas verdades, 

que, para ele, devem ser vistas por um duplo viés, no sentido de concomitância ou simultaneidade. 
 

 Questão 31 
O valor de culto da obra de arte 

 

Se se consideram os diversos modos pelos quais uma obra de arte pode ser acolhida, a ênfase coloca-se ora sobre um fator, ora 
sobre outro, entre tais fatores, há dois que se opõem diametralmente: o valor da obra de arte como objeto de culto, e seu valor 
como realidade capaz de ser exposta. A produção artística começa por imagens que servem ao culto. Pode-se admitir que a 
presença mesma destas imagens tenha mais importância do que o fato de serem vistas. O gamo que o homem figura nas 
paredes de uma caverna, na idade da pedra, é um instrumento. Ele é indubitavelmente exposto aos olhos de outros homens, 
mas ele se dirige sobretudo aos espíritos. Posteriormente, é este valor de culto como tal que leva a que a obra de arte seja 
guardada em segredo; algumas estátuas de deuses não são acessíveis senão ao padre em sua cela. Algumas Virgens 
permanecem cobertas quase o ano todo, algumas esculturas de catedrais góticas são invisíveis quando contempladas debaixo. 
A medida que as obras de arte se emancipar de seu uso ritual, tornam-se mais numerosas as ocasiões de serem expostas. [...] 

(BENJAMIN, W. “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”. In: LIMA, LC. (org.). Teoria da cultura da massa. 
 Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990. p. 218-219.) 

 

Walter Benjamin, associado à Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica, preconizava, dentre outras ideias, que: 
A) A mecanização acaba com a “aura” da arte, no sentido de tirar seu valor simbólico, autêntico e subjetivo. 
B) A fundamental relação entre a família e outros elementos sociais incidia, radicalmente, na determinação qualitativa da arte 

pelo indivíduo. 
C) A principal teoria estética se fundava na ideia da dialética negativa; foi defensor ferrenho da educação como única forma de 

sistematização da arte. 
D) Havia uma relação intrínseca entre o capitalismo e a sexualidade, bem como discutia num viés fascista as questões 

relacionadas à raça e exclusão social. 
 

Questão 32 
Será que a natureza da atividade de pensar, o hábito de examinar, refletir sobre qualquer acontecimento poderia condicionar 
as pessoas a não fazer o mal? Estará entre os atributos da atividade do pensar, em sua natureza intrínseca, a possibilidade de 
evitar que se faça o mal? Ou será que podemos detectar uma das expressões do mal, qual seja, o mal banal como fruto do não 
exercício do pensar? 

(Hannah Arendt, 1998.) 
 

Hannah Arendt nasceu no ano de 1906, em Hannover, Alemanha. O conteúdo das reflexões filosóficas e sua intensa produção 
literária na área da filosofia foi (e é) muito importante, embora ela mesma não se incluísse dentro da categoria de pensado-
res. Dentre algumas de suas discussões, podemos apontar: 
A) As questões políticas, em que defendia a ideia de um governo baseado no poder hegemônico dos estados de exceção, em 

nome da ordem e da equidade social, tão duramente rechaçada. 
B) A necessidade, por parte das instituições sociais de estabelecerem uma coesão com a sociedade civil, por meio do 

compartilhamento dos espaços públicos e da própria vida privada.  
C) A social-democracia, que discutia com militantes de partidos, dirigentes sindicais e intelectuais. Fazia uma análise crítica do 

imperialismo, como algo que permite a banalização das relações capitalistas.  
D) O tema do totalitarismo, sobre o qual ela argumenta que a legitimidade totalitária desafiava a legalidade e a justiça, 

destruindo as instâncias de mediação, próprias dos regimes republicanos tradicionais. 
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Questão 33 
A generalidade que o conhecimento físico alcançou no que diz respeito a seus princípios últimos se a elevação verdadeiramente 
filosófica que conquistou em nossos dias fazem com que ele supere de longe, em audácia, todos os feitos anteriores do 
pensamento científico. 

(Schlick, 2016: 9.) 
 

Formado no início da década de 1920 por um grupo de pensadores, como reação à filosofia idealista e especulativa que, 
como acreditavam seus membros, era praticada nos centros de estudos da Alemanha naquela época, o Círculo de Viena 
(Wiener Kreis) teve como principais influências as ideias dos positivistas Ernst Mach e Auguste Comte, a lógica de Russell, 
Whitehead, Peano e Frege, bem como os novos paradigmas da física contemporânea, especialmente as descobertas de 
Einstein. O Círculo de Viena pertencia a um movimento intelectual: 
A) Que surgiu na Alemanha e, desde o princípio, foi criado com a finalidade de destruir a cultura ocidental, atacando o capita-

lismo, a dimensão religiosa da vida e a tradição clássica.  
B) Que, como escola filosófica, foi uma resposta aos pensadores anteriores que exaltavam a razão como única forma de 

apreensão de conhecimento, pois defendiam a inexistência do conhecimento. 
C) Que adotou um tipo de modelo que diferia dos tradicionais, pois propunha que uma organização deveria idealmente 

consistir em um grupo de pessoas com estrutura hierárquica e de decisões racionais e legais. 
D) Que ficou conhecido como neopositivismo, também chamado de positivismo lógico e empirismo lógico e defendia que era 

preciso retomar o ideal clássico e, partir da base empírica, para se construir uma teoria do conhecimento. 

 
Questão 34 
No juízo de alguns, a teoria das quatro causas em Aristóteles estaria já em sua origem comprometida por uma séria confusão. 
Se faz sentido falar em quatro causas, é porque as quatro, não obstante suas diferenças recíprocas, podem ser contadas sob 
um mesmo conceito-chave, ou seja, é porque, não obstante o fato de serem tipos diferentes de causas, partilham certas 
características comuns que as fazem ser, de todo modo, causas. Essa exigência, que é por si mesma sensata, também condiz 
com a filosofia de Aristóteles. Para poder contar objetos, isto é, para poder aplicar-lhes os predicados numéricos “um”, “dois”, 
“três” etc., temos de tomar os objetos como pertencentes a uma mesma família homogênea: os objetos contados têm de 
possuir ao menos uma propriedade comum que os tornam suscetíveis de serem contados numa mesma enumeração. 
Hierarquia das causas. [...] 

(Anais de Filosofia Clássica, vol. V nº 10, 2011. ISSN 1982-5323. Angioni, Lucas. As quatro causas na filosofia da natureza de Aristóteles.) 
 

Um aspecto fundamental dessa teoria da causalidade consiste no fato de que as quatro causas não possuem o mesmo valor, 
nessa hierarquia, segundo Aristóteles, existe a causa menos valiosa ou menos importante e a causa mais valiosa ou mais 
importante. Trata-se, respectivamente:  
A) Da causa final e da causa material. 
B) Da causa eficiente e da causa final. 
C) Da causa formal e da causa eficiente. 
D) Da causa material e da causa formal. 
 

Questão 35 
Sempre foi assim e sempre será, “que o mal suceda ao bem e o bem ao mal”. Assim como em todos os corpos têm um ciclo 
natural de nascimento, corrupção e morte. [...] não está na natureza das coisas do mundo o deter-se e quando chegam à máxima 
perfeição, não podendo mais se elevar, convém que precipitem e, de igual maneira, uma vez caídas e pelas desordens chegadas 
à máxima baixeza, necessariamente não podendo mais cair convém que se elevem: assim, sempre do bem se cai no mal e do 
mal eleva-se ao bem. Porque a virtude gera tranquilidade, a tranquilidade, ócio, o ócio, desordem, a desordem, ruína; e, igual-
mente, da ruína nasce a ordem, da ordem a virtude, e desta, a glória e a prosperidade. 

(Maquiavel, 1998, p. 229.) 
 

Nicolau Maquiavel (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) viveu durante o Renascimento Italiano. Os principais escritos em 
que expõe seu pensamento político — “O príncipe” e “Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio” — são publicados 
postumamente e repercutem até hoje. Em suas obras, Maquiavel expressa pensamentos às vezes divergentes como: 
A) Em “O príncipe”, seu pensamento político entende a política como um fim em si mesma. A avaliação das ações de um 

governante toma por base os fatos que se apresentam e não valorações de qualquer âmbito. 
B) Em “O príncipe”, Maquiavel procura avaliar o quadro social na sua totalidade e oferecer uma visão global do sistema político; 

neste sentido, analisa a importância da legitimidade contratual dada ao governante pelo povo. 
C) Em “Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio”, sua fala é permeada pelo par conceitual fortuna e virtú, termos que 

são usados em um sentido relativo às condições econômicas e sociais, sem o sentido político por excelência. 
D) Em “Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio”, Nicolau Maquiavel afirma que as decisões são exclusivas do governante; 

por isso, suas reflexões são inerentes à dinâmica do poder: é preciso aparentar ser bondoso, mas saber usar de violência. 
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Questão 36 
Texto I 
É possível distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião, ou pelo que quer que seja. Mas eles mesmos 
começam a se distinguir dos animais logo que principiam a produzir seus meios de subsistência; um passo que é condicionado 
por sua organização corporal. Produzindo seus meios de subsistência, os homens estão produzindo, indiretamente, sua própria 
vida material. O modo como os homens produzem seus meios de subsistência depende, em primeiro lugar, da natureza dos 
meios já existentes que eles encontram e têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado simplesmente 
como a reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se sim de uma determinada forma de dar expressão a suas vidas, 
um determinado modo de vida deles. A maneira como os indivíduos expressam suas vidas é a sua maneira de ser. Assim, o que 
eles são coincide com sua produção, tanto com o que eles produzem quanto com o modo como produzem a natureza dos 
indivíduos depende, então, das condições materiais que determinam sua produção. [...] 
(MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. In MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia. Dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar, 2000, p. 135-136.) 

Texto II 
[...] na ideologia burguesa, a família não é entendida como uma relação social que assume formas, funções e sentidos diferentes 
tanto em decorrência das condições históricas quanto em decorrência da situação de cada classe social na sociedade. Pelo 
contrário, a família é representada como sendo sempre a mesma (no tempo e para todas as classes) e, portanto, como uma 
realidade natural (biológica), sagrada (desejada e abençoada por Deus), eterna (sempre existiu e sempre existirá), moral (a vida 
boa, pura, normal, respeitada) e pedagógica (nela se aprendem as regras da verdadeira convivência entre os homens, com o 
amor dos pais pelos filhos, com o respeito e temor dos filhos pelos pais, com o amor fraterno). Estamos, pois, diante da ideia 
da família e não diante da realidade histórico-social da família. 

(CHAUI, Marilena. O que é idealogia. São Paulo Brasiliense, 1982. P. 88. Coleção Primeiros Passos.) 
 

Ao analisarmos os dois textos, ambos versando sobre “ideologia”, é correto afirmar que: 
A) Tanto em Marx quanto em Chauí, a ideologia, apesar de ser claramente perceptível à coletividade, é aceita e reverenciada, 

pois representa a única forma concreta de inibir na realidade as discrepâncias sociais latentes. 
B) Em Chauí, a produção mental, como se expressa na sua linguagem apolítica, é vista apenas no viés da subjetividade 

individual, da moralidade, da religião, como fatores intrínsecos e dissociados de qualquer outro aspecto. 
C) Em Chauí, a tese do materialismo histórico de Marx é completamente rechaçada, à medida que o sentido de diferença de 

classes se perde na formatação de um tipo de família que é representada como sendo sempre a mesma. 
D) Em Marx, a produção de ideias, de concepções, de consciência é, a princípio, diretamente entrelaçada com a atividade 

produtiva e o intercâmbio mental dos homens aparece como a emanação direta de seus comportamentos materiais. 
 

Questão 37 
A teoria do conhecimento pode ser definida como a investigação acerca das condições do conhecimento verdadeiro. Neste 
sentido, podemos dizer que existem tantas teorias do conhecimento quantos foram os filósofos que se preocuparam com o 
problema, pois é impossível constatar uma coincidência total de concepções mesmo entre filósofos que, habitualmente, são 
classificados dentro de uma mesma escola ou corrente. Dentre as principais questões tematizadas na teoria do conhecimento 
podemos citar: as fontes primeiras de todo conhecimento ou o ponto de partida; o processo que faz com que os dados se 
transformem em juízos ou afirmações acerca de algo; a maneira como é considerada a atividade do sujeito frente ao objeto a 
ser conhecido; o âmbito do que pode ser conhecido segundo as regras da verdade etc. 

(Leopoldo e Silva, Franklin. Teoria do conhecimento. In: MORA DE OLIVEIRA, Armando et al. Primeira filosofia. Tópicos de filosofia geral, p. 175.) 
 

A teoria do conhecimento é uma área da Filosofia que estuda como o processo de conhecimento acontece. Embora os gregos 
já tivessem teorias sobre isso, só com John Locke essa área se tornou uma disciplina separada na Modernidade. Para entender 
o que é teoria do conhecimento, precisamos entender a classificação de correntes filosóficas. Assinale, a seguir, a única 
afirmativa que contém a corrente filosófica e um ou mais filósofos que a representem. 
A) Idealismo: para Aristóteles e Tomás de Aquino está na opinião que nasce da percepção da aparência e da diversidade das 

coisas. A realidade sensível procura imitar sua forma concreta, perfeita e universal.  
B) Racionalismo: para Platão e Hegel, o conhecimento está apenas na inteligência com sua própria essência. Na educação aponta 

três fatores principais para o desenvolvimento do homem: experiência; curiosidade; e, repetição. 
C) Empirismo: para Locke, o conhecimento se inicia com a experiência dos sentidos. Nada existiria na mente que não estivesse 

antes nos sentidos. De acordo com Locke, a mente é como uma cera passiva, desprovida de conteúdos. 
D) Realismo: para Descartes e Kant, o conhecimento está na matematização da filosofia. Descartes defendia que todo o pensa-

mento deveria seguir a lógica matemática. O ideal seria que todos pensassem o mundo através dos números, pela lógica 
indutiva. 
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Questão 38 
A especificidade da informação estética 

 

Segundo José Teixeira Coelho Netto, a informação estética, ao contrário da informação semântica, não é necessariamente 
lógica. Ela pode ou não ter uma lógica semelhante à do senso comum ou à da ciência. Ela também não precisa ter ampla 
circulação, isto é, não há necessidade de que um público numeroso tenha acesso a ela. A informação estética continua a existir 
mesmo dentro de um sistema de comunicação restrito, até interpessoal, ou mesmo quando não há nenhum receptor apto a 
acolhê-la. Outra característica da informação estética que a diferencia da informação semântica é o fato de não ser traduzível 
em outras linguagens. Quando dizemos “o tempo hoje está ruim”, podemos traduzir a informação semântica contida nessa 
frase para qualquer outra língua, sem perda da informação original. No entanto, quando vemos uma cena de tempo ruim num 
filme, observamos a qualidade da cor, a força do vento, da chuva ou da neve, a vegetação, os ruídos ou o silêncio, a névoa, a 
qualidade da luz e inúmeros outros detalhes que nos são mostrados pelas câmeras e nos causam determinado sentimento. Essa 
informação estética não pode ser traduzida para qualquer outra linguagem sem ser mutilada, isto é, sem perder parte de sua 
significação. A informação estética apresenta, ainda, outro aspecto distintivo, que é o fato de não ser esgotável numa única 
leitura. Por exemplo: a informação sobre as más condições climáticas de um dia qualquer só me conta algo de novo na primeira 
vez em que for dada. Ela se esgota. O que não ocorre com a cena de tempo ruim de um filme. 

(TEIXEIRA, José Estética aga. Sad Pallo Brerse, 1982. P. 88. Coleção Primeiros Passos.) 
 

A reflexão filosófica sobre a Estética é assunto vasto e de grande complexidade. Vai desde a análise do senso comum 
relacionado à beleza até a experiência que nos chega pelos sentidos. Ela é tema abordado por quase todos os grandes 
filósofos. Em Baumgarten, especificamente, a estética: 
A) É vista como uma ciência do belo, mas problemática do ponto de vista teórico, pois faltam subsídios capazes de gerar uma 

leitura do belo à luz da crítica de nossos limites sensitivos e cognitivos.  
B) Serve para guiar o homem para a perfeição moral, sendo que o belo (atrelado ao bem), em si, não depende dos objetos, 

mas, sim, da acuidade e competência de cada indivíduo de percebê-lo e praticá-lo. 
C) E o belo estavam distanciados da reflexão filosófica, e eram considerados à margem de análises temáticas exclusivas. Essa 

irrelevância se devia, segundo ele, ao fato da beleza ser sobrepujada pelas questões éticas. 
D) Ganha uma aproximação entre o âmbito reflexivo-racional da filosofia e a sensibilidade da própria estética, realizando, assim, 

a retomada da questão do belo na era moderna e redefinindo-a sob a ótica do antropocentrismo. 
 

Questão 39 
Durante a década de 60, as leis de segregação racial predominavam nos EUA. No entanto, um grupo de mulheres afro-                         
-americanas se destacou por resistir ao racismo estrutural da época. Inspirado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly, 
o filme “Estrelas Além do Tempo” conta a história dessas figuras feministas. Composta em sua maioria por mulheres — 
conhecida popularmente como “computadores humanos” — tinha como objetivo resolver manualmente os cálculos matemáti-
cos necessários para a montagem de foguetes. Na época, a segregação racial era iminente, o que dificultou o trabalho das três 
cientistas. A equipe foi dividida em duas partes, sendo uma composta por matemáticas negras e outra por cientistas brancas. 
As mulheres afro-americanas ganhavam menos e eram obrigadas a usar uma área reservada para elas dentro da Nasa. As três 
mulheres enfrentaram o racismo e o machismo, dentro do ambiente de trabalho, para garantir que os astronautas Neil 
Armstrong, Alan Shepard e John Glenn pudessem realizar uma viagem espacial em total segurança. [...] 

(Estrelas Além do Tempo: a verdadeira história das cientistas negras da Nasa. Disponível em: uol.com.br.) 
 

Muitas cientistas eram e são responsáveis por descobertas importantes na história e seus nomes ficaram marcados pelo 
imenso conhecimento produzido, sobretudo por serem precursoras e vanguardistas em certos períodos em que a ciência era 
dominada por homens. Em relação a algumas dessas protagonistas da ciência e sua atuação na área do conhecimento, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Ada Lovelace: descobriu o principal tratamento efetivo para a hanseníase no início do século XX. A lepra, como a doença era 

conhecida, sujeitava os doentes ao isolamento.  
B) Jaqueline Goes de Jesus: com apenas 32 anos de idade é um nome importante na ciência brasileira. Biomédica e doutora em 

patologia humana, coordenou a equipe de pesquisa e sequenciou o genoma da Covid-19 no país. 
C) Alice Ball: na sua vida, se dedicou aos cálculos matemáticos e também à escrita. Ficou conhecida por ter desenvolvido o 

primeiro algoritmo processado por uma máquina — ou seja, ela foi a primeira programadora da História. 
D) Mary Jackson: considerada pioneira na paleontologia, foi uma cientista que teve papel fundamental em descobertas histó-

ricas. Ela encontrou centenas de fósseis e conseguiu identificar a chave da cadeia alimentar pré-histórica. 
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Questão 40 
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana 
assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado 
que qualificam de feminino. (...) O drama do nascimento e o da desmama desenvolvem-se da mesma maneira para as crianças 
dos dois sexos. 

(Livros - Simone de Beauvoir - trechos.org.) 
 

Simone de Beauvoir foi escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora. Integrante do movimento existencialista francês, 
Beauvoir foi considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno. Dona de um espírito inquieto e revolucionário 
para sua época, Beauvoir preconizava em suas teorias e obras: 
A) Foi fundadora da “Escola de cuidados éticos”, onde questiona o valor dos padrões universais de moralidade, tais como justiça 

ou dever, os vendo como impessoais e distantes de nossos problemas.  
B) Uma de suas ideias mais polêmicas está ligada ao casamento e à maternidade. Para ela, o casamento é uma instituição 

problemática e falida da sociedade moderna. E a maternidade é uma espécie de escravidão. 
C) Era uma filósofa por direito próprio que, apesar de publicar poucos trabalhos durante sua vida, sua influência no trabalho 

do marido é inegável. “A sujeição das mulheres”, obra-prima de seu companheiro é dedicada a ela. 
D) Seu maior trabalho foi “Intenção”, uma série de trabalhos mostrando como o que pretendemos que aconteça tem um grande 

efeito sobre nossa posição ética. E escreveu sobre tudo em que podia, incluindo lógica, ética, meta-ética, mente etc...  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




