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QUESTÃO 01
A qual filósofo grego pertence a célebre frase “Os fins
justificam os meios”?
a) Maquiavel
b) Sócrates
c) Platão
d) Aristóteles
QUESTÃO 02
Como é chamado o pensamento que foi construído por
meio das experiências vividas, mas que não é fruto de
uma reflexão mais aprofundada sobre as coisas que
nos cercam?
a) Senso comum.
b) Senso crítico.
c) Dialética.
d) Reflexão dedutiva.
QUESTÃO 03
A capacidade de questionar e analisar de forma
racional e inteligente algo ou alguém, levando o
homem a aprender a buscar a verdade questionando e
refletindo profundamente sobre cada assunto. Essa
definição se aplica a
a) dedução.
b) indução.
c) senso crítico.
d) senso comum.
QUESTÃO 04
Que direito resulta da própria natureza do homem, é
hierarquicamente superior a toda legislação que venha
a se contrapor a seus direitos primordiais, é inalienável
e contrapõe-se ao direito positivo, que é aquele
estabelecido pelo Estado?
a) Direto de ir e vir.
b) Direito natural.
c) Direito do consumidor.
d) Direito penal.
QUESTÃO 05

a) introspecção.
b) dialética.
c) autojulgamento.
d) maiêutica.
QUESTÃO 06
A tendência que limita todas as explicações sobre
fenômenos complexos a seus termos mais simples,
[mesmo as mais fundamentais ou banais, é
denominada de
a) projeção.
b) ato falho.
c) posicionalismo.
d) reducionismo.
QUESTÃO 07
A atitude que parte do dizer ou fazer algo por engano,
sem intenção, mas que seria, na verdade, a expressão
de algum pensamento, juízo ou desejo reprimido,
origina o (a)
a) superego.
b) ato falho.
c) senso comum.
d) consciência moral.
QUESTÃO 08
O método terapêutico criado por Freud, empregado
em casos de neurose e psicose, que consiste
fundamentalmente na interpretação dos conteúdos
inconscientes de palavras, ações e produções
imaginárias de um indivíduo, com base nas
associações livres e na transferência, é chamado de
a) hipnose.
b) terapia ocupacional.
c) psicanálise.
d) psicoterapia.
QUESTÃO 09
Que filósofo grego foi fundador da lógica e também o
primeiro pensador a realizar um estudo sistemático
dos tipos de argumentos?
a) Aristóteles
b) Platão
c) Sócrates
d) Maquiavel

A capacidade de observação que uma pessoa faz do
que ocorre dentro de si mesma, da própria mente e de
seus processos é denominada de
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 15

O modo de raciocinar, argumentar, demonstrar que a
confusão é uma consequência lógica das premissas
ou que pelo menos a pessoa que o utiliza pensa que é
chama-se de

Qual é o nome dado ao estudo por meio do qual se
desenvolve o conjunto das ideias que caracterizam
determinado grupo social, político, econômico,
religioso, entre outros, e que também é conhecido
como a ciência das ideias?

a) conclusão precipitada.
b) indução.
c) dedução.
d) intuição.

a) Democracia
b) Coesão social
c) Realismo
d) Ideologia

QUESTÃO 11
QUESTÃO 16
Que filósofo grego foi condenado à morte pelo povo de
Atenas, com a ingestão de um veneno chamado
cicuta, por se negar a deixar de praticar a filosofia?
a) Sócrates
b) Platão
c) Tomás de Aquino
d) Pitágoras
QUESTÃO 12
As narrativas e os ritos tradicionais pertencentes à
cultura de povos que utilizam elementos simbólicos
para explicar a realidade e dar sentido a suas vidas
são conhecidos por
a) mito.
b) crença.
c) doutrina.
d) religião.

O trabalho que se apresenta como algo extremo ao
trabalhador, algo que não faz parte de sua
personalidade, e em que o trabalhador não se realiza
individualmente, é um trabalho
a) alienado.
b) prazeroso.
c) obrigatório.
d) voluntário.
QUESTÃO 17
A doutrina que atribui exclusiva confiança à razão
humana, como instrumento capaz de conhecer a
verdade, é chamada de
a) Realismo.
b) Racionalismo.
c) Empirismo.
d) Apriorismo.

QUESTÃO 13
QUESTÃO 18
Como é denominado o estudo que se baseia na
origem e na história de um indivíduo em relação a
seus antepassados ou famílias?
a) Ontológico
b) Astrológico
c) Cosmogênese
d) Genealógico
QUESTÃO 14
O sistema de símbolos, isto é, signos que, por
convenção (acerto entre as pessoas), representam
alguma coisa, por exemplo, as línguas portuguesa e
inglesa, é chamado de linguagem
a) verbal.
b) simbólica.
c) visual.
d) cognitiva.

O conjunto de tendências filosóficas que, embora
divergentes em vários aspectos, têm na existência
humana o ponto de partida e o objeto fundamental de
suas reflexões é chamado de
a) Existencialismo.
b) Racionalismo.
c) Empirismo.
d) Apriorismo.
QUESTÃO 19
A tendência que defende nossa capacidade de
conhecer a verdade mediante um esforço conjugado
de nossos sentidos e de nossa inteligência, confiando
que, por meio de um trabalho metódico, racional e
cientifico, o ser humano torna-se capaz de conhecer a
realidade do mundo, é conhecida como dogmatismo
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a) crítico.
b) cético.
c) ingênuo.
d) fantasioso.
QUESTÃO 20
Qual o conjunto de normas que orientam o
comportamento humano, tendo como base os valores
próprios a uma comunidade ou cultura?
a) Moral
b) Cultura
c) Lenda
d) Mito
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