
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1- Filósofo alemão considerado um dos fundadores da FENOMENOLOGIA: 
 
a) Friedrich Nietzsche 
b) Karl Popper 
c) Edmund Husserl 
d) Sócrates 
e) Santo Agostinho 
 
2- Podemos considerar que termo “fenomenologia” vem do grego PHAINOMENON, que, entre outras coisas, significa: 
 
a) Aquilo que se esconde 
b) O que não se enxerga 
c) O que não deve ser nomeado 
d) O que ofusca 
e) Aquilo que aparece 
 
Observe a charge abaixo e responda às questões 3 e 4: 

 
 
3- A busca pelo conhecimento é uma prática comum: 
 
a) a todos os seres humanos desde o início da evolução; 
b) apenas aos pensadores modernos; 
c) foi abandonada a partir da invenção da internet; 
d) nunca despertou interesse da humanidade; 
e) é de interesse exclusivamente das ciências exatas (matemática, física e química). 
 
4- Para Sócrates o conhecimento alcançado só tinha valor se usado para: 
 
a) Construir o futuro 
b) Fazer o bem 
c) Desmentir os homens 
d) Enfrentar os deuses 
e) Reforçar a fé 
 
5- A FILOSOFIA busca: 
 
a) Conhecimento e verdade 
b) Sensações e mitologia 
c) Fé e religião 
d) Amor e amizade 
e) Conhecimento mitológico 
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6- Leia o texto. 
 
Toda guerra é perversa porque viola o mandamento da ética natural de ‘não matarás’. Mas há problemas: se um país 
é agredido por outro, que fazer? Tem direito de se defender por força defensiva? Como devem se comportar os 
governantes dos povos que assistem à limpeza étnica de minorias por parte de ditadores sanguinários que ainda 
violam sistematicamente direitos humanos, eliminando seus opositores? Vale alegar o princípio da não intervenção em 
assuntos internos de estados soberanos e assistir, passivos, a crimes contra a humanidade? Como reagir ao fenômeno 
difuso do terrorismo que pode utilizar armas de extermínio em massa e vitimar milhares de inocentes? Contra isso é 
legítima uma guerra preventiva? São questões éticas que ocupam mentes e corações nos dias atuais. Para não 
desesperar temos que pensar.(BOFF, Leonardo. Guerra e ética. Disponível em: <http://leonardoboff.eco.br/ 
site/vista/2003/fev21.htm>. Acesso em: 16 out. 2017). 
 
Acerca da relação existente entre ética e guerra, podemos afirmar que: 
 
a) uma vez declarada guerra, a política e a ética deixam de existir. 
b) a guerra e a ética possuem, ambas, uma finalidade semelhante. 
c) os combatentes de uma guerra não precisam agir de forma ética. 
d) a ética se faz necessária até mesmo em períodos em que há guerra. 
 
7- Leia o texto. 
 
Muitas pessoas não respeitam o direito umas das outras e não sabem quais são os próprios deveres. Por exemplo: um 
jovem pega o ônibus e vai se sentar no banco preferencial para pessoas idosas, gestantes, portadoras de deficiência 
ou obesas. Em seguida, uma senhora idosa entra no ônibus e não encontra lugar para se sentar, pois o jovem tomou 
o espaço que seria dela. O jovem, como se não estivesse percebendo o erro cometido ou não estivesse vendo a 
senhora, põe um fone de ouvido com uma música bem alta e fecha os olhos ou ‘continua’ a ler um livro, 
extremamente interessado e concentrado. A idosa é ignorada e continua em pé. O jovem, certamente, pensou: 
‘Poder, não pode, mas a gente dá um jeitinho’. 
 
Os jeitinhos são atos de:  
 
a) inocência, praticados sem maldade e de pouca importância. 
b) desrespeito ao ser humano e às normas de boa convivência. 
c) esperteza e inteligência que não podem prejudicar alguém.  
d) respeito que facilitam e auxiliam o convívio em sociedade. 
 
8- Hércules: foi um grande herói da Mitologia Grega. Filho de Zeus (deus dos deuses) e da mortal Alcmena. Segundo 
a mitologia, Hércules conseguiu feitos fantásticos como destruir um monstro de sete cabeças e capturar o cão de três 
cabeças de Cérbero. Num acesso de fúria causado por sua madrasta Hera, assassinou sua esposa e filhos. Como 
penitência, teve que realizar os chamados “12 trabalhos de Hércules”, que incluía enfrentar as bestas relatadas 
anteriormente. 
 
Super-Homem: o personagem nasceu no fictício planeta Krypton e foi chamado pelos seus pais de Kal-El (que 
significaria Filho das Estrelas no idioma kryptoniano). Foi mandado à Terra por seu pai, Jor-El, um cientista, 
momentos antes do planeta explodir. Conforme foi crescendo, ele descobriu que tinha habilidades diferentes dos 
humanos. Quando não está tatuando com o tradicional uniforme azul e vermelho, ele vive como Clark Kent, repórter 
profissional no Planeta Diário.WIKIPÉDIA. Disponível em: <www.wikipedia.com.br>. Acesso em: 19 dez. 2015. 
 
O texto acima retrata a história de dois heróis, um deles é personagem de quadrinhos da atualidade e outro, 
personagem dos mitos gregos antigos. Qual seria a principal função dessas histórias, além de divertir as pessoas? 
 
a) Ensinar sobre o que é o justo, o bom, o correto por meio das grandes atitudes, dos atos de heroísmos. Essas 

histórias orientam um caminho a ser seguido, o da ética. 
b) Demonstrar que apenas deuses ou extraterrestres são capazes de solucionar os problemas dos homens, que 

sozinhos, não são ninguém. 
c) Mostram que mesmo homens tidos como heróis podem cometer erros, pois o Super-Homem mente para todos 

fingindo ser humano e Hércules matou seus familiares. 
d) Ilustram que filhos de grandes homens estão destinados a grandes coisas. Hércules e o Super-Homem são filhos 

de um deus e do governante de outro planeta, respectivamente. 
e) Representam as pessoas importantes de cada época, no caso de Hércules, os heróis da Antiguidade e o Super-

Homem os heróis da atualidade. 
 
9- Leia:  
 
[…] ao contrário de outros seres, animados ou inanimados, nós homens podemos inventar e escolher, em parte, nossa 
forma de vida. Podemos optar pelo que nos parece bom, ou seja, conveniente para nós, em oposição ao que nos 
parece mau e inconveniente. Como podemos inventar e escolher, podemos nos enganar, o que não acontece com os 
castores, as abelhas e as térmitas (formigas). De modo que parece prudente atentarmos bem para o que fazemos, 
procurando adquirir um certo “saber-viver” que nos permita acertar. Esse saber-viver, ou arte de viver, se você 
preferir, é o que se chama de ética.SAVATER, Fernando. Ética para meu filho. São Paulo: Ed. Planeta do Brasil. 
2012. 
 



O texto acima afirma que a “Ética” pode ser compreendida como um “saber-viver”. Neste sentido, ela é importante 
para o homem, pois… 
 
a) permite o convívio entre as pessoas e a própria formação da sociedade. Sem a ética e as regras que a formam, tal 

convivência poderia se tornar impossível. 
b) nos ensina o “jeitinho” que podemos dar a cada coisa, de modo que nossos interesses sejam sempre satisfeitos. 
c) apresenta as regras por meio das quais as pessoas serão julgadas e punidas legalmente, levando à prisão, 

dependendo da gravidade das ações realizadas. 
d) demonstra que cada indivíduo estabelece o que considera justo e correto, não sendo possível uma única regra para 

que todos obedeçam. 
e) estabelece que cada pessoa pode agir de acordo com sua vontade, já que apenas os seres humanos são dotados e 

liberdade de escolha, enquanto os animais agem por instinto. 
 
10- Leia: 
 
O melhor modo do homem virtuoso viver segundo Sócrates é buscando o desenvolvimento da sua razão e do seu 
conhecimento e não buscando riquezas materiais que geralmente desviam o homem do caminho da virtude. A virtude 
é o bem mais precioso que a pessoa pode ter. 
 

Sócrates. Disponível em: <http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=23>. Acesso em: 28 jan. 2016. 
 
De que modo, segundo Sócrates, o conhecimento está relacionado à conduta virtuosa? 
 
a) Pois aquele que conhece verdadeiramente, não é capaz de agir de modo a causar dano aos outros. Ele entende o 

que é a justiça e não é capaz de agir de modo injusto. 
b) Pois o conhecimento auxiliaria o homem na conquista de seus interesses, que uma vez alcançados, tornaria o 

homem satisfeito. Assim, ele não necessitaria agir de modo injusto. 
c) Pois a virtude só pode ser conquistada na medida em que o homem é capaz de ajudar seus amigos e família, 

distribuindo seus bens. 
d) Pois a virtude consistiria em parecer bondoso aos demais, cumprindo sempre com as determinações da sociedade, 

apesar de se conhecer e saber o que de fato é o correto. 
e) Pois somos virtuosos quando aprendemos as verdadeiras motivações da sociedade, como a ganância e agimos 

para que possamos ser considerados bons. 
 
11- Observe a charge abaixo: 
 

 
 
A busca pelo conhecimento é uma prática comum: 
 
a) a todos os seres humanos desde o início da evolução; 
b) apenas aos pensadores modernos; 
c) foi abandonada a partir da invenção da internet; 
d) nunca despertou interesse da humanidade; 
e) é de interesse exclusivamente das ciências exatas (matemática, física e química). 
 
 
12- Não pode haver outra causa legítima da guerra, a não ser uma afronta recebida. O mesmo Agostinho escreve: “A 
iniquidade da parte contrária produz guerras justas”. Ele se serviu do termo iniquidade por injúria, como se tivesse 
dito injustiça, querendo exprimir uma ação injusta. Esses eram os dizeres que o arauto romano carregava: “Eu vos 
tenho por testemunhas que este povo é injusto e que não cumpre o que deve”.Disponível em: GROTIUS, Hugo. O 
direito da guerra e da paz. 
 
São critérios para uma guerra legítima, segundo Grotius:  
 



I. Estabelecer o domínio sobre Estados militar e economicamente inferiores. 
II. Recuperar o que é legalmente devido para o Estado que eventualmente tenha sido lesado (prejudicado). 
III. Defender-se contra uma ofensa que seja atual ou que ouse ameaçar a paz.  
IV. Punir o Estado que não compactue com as mesmas crenças religiosas e morais. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) seguinte(s) afirmativas(s): 
 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) II, III e IV. 
 
 
13- “No ano de 1961, Arendt escreveu um artigo para a revista americana New Yorker. O texto era sobre o 
julgamento de um membro do governo de Hitler [...] Hannah Arendt acompanhou todo o julgamento, escrevendo um 
artigo sobre ele e suas impressões a respeito do nazista Eichmann. [...] Uma das constatações a que chegou Arendt 
foi a de que o réu apresentou-se no tribunal como uma pessoa simples, um civil qualquer, uma pessoa que qualquer 
vizinho chamaria de um bom pai de família, tendo em vista as suas características. [...] Ao analisar as palavras 
pronunciadas pelo réu, Arendt percebeu a falta de profundidade existente em sua fala e como as suas palavras 
denotavam uma profunda falta de reflexão.”(Ensino Fundamental 9. ano: livro 2 / SAE DIGITAL S/A. - 1. ed. - 
Curitiba, PR: SAE DIGITAL S/A, 2017. p. 484.) 
 
Foi a partir dessa constatação que Arendt criou o termo banalidade do mal, que foi utilizado pela filósofa para 
designar: 
 
a) A falta de profundidade que Eichmann apresentava em seu discurso. 
b) A maldade com que o nazista calculava minuciosamente suas ações. 
c) A naturalidade com que Eichmann se dedicava em pensar no mal.  
d) A forma com que o nazista se apresentou: como um ser demoníaco. 
 
 
14- “Portanto, pense da seguinte forma: imagine que um cientista está observando um conjunto de cisnes em lugares 
diferentes. Ele percebe, então, que os cisnes observados são brancos. Isso o induz a concluir, portanto, que todos os 
cisnes são brancos. Ou seja, da observação de diversos casos particulares, chega-se a uma conclusão geral (método 
indutivo). [...] Segundo Popper, existe um grande erro nessa conclusão que deve ser corrigido: o cientista pode 
concluir algo apenas a partir dos cisnes observados e nunca sobre aqueles que não foram. Caso exista em um lugar 
qualquer um único cisne que não seja branco, então a teoria será falsa. Dessa forma, afirma Popper, uma teoria 
baseada no método indutivo (observação de casos particulares para postular leis gerais) jamais poderá ser 
considerada como verdade absoluta.” (SAE, 9. ano: Ensino Fundamental: 9. ano: livro 1 / SAE DIGITAL S/A. - 1. ed. - 
Curitiba, PR: SAE DIGITAL S/A, 2017. p. 477.)  
 
De acordo com o pensamento de Karl Popper: 
 
a) A teoria científica ao ser considerada verdadeira ou válida não pode mais ser refutada e não se torna inválida, 

mesmo quando for comprovado por outras observações que ela é falsa.  
b) Os cientistas podem tirar conclusões sobre os objetos que foram observados e também sobre aqueles que não 

foram. 
c) O conhecimento científico é entendido como um conhecimento definitivo, pois estabelece verdades dogmáticas, 

inquestionáveis e irrefutáveis. 
d) A ciência produz verdades refutáveis que são válidas apenas até o momento em que for provado o contrário. 
 
 
15- Sócrates desejava que cada pessoa tivesse um pensamento autônomo, que produzisse suas próprias ideias [...]. 
Sabendo disso, podemos deduzir que Sócrates desejava o bem de cada pessoa, de cada jovem e de cada cidadão. Ele 
não gostava de injustiça, más ações e corrupção. Para esse filósofo, conhecimento e bondade estão diretamente 
ligados. Uma pessoa que comete más ações não pode afirmar que possui um grande conhecimento, pois, para ela, 
essa prática não seria verdadeira. Conhecimento faz com que as pessoas sejam boas, impulsiona o bem, e não o mal. 
Para Sócrates, uma pessoa que pratica justiça é alguém que tem uma alma saudável. 
 

(Ensino fundamental 6. ano: livro 2 / SAE DIGITAL S/A. - 1. ed. - Curitiba, PR: SAE DIGITAL S/A, 2019. p. 411.) 
Segundo Sócrates: 

 
a) A justiça é a corrupção da alma e a injustiça é a pureza do corpo. 
b) É muito fácil uma pessoa conseguir viver tendo uma alma doente. 
c) Até mesmo uma pessoa que age com injustiça tem alma saudável. 
d) Uma pessoa que tem alma saudável é sempre extremamente má. 
e) Quando uma pessoa age de forma injusta sua alma está doente. 
 
 
16- Friedrich Wilhelm Nietzsche foi um filósofo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX, nascido 
na atual Alemanha. Ele escreveu vários textos críticos sobre a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e 
ciência, exibindo uma predileção por metáfora e ironia. 



 
Interprete o pensamento de Nietzsche: “Mais importante que a verdade é a utilidade do conhecimento.’ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17- “O bem ético pertence ao gênero da vida excelente e a felicidade é a vida plenamente realizada em sua 
excelência máxima. Por isso não é alcançável imediata nem definitivamente, mas é um exercício cotidiano que a alma 
realiza durante toda a vida (…) de acordo com a sua excelência mais completa, a racionalidade.” 
Marilena Chaui, Introdução à história da filosofia, 1, p. 442. 
 
Para Aristóteles, ser ético significa viver conforme a razão.  
 
O que ele quer dizer com isso? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Observe a charge e responda o que se pede nas questões 18 e 19 

 
18- Defina ética. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19- Faça uma crítica à ação apresentada na charge. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
20- Defina o que seriam CRIMES DE GUERRA e CRIMES CONTRA A HUMANIDADE com exemplos. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


