
 

INSTRUÇÕES  
 
 

 Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 3 (três) temas de redações e 30  

(trinta) questões que compõem a prova objetiva. 

 Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas  

da Prova Objetiva e versão definitiva da Redação. 

 
ATENÇÃO 

 

1. Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

2. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas. 

3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas  

aos Fiscais. 

4. Este Caderno de Provas contém questões objetivas, conforme o quadro abaixo, com 5 (cinco)  

alternativas cada uma, indicadas com as letras A, B, C, D e E, além da Prova de Redação, que  

serão respondidas por todos os candidatos ao Concurso Vestibular. 

 

 

 

 

 

 
5. Responda somente às questões de Língua Estrangeira escolhida no ato da inscrição. 

6. Ao receber a Folha de Respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos  

correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

7. Transcreva para a Folha de Respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado. 

8. Na Folha de Respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e preenchimento 

além dos limites do círculo destinado para cada marcação, anulam a questão. É de sua inteira responsabilidade a transcrição de 

suas respostas. 

9. Não haverá substituição, em hipótese alguma, da Folha de Respostas. 

10. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e 

equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste 

Processo Seletivo. 

11. Ao concluir a Prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em separado, a 

Folha definitiva de Redação, o Caderno de Provas e a Folha de Respostas, devidamente assinados. 

12. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas e elaboração 

da Redação. 

DADOS DO CANDIDATO 
 

NOME: 
IDENTIDADE: 
LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
LOCAL: 
BLOCO:   
SALA:                                   CARTEIRA: 

 

Prova de Língua e Literatura 

1ª parte: Prova de Redação 

2ª parte: Língua Portuguesa – 1 a 15 questões 

Literatura – 1 a 5 questões 

Língua Estrangeira Moderna – 1 a 10 questões de Inglês e 1 a 10 questões de Espanhol. 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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FILOSOFIA  

Questões de 1 a 15 

 
1 - “Não é possível aprender qualquer filosofia; [...]só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, 
fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à 
razão o direito de investigar aqueles princípios até mesmo em suas fontes confirmando-os ou rejeitando-os.” (KANT, 
Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 407). Sobre o processo do filosofar, considere as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 

A) A passagem de Kant serve para advertir que, mesmo estudando o pensamento dos grandes filósofos, o indivíduo deve aprender 
a filosofar, a exercer o direito de refletir por si próprio. 
B) A atividade de filosofar é, sobretudo, a experiência de um pensar permanente. Diferente do dogmatismo, a filosofia não apresenta 
verdades acabadas; ao contrário, convida à discussão. 
C) Mais do que um saber, a filosofia é uma atividade diante da vida, tanto no dia a dia como nas situações que exigem decisões 
cruciais. 
D) Quanto à tradição filosófica, é preferível não recebê-la passivamente, como um produto, como algo acabado, mas compreendê-
la como um processo, como reflexão crítica e autônoma a respeito da verdade. 
E) A filosofia, por estar no campo do pensamento, está à margem do mundo e da própria realidade circundante, constituindo um 
conjunto de saberes incontestáveis. 
 
2 - Sobre o período Pré-socrático, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Os primeiros pré-socráticos, como Tales de Mileto, Anaxímenes e Platão, são conhecidos como “monistas”, porque identificam 
apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. 
B) Para Heráclito, o ser é o múltiplo, não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, mas por estar constituído de 
oposições internas. Para ele, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo primordial, expressão visível da 
instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir.  
C) Para o filósofo Anaximandro, o princípio constitutivo de todas as coisas é um ser eterno, suprassensível e imutável, ao qual ele 
nomeia de Noûs. 
D) Demócrito é o precursor da matemática, atribui aos números a máxima perfeição original. 
E) Os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos devido a uma classificação posterior da filosofia, que tinha como 
referência a figura de Sócrates. Todavia, nem todos os pensadores pré-socráticos viveram antes de Sócrates, a exemplo de Péricles, 
que foi contemporâneo ao pai da filosofia.  
 
3 - Em Atenas, a forma de poder político que antecedeu a democracia foi a: 
 
A) Tirania.       B) Oligarquia.        C) Aristocracia.          D) Timocracia.            E) Anarquia. 

 
4 - Sobre a democracia de Atenas, durante o período Clássico, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Embora democracia e escravidão sejam expressões contraditórias, não seria exagero afirmar que a democracia de Atenas se 
apoiava na escravidão. 
B) Platão criticava a democracia por nela predominar a demagogia, atividade do político que manipula e engana. 
C) Em Atenas, todos os indivíduos tinham acesso à participação política e aos debates que ocorriam na ágora.  
D) A democracia estava restrita à cidadania, que era direito conferido apenas aos homens livres, atenienses de nascimento.  
E) Péricles fez apologia à democracia e à Atenas, e suas concepções sobre política podem ser encontradas na obra de Heródoto, 
“História da Guerra do Peloponeso”. 
 
5 - Sobre o filósofo Sócrates, considere as afirmativas abaixo e assinale o que for INCORRETO. 

A) Sócrates, ao criticar o saber dogmático, não quis com isso dizer que ele próprio é detentor de um saber. Despertava as 
consciências adormecidas, não como um “farol” que ilumina, mas afirmava que o caminho novo deve ser construído pela discussão 
e pela busca das soluções. 
B) Sócrates foi considerado subversivo pois desnorteou e perturbou a ordem vigente, o que incomodou aos poderosos de Atenas. 
C) Embora Sócrates tenha difundido o método da maiêutica e da ironia, não foi ele autor dessa metodologia, mas sim seu discípulo, 
Platão. 
D) A Sócrates atribui-se a máxima “só sei que nada sei”. 
E) A ironia, método utilizado por Sócrates, consistia em perguntar, simulando não saber. Desse modo, o interlocutor expõe sua 
opinião, à qual Sócrates contrapõe argumentos que o fazem perceber a ilusão do conhecimento.  
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6 - A _____________ é um tipo de argumentação em que a conclusão se segue das premissas, que são preposições de cujo 
conjunto se infere uma conclusão. Portanto, nesse tipo de argumento, o que está dito na conclusão é extraído das 
proposições que a antecedem, pois, na verdade, está implícito nelas. Assinale a alternativa que preenche de forma correta 
a lacuna do texto. 

 
A) Dedução           B) Indução            C) Analogia            D) Intuição             E) Proposição 

 
7 - Sobre a “moral”, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa CORRETA. 

A) Refere-se a um conjunto de princípios imutáveis e universais. 
B) É o conjunto de regras que determina o comportamento dos indivíduos em um grupo social. 
C) A moral provoca efeitos apenas naqueles que cercam o autor da ação sobre si mesmo, a ação independe de uma prerrogativa 
moral. 
D) Nem todas as sociedades possuem um código normativo, logo, é correto afirmar que nem todas as sociedades possuem um 
código moral. 
E) A moral é um conjunto de valores que nasce com o indivíduo. Portanto, nascemos morais ou imorais.  
 
8 - “À estratégia do poder autocrático pertence não apenas o não dizer, mas também o dizer em falso: além do silêncio, a 
mentira. Quando é obrigado a falar, o autocrata pode servir-se da palavra não para manifestar em público as suas próprias 
e reais intenções, mas para escondê-las. [...] O povo, ou não deve saber, porque não é capaz de entender, ou deve ser 
enganado, porque não suporta a luz da verdade.” (BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. A filosofia política e a lição 
dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 389). Embora a democracia seja a antítese de todo o poder autocrático, o 
exercício do poder muitas vezes perverte-se nas mãos de quem o detém. Qual, das características abaixo, NÃO compreende 
um princípio democrático? 

A) O poder na democracia não deve privilegiar um grupo ou classe; ao contrário, deve permitir que todos os setores da sociedade 
sejam legitimamente representados.  
B) Na democracia, a informação deve circular livremente e a cultura não deve ser privilégio de alguns. 
C) Na democracia, o pensamento do povo deve ser homogeneizado, no sentido que o conflito de ideias, o debate, devam ser 
evitados. 
D) É interessante que o povo seja instruído, pois assim ele aumentará o seu poder de reivindicação; daí a necessidade da ampla 
extensão da educação.  
E) Divergir é inerente à sociedade pluralista. A democracia deve respeitar o pensamento divergente, os múltiplos discursos, bem 
como admitir uma heterogeneidade essencial.  
 
9 - O nome patrística decorre do trabalho dos padres da Igreja que, desde o século II de nossa era, elaboraram o pensamento 
cristão. Assinale a alternativa que apresenta, de forma CORRETA, um representante dessa filosofia. 

 
A) Tomás de Aquino           B) Roger Bacon            C) Averróis           D) Agostinho de Hipona           E) Giordano Bruno 

 
10 - Chamamos pejorativamente de maquiavélica a pessoa sem escrúpulos, traiçoeira, astuciosa, que, para atingir seus 
fins, usa de mentira e de má-fé e nos engana com tanta sutileza que não percebemos a manipulação de que somos vítimas.  
O mito do maquiavelismo nasceu da leitura da obra: 
 
A) República.          B) O Leviatã.           C) O Príncipe.              D) Da Riqueza das Nações.              E) Ética à Nicômaco. 

 
11 - Em Filosofia Política, Thomas Hobbes pode ser considerado defensor: 

A) Do direito de natureza, que confere poder e legitimidade ao rei. 
B) Do princípio democrático que, por meio do qual os cidadãos são investidos do verdadeiro poder político. 
C) Do liberalismo clássico, que compreende a diminuição da interferência exercida pelo Estado. 
D) Da anarquia, no sentido de que os homens podem governar a si mesmos. 
E) Da tirania, pois somente o tirano, utilizando da força e do prestígio, terá êxito na gestão da sociedade.  
 
12 - Princípio por meio do qual o indivíduo moderno coloca a si mesmo no centro dos interesses e decisões. Às certezas 
da fé contrapõe-se a capacidade de livre exame. Até na religião, os adeptos da Reforma defendem o acesso direto ao texto 
bíblico, dando a cada um o direito de interpretá-lo. Essas características sintetizam valores expressos: 

A) Pelo humanismo.              
B) Pelo antropocentrismo. 
C) Pelo criacionismo. 
D) Pela teoria da predestinação.  
E) Pelo relativismo. 
 
13 - “Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras 
coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar 
condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A 
água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em 
pedras.” (BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006). (adaptado). Filósofos de diferentes 
momentos históricos desenvolveram teorias que buscam explicar a origem do universo. A fundamentação teórica de 
Anaxímenes faz parte de uma tendência denominada de: 
 
A) Atomismo           B)  Monismo           C)  Pluralismo             D) Relativismo            E) Ceticismo  

 
14 - “A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o Universo), 
que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. [...]” 
(GALILEI, Galileu. O ensaiador. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 119). O Italiano Galileu Galilei foi responsável pelo advento 
da concepção moderna de ciência. A ele atribui-se: 

A) A criação do método científico. 
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B) A confirmação do geocentrismo. 
C) A sustentação teórica do teocentrismo. 
D) A crítica ao empirismo. 
E) A criação da alquimia.  
 
15 - Assinale a alternativa que apresenta de forma CORRETA, um representante da Escola Helenística que, inclusive, foi 
considerado por Galileu o único cientista verdadeiro da Grécia. 
 
A) Anaxágoras            B) Arquimedes            C) Pitágoras            D) Empédocles            E) Zenão de Eléia  

 
 

 

 

 
  

 

 
 

    
    
    
    
    

 
   

 

 

              
  
  
  
  

 
 

 
 

                                                             
 

 
  

 
                                                     

 
 

 
 

                                                    

 
 

 

  
  
  
   
  

 
    

  
 

 
   
   
   
   
   

 
      

  
 

                                                         

 


