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QUESTÃO
.

01

O filósofo contemporâneo Michel Foucault procurou
mostrar que há duas formas de compreender a
filosofia, uma delas é “como busca da sabedoria,
entendendo o conhecimento como algo que vem de
fora”. Assim, de acordo com essa ideia, a filosofia
deve ser compreendida como
a) uma prática de vida, um pensamento sobre nós
mesmos.
b) a própria vida, ou seja, as coisas que aprendemos
no cotidiano.
c) as experiências que adquirimos fora do nosso
contexto.
d) a busca de um saber que está fora de cada um de
nós.
QUESTÃO
02
.
Assinale o nome do filósofo francês, nascido na
Tunísia, que se dedica aos campos da comunicação e
da informática, estudando seus impactos no
pensamento, e é autor de diversos livros, entre eles,
“As tecnologias da inteligência”.

QUESTÃO
04
.
Fundador de uma importante escola filosófica na
Magna Grécia, com sede na cidade de Crotona,
filósofo e matemático, se tornou muito conhecido pela
enunciação de um teorema matemático que recebeu
seu nome. Falamos de
a) Félix Guattari.
b) Pitágoras de Samos.
c) Gilles Deleuze.
d) Michael Foucault.
QUESTÃO
05
.
Segundo Platão, seria possível chegar a um
refinamento das ideias. O método de perguntas e
respostas, para ele, permitia avançar entre
contraposições e contradições, obtendo ideias cada
vez mais precisas, até que se chegasse ao
conhecimento verdadeiro denominado de
a) dialógica.
b) livre expressão.
c) dialética.
d) discurso.
QUESTÃO
06
.
“É da opinião que vem a desgraça dos homens”. Essa
frase [citada] foi proferida pelo filósofo francês

a) Platão
b) Antônio Gramsci
c) Pierre Lévy
d) André Comte-Sponville

a) Pierre Lévy.
b) Gilles Deleuze.
c) Michel Foucault.
d) André Comte-Sponville.

QUESTÃO
03
.
Sócrates declarava que assim como sua mãe havia
sido uma parteira, que dava à luz as crianças, ele
queria dar à luz as ideias. No sentido literal, “o parto
de ideias”, seu estilo filosófico, ficou então conhecido
como

QUESTÃO
07
.
Que expressão designa a produção da cultura,
segundo os padrões e os interesses do Capitalismo,
voltado para o consumo de massa, e se esforça por
definir o que todos querem ler, os filmes que preferem,
as músicas da moda?

a) maiêutica.
b) dialógica sensível.
c) discursiva.
d) filosofia poética.

a) A Indústria Capitalista
b) A Indústria Consumidora
c) A Indústria Comercial
d) A Indústria Cultural
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QUESTÃO
08
.
Seu pensamento contém uma crítica radical ao
pensamento moderno e ao cristianismo, que ele
identifica como uma “moral de rebanho”. Defendeu a
filosofia como a educação de si mesmo, um processo
constante de autossuperação. Referimo-nos a
a) Paul Feyerabend.
b) Theodor Adorno.
c) Friedrich Nietzsche.
d) Félix Guattari.
QUESTÃO
09
.
“Filosofia é uma prática discursiva que tem a vida por
objeto, a razão por meio e a felicidade por fim”. Essa
declaração é do filósofo
a) André Comte-Sponville.
b) Platão.
c) Sócrates.
d) Antônio Gramsci.
QUESTÃO
10
.
Que
pensamento
apresenta-se
como
uma
“Sabedoria”, um conhecimento pronto e definitivo, que
algumas pessoas têm e outras não, mas que qualquer
um pode aprender, desde que aceite os dogmas?

Filósofo, matemático e físico inglês, dedicou-se à
“Filosofia natural”, que compreendia as ciências
naturais em geral, como a física que, ainda nascente,
se interrogava sobre as leis que organizam a natureza.
Sua principal obra, Princípios matemáticos da filosofia
natural, publicada em 1687, expõe a teoria da
gravitação universal, segundo a qual todos os corpos
do Universo, tanto os objetos no planeta Terra quanto
os corpos celestes, estão sujeitos às mesmas leis
naturais, que podem ser medidas, calculadas e
explicadas. Falamos de
a) Leucipo de Mileto.
b) Isaac Newton.
c) Anaximandro de Mileto.
d) Galileu Galilei.
QUESTÃO
13
.
Na Antiguidade grega, os filósofos falavam em dois
níveis de conhecimento, e um deles indicava um
conhecimento racional, também baseado na
observação, mas construído de maneira sistemática e
metódica. Em um sentido muito amplo, essa palavra
grega é traduzida por “ciência”. Referimo-nos a
a) doxa.
b) episteme.
c) razão.
d) lógica.
QUESTÃO
14
.
Qual é o modo diferente de duvidar, que não consiste
no ato comumente exercido pelas pessoas quando
estão diante de algo duvidoso?

a) Pensamento crítico
b) Pensamento religioso
c) Pensamento mitológico
d) Pensamento livre
QUESTÃO
11
.
Caracteriza-se por ser um conhecimento absorvido
sem maiores reflexões, sem aprofundamento,
evidencia um tipo de conhecimento que todos nós
experimentamos. É denominado

a) Método cartesiano
b) Racionalismo
c) Dúvida metódica
d) Empirismo

a) senso comum.
b) senso crítico.
c) senso cristão.
d) senso livre.

QUESTÃO
15
.
É caracterizado como um dos cinco passos utilizados
no método científico cuja finalidade é verificar a
hipótese construída, que pode ser ou não
comprovada. Referimo-nos a

QUESTÃO
.

12
a) generalização.
b) experimentação.
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c) formulação de uma hipótese.
d) elaboração de teorias.
QUESTÃO
16
.
Que área da filosofia é dedicada a estudar a teoria da
ciência e a teoria do conhecimento?
a) Epistemologia
b) Mitologia
c) Racionalismo
d) Empirismo

ENSINO MÉDIO
QUESTÃO
20
.
Platão explicou a realidade como sendo composta por
dois mundos. São eles:
a) o mundo das ideias e o mundo inteligível.
b) o mundo dos sentidos e o mundo sensível.
c) o mundo do dialético e o mundo inteligível.
d) o mundo dos sentidos e o mundo da razão.

QUESTÃO
17
.
O Princípio que representa a razão como beleza
harmoniosa, comedida e organizada é chamado de
a) dionisíaco.
b) ártemista.
c) epático.
d) apolíneo.
QUESTÃO
18
.
Filosofo Alemão, foi um dos principais militantes do
movimento operário europeu e um dos mais eminentes
intelectuais do século XIX. Sua obra, parte escrita em
parceria com outro pensador, Friedrich Engels (18201895), inspirou as lutas pelos direitos humanos e
trabalhistas e a concepção do comunismo moderno.
Trata-se de
a) Karl Marx.
b) Michael Montaigne.
c) Hannah Grendt.
d) Thomas Morl.
QUESTÃO
19
.
Dedicavam-se a educar os jovens cidadãos gregos,
preparando-os para a vida política. Ensinavam uma
filosofia diferente daquela dos pré-socráticos, pois
estavam mais preocupados com o ser humano do que
com a natureza. Referimo-nos aos
a) patricistas.
b) sofistas.
c) aristocratas.
d) platonistas.
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