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FILOSOFIA

Aula 1 O que é Filosofi a?

01  C

 A a� rmação que se refere à Grécia como o lugar onde 
ocorreu o � orescimento da � loso� a ocidental tem uma 
fundamentação histórica, isto é, baseia-se no fato de que 
foi na Grécia Antiga que a própria Filoso� a surgiu, a partir 
de quando, admirados e espantados com a realidade que 
os cercava, alguns gregos começaram a duvidar das expli-
cações que eram oferecidas pela tradição. O desenvolvi-
mento dessa postura questionadora foi o que ocasionou o 
desenvolvimento de ramos da Filoso� a como a Metafísica, 
a Lógica, a Ética e a Filoso� a Política.

02  

a) (V) Resumidamente, descreve-se o surgimento da 
Filoso� a na Grécia como um movimento marcado 
pela passagem das explicações mitológicas para as 
racionais, resultado de um processo de questiona-
mento e re� exão por parte de homens que passa-
ram a ser conhecidos por “� lósofos”. 

b) (V) Descreve o tema central dos primeiros � lósofos 
gregos, isto é, a busca por explicações sobre o cos-
mos, a origem do mundo, e as coisas naturais. 

c) (V) Na chamada segunda fase da Filoso� a grega, os 
� lósofos passaram a se preocupar com problemas 
relacionados com a virtude, a ordem e a justiça, isto 
é, assuntos humanos e sociais.

d) (V) Contém a� rmações coerentes com o que se sabe 
sobre a vida de Sócrates. Ele defendia que existiam 
verdades universais e que, para encontrá-las, era 
necessário descobrir suas razões, re� etindo sobre 
elas. 

e) (V) Nessa fase, os � lósofos dedicaram-se a observar 
vários assuntos, como plantas, animais, movimento 
dos corpos e dos astros. Isso revelou o uso, por-
tanto, da “sistemática”, isto é, perceberam que 
esses elementos pertenciam a um sistema.

03  C

 A chamada fase pré-socrática da Filoso� a grega é tam-
bém conhecida como período naturalista em virtude da 
preocupação quase exclusiva com os problemas cosmo-
lógicos, com o mundo exterior. Os � lósofos dessa fase são 
pertencentes a quatro escolas: Jônica, Itálica, Eleática e 
Atomística.

04  C

 O mito é uma narrativa que explica a origem de todas as 
coisas e, ao estabelecer o modo como se fundamenta o 
universo, serve de guia para as ações práticas dos indi-
víduos. Por esse motivo, tinha grande importância para 
a vida na sociedade grega. A alternativa A está incorreta 
por apresentar uma concepção evolutiva a respeito das 
diferenças de mentalidades entre povos distintos. Logo, 
a mentalidade pré-socrática encerrava em si um sentido 
próprio sendo condizente com as estruturas sociais de sua 
época, não sendo fruto de nenhum atraso ou primitivismo. 
Ao contrário do que a� rma a alternativa B, a Filoso� a não 
busca racionalizar o mito, mas sim propor uma nova lei-
tura dessa realidade, calcada em uma leitura crítica dessa 
racionalidade. A alternativa D está incorreta pelo fato de 
que, por meio da Ilíada e da Odisseia, Homero explicava 
o porquê das virtudes dos gregos, sendo essas obras con-
sideradas o início da literatura ocidental. Logo, a racio-
nalidade não era o fundamento para um gênero como a 
literatura. Por � m, a alternativa E está incorreta por não ser 
a crença em mitos o que possibilitou aos gregos proteger 
sua cultura dos bárbaros.

05  Resposta pessoal.

Aula 2 Origem da Filosofi a

01  E

 Embora Tales de Mileto não tenha deixado nada escrito, 
sabe-se de seu pensamento com base em interpretações 
formuladas por outros � lósofos. É considerado fundador 
da Escola Jônica, sendo a ele atribuída a ideia de que tudo 
se origina a partir da água. Dessa forma, a a� rmativa I é 
verdadeira. A II também está correta porque, para Pitágo-
ras e seus seguidores, os números são reais e constituem 
a própria “alma das coisas”, de forma que as coisas mate-
riais manifestariam externamente a estrutura numérica ine-
rente a elas. A  a� rmativa III também se mostra correta, 
pois os � lósofos gregos Leucipo e Demócrito foram os 
primeiros a propor a ideia de que tudo é constituído por 
partículas indivisíveis, minúsculas e eternas. Chamadas de 
átomos, essas partículas seriam como “peças de montar 
coisas” que, uma vez unidas de forma perfeita, formariam 
estruturas complexas e suas movimentações, bem como 
explicariam as transformações das coisas.

02  B

 O determinismo é um conceito � losó� co segundo o qual 
todos os acontecimentos ocorrem de uma maneira já 
� xada, seja por um plano sobrenatural ou pelas leis da 
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gicos, conceitos e análises que detêm coerência e lógica 
próprios, pode-se a� rmar que a Filoso� a opera sistemati-
camente.

03  D

 Um dos pilares da � loso� a dos so� stas era a noção de rela-
tivismo. Para eles, atividades relativas à vida prática, como 
a religião e a política, eram consideradas fatores culturais, 
portanto podiam ser modi� cados; em verdade, variavam 
de acordo com o indivíduo. Daí a noção de que o “homem 
é a medida de todas as coisas”, signi� cando que os enten-
dimentos, os sentidos e as compreensões sobre tudo não 
são imutáveis, mas variam entre os indivíduos.

04  D

 A Filoso� a representa uma ruptura com as percepções e 
crenças imediatas dos seres humanos, por isso as alter-
nativas A e C estão erradas. A alternativa B está incorreta 
pelo fato de que a particularidade do pensamento grego 
consiste justamente em construir suas re� exões � losó� cas 
com base na racionalidade diferindo-se por completo do 
pensamento mítico. A alternativa correta é a D, pois re� ete 
justamente o movimento intelectual proposto pela atitude 
� losó� ca: questionar a realidade, buscando as razões da 
existência do universo, calcando-se na racionalidade e na 
consistência dos argumentos. No entanto, a Filoso� a não 
impede que os indivíduos produzam aspectos lúdicos em 
suas existências, como a� rma a alternativa E.

05  a) Conclusão: “A temperatura do mar determina, de um 
modo geral, a temperatura do ar acima dele”. Indicador 
de conclusão: “assim”. Premissas: “A água tem um calor 
latente superior ao do ar” e “mais calorias são necessá-
rias para aquecer uma determinada quantidade de água 
do que para aquecer um igual montante de ar.”

b) Conclusão: “a herança é uma instituição inata da eco-
nomia capitalista.” Indicador de conclusão: “então”. 
Premissas: “a abolição levaria, evidentemente, a uma 
socialização progressiva da propriedade dos bens dos 
produtores” e “a herança estimula de� nitivamente 
aquela acumulação de riqueza que é vital ao funcio-
namento do capitalismo”. Indicadores de premissas: 
“como”.

Aula 4 A infl uência de Platão e Aristóteles na 
Filosofi a ocidental

01  D

 De acordo com Platão, a razão é o modo pelo qual se pode 
acessar o mundo das ideias, que é considerado, por ele, 
canal para o conhecimento verdadeiro. Em sua � loso� a, a 
matéria e as sensações são frágeis e tendem ao engano.

02  D

 Platão distingue o conhecimento sensível e o conhecimento 
inteligível. Desse modo, questiona a percepção comum em 
sua época de que o homem passa a conhecer a realidade 

natureza. Desta maneira, os acontecimentos atuais tornam 
possíveis previsões de acontecimentos futuros, uma vez 
que todos os fenômenos estão interligados e que tudo 
está predeterminado.

03  A

 A a� rmativa III é incorreta porque o discurso do � lósofo 
era direcionado para a cidade como um todo; ainda que 
inicialmente os primeiros � lósofos tivessem ligação com 
grupos restritos (religiosos, secretos), envolviam-se com 
problemáticas e decisões referentes à cidade toda. Já a 
a� rmativa IV é incorreta porque o discurso da � loso� a dis-
tinguia-se do dos guerreiros ou políticos, uma vez que os 
� lósofos almejavam dizer a verdade como “aquilo que é o 
mesmo para todos”.

04  D

 O método de confronto de ideias proposto por Sócrates 
� cou imortalizado em forma de diálogos que evidencia-
vam, acima de tudo, as contradições nas opiniões dos 
seus interlocutores. Com base nos questionamentos des-
sas opiniões, Sócrates produzia um método chamado de 
maiêutico, em que o próprio interlocutor era levado a 
re� etir sobre a realidade por meio da percepção das con-
tradições em seu modo de enxergar o mundo. Essa prá-
tica de Sócrates em nada tinha a ver com métodos empí-
ricos e dedutivos, portanto não poderia ser considerado 
um método cientí� co. Sócrates negava uma perspectiva 
contemplativa da sociedade, pois questionava os pres-
supostos dados pela realidade e, nesse sentido, também 
questionava as narrativas mitológicas que vigoravam na 
sociedade grega.

05  Resposta pessoal.

Aula 3 Atitude fi losófi ca

01  A

 A democracia ateniense era exercida pela participação 
direta dos cidadãos nos debates acerca das questões 
públicas. Nesse contexto, o domínio de técnicas de ora-
tória e retórica era fundamental para ajudar o cidadão a 
convencer os demais sobre suas posições e ideias. Como 
os so� stas defendiam a necessidade de se conhecerem 
os argumentos favoráveis e contrários a um determinado 
assunto, ensinando formas de convencimento e persuasão 
na arena discursiva, pode-se concluir que contribuíram 
para o desenvolvimento da democracia, visto que esta é 
fundamentada no consenso.

02  D

 Enquanto proposta de re� exão sobre o pensamento, as 
práticas e a vida, a Filoso� a constrói um amplo espectro 
de indagações, explicações, dúvidas e discursos. Como 
essa atitude está fundada em procedimentos metodoló-
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por meio dos seus sentidos. Platão atribui certa  instabilidade 
nas coisas que apreendemos com base na sensibilidade, 
aproximando-se das concepções de  Aristóteles. Ambos 
entendem que tudo aquilo que apreendemos por meio dos 
sentidos são frutos da mentira e falsidade. Por esse motivo, 
é necessário que os indivíduos deixem o mundo sensível e 
alcancem o mundo inteligível, em que o real conhecimento 
dos seres se encontra. Para que esse movimento seja efe-
tivo, faz-se necessário que o indivíduo abandone suas 
noções preexistentes e suas opiniões sobre a realidade. 
Esse caminho se faz por meio do uso da razão, uma vez que 
ela, ao se situar no espírito, não possui materialidade (não 
se encontra nas “coisas”), estando, portanto, para além do 
mundo sensível, sendo base do verdadeiro conhecimento.

03  D

 De acordo com o texto, Aristóteles claramente sugere que 
o bom exercício do poder político requer a necessidade 
da diminuição das desigualdades entre os cidadãos, enca-
minhamento este, aliás, coerente com a noção de busca 
pela “justa medida”.

04  A

 A dialética pode ser designada como uma discussão na 
qual há uma contraposição de ideias, em que uma tese é 
defendida e contradita logo em seguida. A dialética em 
Platão signi� ca o meio que leva ao verdadeiro conheci-
mento, tendo em vista que, por meio do método dialé-
tico de perguntas e respostas, é possível iniciar o pro-
cesso de busca da verdade.

05  Resposta pessoal. Observação: é importante contemplar os 
elementos da alegoria: O que é a caverna? Que são as som-
bras projetadas no fundo? Que são os grilhões e as corren-
tes? Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O 
que é a luz do Sol? O que é o mundo iluminado pelo Sol? 
Qual o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde e com 
o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros?

Aula 5 Ética e moral

01  A

 A noção de virtude ética para Aristóteles reside na com-
preensão de que a ação ética é caracterizada pelo equilí-
brio, pelo ponto do meio, situado a igual distância de cada 
um dos extremos. Dessa forma, evita-se tanto o excesso 
quanto a falta, ambos causadores de desequilíbrios, que 
levam aos vícios.

02  B

 A a� rmativa II está correta, pois, para Aristóteles, a “ética” 
é entendida como a re� exão sobre o comportamento, as 
ações, as escolhas e os valores humanos que conduzem à 
felicidade. A a� rmativa III também está correta, visto que, 
segundo Aristóteles, todas as coisas da natureza, inclusive 
ela própria, tendem a um “� m”, a um objetivo que lhe con-
fere perfeição, que lhe encaminha à busca pela felicidade.

03  A

 Para Epicuro, os desejos e os prazeres são maneiras que os 
indivíduos possuem para alcançar a felicidade. Em sua con-
cepção, a existência humana estaria ligada à valorização 
do que é natural e necessário, ou seja, os prazeres devem 
advir de situações que realmente tenham signi� cado para 
nossa vida. Note que isso não signi� ca ter uma visão resig-
nada e pessimista da vida, como a� rma a letra C. Na dou-
trina epicurista, também podemos inferir que muitas das 
obrigações sociais podem se tornar fruto de infelicidade, 
por esse motivo ela recomenda re� etirmos sobre os praze-
res nascidos de “vã opinião”. Logo, Epicuro prega que a 
razão da existência humana está na busca pelo prazer das 
pequenas coisas de maneira moderada.

04  D

 Para Espinosa, o bem e o mal não são conceitos de valor 
óbvio, natural, mas dependem de como são percebidos 
pelo ser humano. As noções de bem e de mal estão, assim, 
vinculadas à utilidade, dando aos indivíduos possibilida-
des de ação que ultrapassam as determinações naturais.

05  A felicidade que aparece nos quadrinhos é de� nida pela 
autoridade das propagandas: junto com o produto (deso-
dorante, salsicha e máquina de lavar, por exemplo), o 
consumidor compra a ideia de felicidade. “Se você tiver 
essa máquina de lavar roupas, você será feliz” parece ser a 
mensagem da propaganda que Miguelito assiste na TV. O 
consumo de objetos materiais não traz a felicidade para os 
� lósofos gregos antigos. Eles relacionam a felicidade com 
a virtude, no caso de Aristóteles, ou com a tranquilidade 
da alma, no caso de Epicuro, ou com o amor combinado 
com o uso da razão natural, no caso dos estoicos.

Aula 6 Juízo moral e utilitarismo

01  D

 O foco da questão é a ambiguidade existente no distan-
ciamento entre reconhecer e cumprir a norma moral. Com-
preende-se que as normas morais são efetivamente cria-
das pelos homens e que as leis, em sentido jurídico, são 
materializações de normas e valores éticos aceitos pelo 
consenso. Ressalta-se que a palavra lei contida na alterna-
tiva D está sendo interpretada como lei moral, já que, na 
concepção moderna de lei jurídica, não deve haver opção 
entre cumprir ou não.

02  B

 Conforme o próprio texto sugere, a realidade dos índios 
é analisada sob o prisma da relação entre custos e benefí-
cios. E se a concepção utilitarista a� rma que o utilitarismo 
almeja o bem comum, o aumento do número de terras aos 
indígenas não tem revertido em benefícios para eles, uma 
vez que a mortalidade é bastante alta e a subsistência não 
tem sido proporcionada pelo cultivo de terras, mas sim 
pelo provimento de cestas básicas. 
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04  B

 De acordo com Descartes, um saber somente pode ser 
reconhecido se puder ser comprovado. Essa perspectiva 
cartesiana � cou conhecida como ceticismo metodológico. 
Logo, somente por meio do questionamento das ideias e 
tradições é que se pode chegar ao verdadeiro conheci-
mento. O conhecimento cientí� co é, portanto, uma rup-
tura com a tradição e não tem relação com a investigação 
da “consciência dos homens menos esclarecidos”, uma 
vez que a racionalidade seria como um patrimônio da 
humanidade que deve ser aos poucos maturado e disse-
minado de forma equânime entre os homens.

05  Resposta pessoal. Note que o poema, ao criticar a meta-
física, está justamente fazendo metafísica. Assim também, 
de certo modo, Descartes usa o pensamento para concluir 
o que é o pensar. Por outro lado, o poeta valoriza o conhe-
cimento sensorial, já o � lósofo critica sua validade para o 
conhecimento seguro.

Aula 8 Sentidos, razão, realidade e 
experiência

01  A

 Hume estabelece que todas as ideias por nós concebidas 
são frutos de nossa experiência e também de nossos sen-
timentos, não afastando, portanto, as noções de sensível 
e inteligível. Com base no que sentimos (percebemos), é 
que são construídas nossas ideias sobre o mundo. A alter-
nativa E está equivocada por tratar o sentimento como 
fonte única das ideias, não mencionando também a expe-
riência. A alternativa B está incorreta pelo fato de Hume 
ser um � lósofo materialista que nega em suas elabora-
ções a noção de espírito, uma vez que nossas sensações, 
muitas vezes, podem ter peso maior em nossas ações do 
que as próprias elaborações mentais, mas não ao ponto 
de comandar por completo nossas ações, como prega a 
letra D. A alternativa C está errada por tratar de “ideias 
fracas”, e não de ideias simples ao se referir àquelas que 
resultam de nossas sensações.

02  B

 O signi� cado subjacente ao texto trazido na questão é 
aquele segundo o qual Hume defende que entre um fenô-
meno e outro não há, necessariamente, conexão de causa 
que possa ser veri� cada na experiência. Nesse sentido, é 
o hábito que explica a noção da relação de causa e efeito. 

03  A
 O Racionalismo foi uma corrente � losó� ca que atribuiu 

à razão humana o mais elevado instrumento capaz de 
conhecer a verdade. O Empirismo, por sua vez, defendia 
que a base necessária de todo conhecimento deriva da 
apreensão da realidade externa operada pelos sentidos, 
pela experiência sensorial. De fato, ambas se preocupa-
ram com a questão do conhecimento sobre a realidade.

03  D

 As a� rmativas I e II são corretas e excluem a III porque, para 
Kant, o agir por dever é a maneira de conferir à ação o valor 
moral; ou seja, ao agir, deve-se pensar se aquilo que se está 
fazendo poderia ser feito por todas as outras pessoas, sem 
que tal ação incorra em prejuízo para o restante da huma-
nidade. Isso, por sua vez, somente pode ser conseguido 
quando a ação é regida por uma vontade livre e autônoma.

04  E

 As alternativas A, B, C e D representam elementos da � lo-
so� a moral inglesa, a partir do posicionamento de � lóso-
fos como Shaftesbury (D), Hutcheson (B) e Hume (C). O 
entendimento de Kant sobre liberdade e autonomia, assim 
como apresentado em Fundamentação da Metafísica dos 
costumes, é o que está contido na alternativa E.

05  Resposta pessoal.

Aula 7 Sujeito e objeto do conhecimento

01  B

 O texto mostra que Descartes inicia sua exposição a� r-
mando que ele é um ser que duvida (“E quando considero 
que duvido”) para concluir, mais adiante, que, por essa 
condição, é também um ser incompleto e dependente 
(“sou uma coisa incompleta e dependente”). Ao tomar 
essa consciência, surge a ideia de que exista algo con-
trário, posto que, se há algo incompleto como ele, deve 
haver algo completo; se há algo dependente como ele, 
deve haver algo independente. A ideia desse contrário de 
si encontra-se, pois, nele mesmo e o leva a concluir que 
esse ser contrário é Deus e que esse Deus pode ser conhe-
cido, posto ser completo e independente. Reconhecendo 
a dependência de sua existência à própria de Deus, con-
clui que este (conhecer Deus) é o limite da capacidade de 
conhecer do homem (“não penso que o espírito humano 
possa conhecer algo com maior evidência e certeza”).

02  E

 A fundamentação do conhecimento em Descartes baseia-
-se em um método assentado na “dúvida”. Ao submeter 
dado saber e superar níveis de questionamento cada vez 
mais elaborados, seria possível eliminar todo conheci-
mento que não era seguro e que facilmente se abalaria, 
para se chegar a um conhecimento seguro e consistente.

03  E

 A citação de Descartes trazida na questão é clara ao a� r-
mar que o ato de pensar revela-se ao ser humano como 
prova de que ele existe. Descartes mostrou que a mente 
é composta por ideias, que ter uma ideia é pensar sobre 
algo, ou seja, existir, o que leva à conclusão de que, se 
o indivíduo está pensando em um dado momento, então 
sua existência é, naquele momento, concreta e real.
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Aula 10 Direitos humanos e sociais

01  A

 A a� rmativa I é correta, uma vez que o conceito de comu-
nitarismo, para Stephen Law, está ligado à opção por valo-
res cujas metas sejam o bem comum. Por isso, em suas 
escolhas individuais, o indivíduo leva em conta obrigações 
éticas com o meio social do qual faz parte. O papel do 
Estado seria o de promover essa ética.

02  C

 Tanto o movimento de declaração da independência dos 
EUA (1776) quanto a Revolução Francesa (1789) são consi-
derados marcos fundamentais na enunciação de direitos 
humanos comuns. O contexto histórico em que ocorrem 
é o do Iluminismo, o do � orescimento de ideias liberais e 
do combate ao absolutismo despótico. Não por acaso, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 
considerada ponto máximo da Revolução Francesa, é o 
documento histórico inicial da moderna concepção de 
“direitos humanos”.

03  B

 Os Estados signatários da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem devem tomar por princípio a aceitação de seus 
termos, tais como o do artigo 5o trazido na questão. Isso 
signi� ca que, ainda que o referido Estado esteja ocasional-
mente envolvido em con� ito bélico, o respeito à dignidade 
humana é condição a ser respeitada nas relações interna-
cionais. Ademais, todas as outras opções trazem eviden-
tes brechas que permitiriam violações dos direitos huma-
nos, entrando em contradição com o texto da questão e o 
espírito da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

04  D

 De acordo com Kant, um governo paternal e, logo, bene-
volente, seria também um governo despótico, tornando 
a alternativa A incorreta, uma vez que mesmo que um 
governo imponha a felicidade aos indivíduos, ele lhes 
nega de saída a liberdade. A liberdade individual está 
justamente na distinção que cada indivíduo concede aos 
termos útil e prejudicial. A alternativa B está incorreta, uma 
vez que, para Kant, a cidadania é um vínculo entre um indi-
víduo e o Estado, e não entre um indivíduo e a cidade. 
Cabe lembrar que não ser mulher é pré-condição para ser 
um cidadão na noção kantiana. A alternativa C está incor-
reta pelo fato de que Kant prevê igualdade apenas entre 
os súditos. No pensamento de Kant, não há concessões 
aos atos violentos em um Estado Civil, restando como 
alternativa correta a letra D, pois os pilares de um Estado 
Civil seriam a liberdade, a igualdade e a independência 
entre os cidadãos.

05  Locke contribuiu para a formulação do liberalismo; já 
 Rousseau, em oposição, foi usado para formar algumas 
teorias do socialismo.

04  D

 A ideia de relação causal (conexão necessária) entre dois 
fenômenos é uma ideia da qual não se tem qualquer impres-
são sensível. Como o critério de verdade de um conheci-
mento factual é que a uma ideia corresponda uma impressão 
sensível, não há legitimidade para falar de uma relação causal 
entre dados da experiência pessoal. Dessa forma, o princípio 
da casualidade nada mais é do que uma crença subjetiva, o 
produto de um hábito, o desejo de transformação de uma 
expectativa em realidade. Todo raciocínio experimental, pelo 
qual, a partir do presente, chega-se a conclusões sobre o 
futuro, repousa nesse princípio de causalidade.

05  Resposta pessoal.

Aula 9 Liberdade – Teoria e prática

01  C

 Para Sartre, a liberdade não é uma opção que o ser 
humano pode escolher. Sua condição no mundo é a de ser 
livre e é sobre essa condição que ele mesmo constrói seus 
valores, isto é, sua essência. Dessa maneira, a existência é 
anterior à essência.

02  E

 Segundo a tradição contratual de Locke, somente o con-
sentimento dos indivíduos pode embasar qualquer tipo de 
lei. Por sua vez, a criação da lei seria a consumação do 
Estado Civil, não cabendo nestas circunstâncias amparo 
legal para a violência contra os direitos naturais. A criação 
de uma comunidade política não tem a ver com a dissolu-
ção do poder legislativo; ao contrário, o poder legislativo 
é proveniente da criação de uma comunidade política. 
Logo, as alternativas III e V estão incorretas.

03  D

 Na passagem citada na questão, Locke a� rma que o 
homem em “estado de natureza” era já possuidor de liber-
dade, ainda que seu gozo fosse inseguro. A renúncia de 
parte dessa liberdade em favor de um Estado, em busca de 
segurança e garantias, é o pressuposto originário do con-
trato social que está na base da formação dos governos.

04  C

 As duas situações tratadas pelo texto referem-se ao histó-
rico controle das esferas decisórias por parte de minorias. 
Na primeira parte do texto, há uma alusão a governos do 
tipo monárquico, por exemplo, em que as decisões cabiam 
ao rei. Na segunda parte, subentende-se a participação dos 
indivíduos, embora estes não possuam acesso às questões 
que lhes dizem respeito.

05  A não existência de Deus deve ser a base que fundamenta 
o existencialismo, pois não há nada que determina ou pre-
determina o homem, não há essência humana, ou conceito 
sobre o que é o homem antes da existência do homem. 
Segundo o existencialismo, ele mesmo se faz, inventa-se e 
se constrói.
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Aula 11 Indivíduo e sociedade

01  C

 De acordo com a teoria sociológica de Émile Durkheim, o 
conceito de fato social ocorre de forma constante, sendo 
ao mesmo tempo anterior e exterior ao indivíduo; ou seja, 
o indivíduo é sempre coagido pela sociedade da qual 
faz parte, que nele exerce toda sua força, moldando suas 
ações e pensamentos. Aplicando-se ao caso da questão, 
ao descumprir as regras sociais de vestimenta na festa de 
recepção, que eram anteriores à própria festa e indepen-
diam dos sujeitos nela envolvidos, o calouro sofreu uma 
punição social por meio do constrangimento e da boata-
ria. Dessa maneira, pode-se concluir que as a� rmativas II e 
III são as corretas.

02  C

 A utilização do materialismo histórico dialético, ferramenta 
teórica de compreensão das sociedades, levou Marx a 
interpretar que as contradições imanentes das relações 
humanas foram e continuavam a ser as forças que movi-
mentam as grandes transformações ao longo da história.

03  E

 De acordo com a teoria sociológica de Marx, as forças 
produtivas, isto é, aquelas que transformam a natureza 
em benefício do provimento das condições materiais de 
sobrevivência humana, são o principal motor da história. 
O modo como as forças produtivas interagem, ou seja, as 
relações sociais que estabelecem para realizar a produção, 
marca aquilo que ele chamou de modo de produção. As 
forças produtivas e as relações sociais de produção são 
os dois elementos constituintes do conceito de infraes-
trutura material. Dessa forma, a a� rmação I é verdadeira. 
Marx argumentava que as transformações ao longo da his-
tória ocorriam quando as contradições inerentes ao fun-
cionamento da infraestrutura se tornavam insustentáveis, 
afetando inclusive todo o sistema cultural e ideológico 
que existia e estava relacionado à infraestrutura. A esse 
sistema, Marx chamou de superestrutura; portanto, a a� r-
mativa III é verdadeira. Por � m, a a� rmativa IV também é 
correta por adequadamente conceituar o que constituiria 
a superestrutura, isto é, conjunto de forças que criam dis-
cursos de naturalização das relações sociais, contribuindo 
para a manutenção das relações produtivas vigentes.

04  D

 A questão do poder político sempre esteve presente nas 
discussões � losó� cas desde Sócrates, que foi condenado 
por colocar em risco o poder da aristocracia grega; pas-
sando por Platão e Aristóteles, os quais, por meio de suas 
elaborações políticas de Estado, buscaram estabelecer a 
sociedade ideal; chegando a Maquiavel, Locke,  Hobbes, 
Rousseau e suas teorias sobre a relação entre poder, Estado 
e indivíduo. Ainda que as de� nições e teorias sejam diferen-

tes, o que sempre esteve presente nesse tema foi o embate 
entre os súditos e seus soberanos; entre os indivíduos e seus 
governantes; entre burguesia e proletariado – este último 
expresso mais claramente nas teorias de Marx e na sua crí-
tica ao capitalismo. Dessa forma, torna-se inegável que o 
existir humano seja um constante embate entre a liberdade 
de cada ser e as forças que pretendem dominar a condição 
natural da existência. Nesse sentido, as teses de Marx são 
as mais adequadas para uma compreensão clara sobre as 
contradições que o sistema capitalista gera.

05  Resposta pessoal. Algumas sugestões incluem instituições 
como: política (prefeitura), religiões (igrejas), educação for-
mal (escolas públicas e privadas), comunicações (rádio, TV 
etc.), saúde (hospitais), sistema jurídico (fórum) etc.

Aula 12 Ser social – Gênero, respeito e 
tolerância

01  B

 Várias pesquisas nos últimos anos têm mostrado que, no 
setor privado, ainda que apresentem níveis médios de 
escolaridade superior ao dos homens, mulheres acabam 
recebendo salários menores. Outro ponto é que os cargos 
de comando nas empresas ainda são eminentemente ocu-
pados por homens, o que revela a permanência de bar-
reiras para a plena inserção das mulheres no mercado de 
trabalho.

02  A

 Embora os textos tragam elementos que permitem visuali-
zar práticas sociais distintas, talvez até relacionadas a dife-
renciações de classe social, ambos convergem ao traçar 
um cenário de submissão feminina na sociedade, em que 
o espaço doméstico e recôndito é o ambiente social por 
excelência, marca de uma sociedade baseada em tradi-
ções patriarcais como eram as do século XIX no Brasil.

03  C

 Com base na diferenciação entre natureza e cultura, 
 Beauvoir lança um olhar sobre a construção dos papéis 
sociais para denunciar o preconceito em relação às mulhe-
res. Essa concepção foi o motor de várias ondas de movi-
mentos feministas nos anos 1960 e 1970, movimentos 
estes que buscavam a igualdade de gênero e de direitos 
entre homens e mulheres.

04  E

 Tanto Gregório de Matos quanto Luís Vilhena reconhe-
cem a disseminação da sensualidade durante o Período 
 Colonial. Gregório apresenta um discurso de moral típico 
do barroco no século XVII, abordando o tema de forma 
satírica. Vilhena, por sua vez, em � ns do século XVIII, com-
bina o cienti� cismo iluminista com a moral tradicional 
ainda vigente no mundo luso-brasileiro.

05  Resposta pessoal.
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Aula 14 Ciência e religião

01  D

 Ambos os textos pertencem ao mesmo contexto: o 
do desenvolvimento da racionalidade cientí� ca na Era 
Moderna. As ideias de experimentação e observação são 
pilares básicos dessa forma de pensar o mundo. Várias 
passagens poderiam ilustrar isso: “as verdades matemáti-
cas não devem ser julgadas senão por matemáticos”, em 
que Copérnico rejeita o princípio da autoridade, reser-
vando aos homens de ciência a competência de julgar 
suas descobertas; ou, “Antes de fazer de um caso uma 
regra geral, experimente-o duas ou três vezes e veri� que 
se as experiências produzem os mesmos efeitos”, em que 
Leonardo da Vinci ressalta a necessidade da experimenta-
ção constante para a sustentação de verdades.

02  B

 Em seu texto, Montaigne faz uma crítica aos defensores 
da superioridade europeia frente ao nativo americano 
(questão cadente do século XVI), apontando que os mes-
mos atos que em tese mostravam a inferioridade indígena 
podiam também ser observados no contexto francês de 
então. Dessa maneira, Montaigne adota uma postura rela-
tivista em que as diferenças culturais não justi� cam rela-
ções de superioridade ou inferioridade, mas precisam ser 
analisadas sob os signi� cantes que têm para a sociedade 
que as constrói.

03  B

 Galileu desfez a noção aristotélica de cosmo fechado para 
criar a de universo in� nito, propondo uma nova forma de 
abordagem dos fenômenos naturais. Ao contrário do que 
pensava Aristóteles, Galileu entendia que a percepção 
dos fenômenos não estava no âmbito do sensível, sendo 
concebida, em sua perspectiva, como um estado que se 
opõe ao repouso e, assim, deixa de ser um processo que 
depende de uma ação para promovê-lo. Para provar seu 
ponto de vista, Galileu se valeu de modelos matemáticos, 
abandonando a lógica apenas argumentativa. 

04  E

 No trecho da carta trazido pela questão, Galileu expôs 
diferenças entre a ciência baseada na matemática, dis-
tante da fé e do discurso autorizado pela tradição, e a 
interpretação da Bíblia. Suas ideias contrariavam a Igreja 
Católica e seus dogmas na época do Renascimento, pro-
pondo uma observação do mundo baseada em caracteres 
matemáticos e astronômicos, e não mais religiosos. Dessa 
forma, assim como dito na carta, a Bíblia pode ser interpre-
tada de diferentes maneiras, ultrapassando o signi� cado 
aparente das palavras, mas para a observação da natureza 
ela não tem valor nenhum.

05  Resposta pessoal.

Aula 13 Visões de mundo

01  C
 A questão como um todo aborda a discussão � losó� ca sur-

gida depois do terremoto de Lisboa, ocorrido em 1o de 
novembro de 1755. De um lado, havia uma corrente hege-
mônica no campo � losó� co da época, denominada “oti-
mismo � losó� co”, cujos expoentes eram  Leibniz e Pope. 
De outro lado, insurge-se Voltaire, que viu no episódio de 
Lisboa a oportunidade para confrontar essa perspectiva. 
Para os defensores do otimismo � losó� co, o mal propria-
mente dito não existe, e o que é visto como mal particular 
é um bem no contexto do todo. A sentença representativa 
desse pensamento, para Pope, é “Whatever is, is right” 
(“O que quer que seja, é certo”). Em “Poema sobre o 
desastre de Lisboa”, Voltaire recusa aceitar as sutilezas da 
metafísica do otimismo � losó� co (“o mal não existe; Deus 
age por leis imutáveis”), bem como a crueldade do Deus 
cristão (“Deus pune os pecados”). Quando Voltaire per-
gunta: “‘Tudo está bem’, dizeis vós, ‘e tudo é necessário’. 
/ Mas quê! O Universo inteiro, sem este abismo infernal, / 
Sem engolir Lisboa, teria estado em maior mal?”, ele quer 
dizer ser plausível o lamento, pois é a legítima reação do 
ser sensível e racional perante o caráter absurdo e incom-
preensível do mal.

02  C
 O livro Apologia de Sócrates é a versão de Platão da 

defesa feita por Sócrates (469-399 a.C.) no julgamento que 
o levou à própria morte, naquele que foi um dos fatos his-
tóricos mais importantes da Grécia Antiga. Sócrates havia 
sido acusado de não cultuar os deuses da cidade, ten-
tar introduzir novas divindades e corromper a juventude 
com suas ideias. Sua condenação teve 280 votos favorá-
veis contra 230 contrários. Sobre a morte (foi condenado 
a tomar cicuta), Sócrates pronuncia discurso elogioso 
apresentando duas hipóteses: a da morte ser uma noite 
de sono sem sonhos e uma ausência de sentidos ou uma 
simples passagem para um outro mundo, conformando-se 
com ambas.

03  B
 O advento da racionalidade permitiu ao homem advo-

gar-se o poder de interferir diretamente na natureza. Isso 
se deve ao fato de que a crença no progresso eterno 
da humanidade tornava imperioso que o ser humano 
extraísse da natureza todos os recursos possíveis para a 
sua satisfação. 

04  C
 As justi� cativas religiosas para certas práticas políticas, 

como as apresentadas pelo entrevistado em relação ao 
apedrejamento e o combate à diversidade de orientação 
sexual, são calcadas naquilo que as Ciências Sociais cha-
mam de fundamentalismo religioso, isto é, uma prática 
que tem por objetivo preservar os princípios fundamen-
tais vigentes na fundação de determinado grupo religioso.

05  Resposta pessoal.
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Aula 16 Cultura e sociedade

01  E

 Santo Agostinho é considerado o mais in� uente pensador 
ocidental dos primeiros séculos da Idade Média. A ele é 
creditada a criação de uma � loso� a que, pela primeira vez, 
deu suporte racional ao cristianismo. Entre os � lósofos 
clássicos, o que mais possibilitava a construção de uma 
� loso� a cristã era Platão, de forma que a corrente � losó-
� ca preponderante nos primeiros séculos da Idade Média 
� cou conhecida como neoplatonismo.

02  E

 Hobbes entende que no estado de natureza o ser humano 
está à mercê das paixões e dos sentimentos, pois não há 
um ente que regule a vida em sociedade. Todos repre-
sentam ameaças ao seu semelhante. A solução para esse 
estado se encontra na constituição da sociedade civil, que 
representa uma convenção dos indivíduos para que seja 
garantido o convívio de todos. Somente esse acordo pode 
evitar que a liberdade absoluta de todos os indivíduos 
mantenha as sociedades em constante estado de guerra.

03  D

 Em A República, Platão atribui a cada forma de vida na 
cidade uma virtude especí� ca. Os que a governam devem 
ter a virtude da sabedoria; os que por ela guerreiam, a da 
coragem; e os que nela trabalham, a da temperança. A 
noção de justiça aparece então como a primeira virtude, 
aquela que conduzirá os homens a fazer aquilo que é pró-
prio de cada um, garantindo a boa articulação com as 
demais virtudes. Dessa maneira, a justiça é virtude ética por 
excelência. A cidade somente se tornará morada apropriada 
para o homem caso nela haja a preponderância da justiça.

04  B

 A questão faz referência ao conceito de mito, que nesse 
momento da história grega seria entendido como uma jus-
ti� cativa plausível para fatos do mundo natural à medida 
que conferiam sentido a eles e também explicavam a rea-
lidade humana.

05  Resposta pessoal.

Aula 17 História e Filosofi a

01  C

 A a� rmativa II é incorreta, pois a “querela dos universais” 
discutia se os universais tinham existência ou não, não car-
regando relação alguma com questões espirituais da alma 
humana. Já a a� rmativa IV é incorreta, pois a “querela dos 
universais” consiste em saber da sua existência ou não 
existência, e não o que está contido na assertiva. Além do 
mais, mesmo não existindo como entidades reais, não se 

Aula 15 Alienação e razão instrumental

01  C

 A a� rmativa II está correta, visto que apresenta o � uxo da 
vida material humana, que é retirar da natureza os recur-
sos necessários ao provimento da existência. A a� rma-
tiva IV também está correta, pois mostra uma análise da 
sociedade atual condizente com a perspectiva da crítica 
feita por Adorno e Horkheimer: o avanço do conheci-
mento e da tecnologia permitiu ao ser humano atingir 
um elevado nível de controle sobre o meio natural, ainda 
que isso não tenha acarretado uma transformação de sua 
personalidade.

02  A

 A noção de que a vida humana individual e o transcurso 
social das coletividades ao longo do tempo são resultan-
tes da forma pela qual historicamente os indivíduos agem, 
trabalham e se relacionam atribui à teoria de Marx um 
caráter eminentemente não sobrenatural, não religioso. 
Dessa maneira, quando a personagem de Guimarães Rosa 
a� rma resignar-se com as experiências de várias correntes 
religiosas, acaba por ilustrar uma postura que foi objeto 
da crítica de Marx à religião na sociedade, isto é, a trans-
ferência ao transcendental das responsabilidades sobre os 
acontecimentos da vida social.

03  D

 O pensamento de Milton Friedman e o de Michael Löwy 
traçam teses opostas sobre o capitalismo. Enquanto o pri-
meiro o associa, via competitividade, à criação de condi-
ções para o exercício da liberdade, o segundo destaca o 
processo de “mercadorização” que o capitalismo impõe 
a tudo e a todos na sociedade, causando sofrimento a 
grandes parcelas da população, da qual foi tirado o fator 
mais básico de sua constituição, sua humanidade (quando 
perdida frente à transformação em mercadoria, em mera 
força de trabalho via proletarização). Nesse sentido, o pen-
samento de Michael Löwy aproxima-se bastante das teses 
sobre o capitalismo postuladas por Marx no século XIX.

04  B

 Estão corretas as a� rmativas I e IV. A fragmentação está no 
cerne da crise entre razão e indivíduo, uma vez que este já 
não se reconhece como totalidade, por isso a alternativa 
I é correta. A alternativa IV também está correta, pois as 
tentativas frustradas de se explicar a condição humana por 
meio de uma versão totalizadora e universal do homem 
� zeram surgir as ciências humanas, justamente em meio à 
crise da Filoso� a. 

05  Resposta pessoal.
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pode dizer que os universais são destituídos de importân-
cia teórica, a� nal, servem para classi� car as coisas que são 
conhecidas.

02  D

 A noção de conhecimento cientí� co defendida pelo positi-
vismo assentava-se na ideia de que seria possível transpor 
para as Ciências Sociais e Humanas a mesma objetividade e 
racionalidade presentes no estudo do mundo natural. Pen-
sando dessa maneira, as Ciências Sociais positivistas alme-
javam debruçar-se sobre o meio social e compreender suas 
leis, movimento e funcionamento, de forma a contribuir 
com o desejo de controlar e racionalizar sua condução.

03  A

 Comte, enquanto criador do positivismo, elaborava suas 
concepções com base em dois fundamentos: a sociedade 
seria regida por leis naturais; e a capacidade investiga-
dora do ser humano lhe daria capacidade para intervir na 
realidade. Assim, as sociedades teriam todas um ideal de 
coesão a ser perseguido, e todos os desvios poderiam ser 
solucionados pela ação humana.

04  E

 A diferença fundamental que Aristóteles coloca entre a 
História e a poesia está no tipo de conhecimento que cada 
um dos gêneros desenvolve. A poesia, ao imitar, realiza 
uma ação criadora (poiesis), seguindo uma lógica própria 
e visando a um � m especí� co: o prazer e o conhecer. Já 
a História, como não é imitação, mas narração (diegese), 
não opera essa ação criadora e criativa, na medida em que 
o historiador apenas relata os acontecimentos que ocorre-
ram em um dado momento particular.

05  Resposta pessoal.

Aula 18 Origem da linguagem

01  A

 O sentido que a questão discute é que a linguagem, os 
sons que são portadores de signi� cados em um sistema 
cultural, podem ter a função de representar algo material 
ou não e que esteja presente ou não no momento da fala 
do indivíduo. Ou seja, o signo verbal pode ser uma repre-
sentação de algo.

02  D

 As únicas alternativas incorretas são as de número 01 e 
02. A primeira erra ao conceber as linguagens humanas 
como altamente estruturadas e não passíveis de mudan-
ças, impedindo inclusive a comunicação, o que seria um 
contrassenso. Já a segunda a� rma que a comunicação 
oral é a única possível para os seres humanos, ignorando 
a linguagem escrita e a de sinais, por exemplo. A soma de 
todas as corretas é, portanto, 28.

03  C

 A a� rmativa I é incorreta porque, de acordo com o texto, 
o autor não considera a linguagem como uma condição 
“apenas” su� ciente, mas como elemento primordial na 
passagem do homem para o estado cultural. Já a asser-
tiva II é incorreta porque os estudos não con� itam com 
a � loso� a de Leibniz e Herder, mas a desenvolvem, 
baseiam-se nela.

04  D

 A a� rmativa I é incorreta porque a ironia de Sócrates desa-
� ava a argumentação do interlocutor, questionando suas 
teses e posições. Sócrates se opunha aos métodos sofísti-
cos. Como o método de perguntar de Sócrates tinha por 
objetivo desfazer as ilusões em prol da verdade, não tinha 
o desejo de depreciar ou ridicularizar o interlocutor, o que 
faz a a� rmativa IV ser incorreta.

05  Resposta pessoal.

Aula 19 Linguagem, conhecimento e poder

01  D

 De acordo com a teoria de Habermas, é por meio da lin-
guagem que se dá o processo de interação social, sendo 
que o exercício da expressão social e o da manifestação 
simbólica são possibilidades inerentes à racionalidade 
comunicativa.

02  E

 No contexto daquilo que o autor George Steiner apresenta, 
isto é, a instituição da linguagem proposital como condi-
ção para o estabelecimento de cultura, para a superação 
do estado natural do homem (a� rmativa II), é lícito entender 
que a palavra sintaxe carrega o sentido de “entendimento  
básico”, “acordo”, “combinação mútua” entre indivíduos 
que compartilham uma linguagem (a� rmativa I). Nesse sen-
tido, o ato de dar um nome a algo é também um ato de lhe 
conferir um sentido especí� co (a� rmativa III).

03  D

 A única alternativa incorreta é a de número IV. Mesmo 
quando tomado como alegoria, ele mantém seus princi-
pais aspectos: o real e o � ctício. O âmbito � ctício deter-
mina a não ocorrência daquilo que narra. O real confere 
pertinência ao que é narrado, portanto, ele não pode ser 
reduzido apenas ao que é � ctício, pois assim ele não teria 
razão de existir.  

04  D

 O exemplo contido na opção é coerente porque o con-
ceito de racionalidade instrumental em Habermas vem a 
signi� car ação racional com relação a determinados � ns.
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social é vantajoso porque oferece garantia dos direitos à 
vida, igualdade e liberdade, fatores ameaçados no estado 
de natureza.

Aula 21 Regimes políticos

01  C

 As dualidades citadas na proposição I (homem livre e 
escravo, patrício e plebeu), tomadas enquanto classes dis-
tintas e opostas uma da outra, são marcas do materialismo 
histórico de Marx. Já a noção de propriedade privada 
como subtração das coisas comuns, ou roubo, é de Pierre 
Joseph Proudhon, anarquista francês.

02  A

 A Revolução Industrial causou bruscas mudanças nos 
modos de organização do trabalho no século XIX. As 
bases feudais, rurais e comunitárias da produção deram 
espaço à vida urbana, ao trabalho fabril e assalariado. Ao 
fazer emergir dois novos atores sociais antagônicos, a bur-
guesia e o proletariado, a Revolução Industrial trouxe uma 
série de con� itos para a arena política. 

03  E
 O pensamento político de Maquiavel é interpretado como 

portador de senso de praticidade pois, para ele, um ideal 
somente seria bom se fosse prático. Assim, não somente 
“os � ns justi� cam os meios”, como também “os meios jus-
ti� cam os � ns”, no sentido de que somente seria lícita a 
busca por um determinado objetivo quando existirem as 
condições práticas para consegui-lo.

04  D
 Mikhail Bakunin (1814-1876), um dos principais expoentes 

do anarquismo no século XIX, entendia que a sociedade 
deveria ser organizada de modo que os trabalhadores 
pudessem administrar diretamente os meios de produção 
por meio de associações produtivas. Desse modo, a liber-
dade absoluta dos indivíduos, das associações produtivas 
e comunas permitiria a formação de um ambiente social 
mais igualitário e fraterno.

05  O texto de Bakunin refere-se ao anarquismo, que defende 
a liberdade do corpo político, e não apenas do indivíduo; 
o texto de Gournay refere-se ao liberalismo, que busca a 
independência do mercado e sua autorregulação em rela-
ção ao Estado; e o texto de Lenin refere-se ao socialismo, 
pois defende a organização da classe trabalhadora, e não 
da capitalista.

Aula 22 Ideologia

01  C
 As assertivas I e IV são corretas à medida que o conceito 

de ideologia, sob uma perspectiva crítica, alude a um con-
junto de discursos, valores e simbolismos cujo objetivo é 
orientar a percepção dos indivíduos sobre determinados 

05  A interpretação do poema é livre. Segundo a Teoria dos 
Atos de Fala, é possível, em alguns contextos, agir apenas 
com palavras, pois dizer é fazer; por exemplo, um enun-
ciado do tipo “eu vos declaro marido e mulher”, quando 
proferido pelo presidente da celebração de um matrimô-
nio, corresponde à ação de casar duas pessoas.

Aula 20 Estado natural e estado civil

01  E
 Em Discurso sobre a origem e os fundamentos da desi-

gualdade entre os homens (1755), Rousseau diz que exis-
tem dois tipos de desigualdade na espécie humana: a 
desigualdade natural ou física e a desigualdade moral ou 
política. No primeiro caso, é a própria natureza que esta-
belece diferenças, mas, no segundo tipo, a desigualdade 
é autorizada pelo consentimento dos homens.

02  D

 A noção de justiça trazida na questão é derivada dos con-
ceitos de Estado e pacto social. Em Hobbes, o surgimento 
do Estado ocorreria a partir do momento em que os indi-
víduos concordassem em abrir mão de seus direitos natu-
rais, transferindo-os para um Estado com poder soberano, 
com vistas a evitar o permanente con� ito de todos contra 
todos. Com base nesse arranjo, a ideia do que é justo ou 
não, correto ou não, não mais obedece aos ditames de 
cada indivíduo, mas às próprias regras do Estado, criadas 
para oferecer segurança e liberdade aos indivíduos.

03  B

 O debate da questão assenta-se na diferença entre o 
homem em estado de natureza e o homem em estado 
social, segundo a perspectiva de Rousseau. Nesse sentido, 
observa-se que as a� rmativas I e III são corretas; por prin-
cípio, o homem primitivo seria bom, atributo que o leva-
ria a evitar a prática de atos maldosos, como a violência. 
Por outro lado, o homem em estado de sociedade seria 
corrompido, e seu desejo de se diferenciar dos demais o 
levaria à busca por poder e riqueza.

04  A

 Na concepção hobbesiana, os indivíduos, por serem livres, 
buscam manter essa liberdade a todo custo. Desse modo, 
o con� ito era inevitável quando dois indivíduos tinham o 
mesmo desejo, pois ambos tentariam fazer valer sua liber-
dade. Essa seria uma situação típica do estado de natu-
reza, em que a ausência de uma regulação levaria os indi-
víduos ao con� ito, ou seja, ao estado de guerra anterior à 
constituição da sociedade civil.

05  Respostas pessoais. Observe que os indivíduos substituem 
um modo de vida incerto e precário por um modo de vida 
melhor e mais seguro, a independência natural é substi-
tuída pela liberdade social, a força natural do indivíduo 
que poderia sofrer a dominação de outro é substituída 
pelo direito à união social. Segundo Rousseau, o contrato 
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02  E

 De acordo com o texto, o avanço das ciências e o surgi-
mento de produtos e equipamentos “tecnológicos” estão 
diretamente vinculados. À medida que o conhecimento 
cientí� co avançou, tornou-se possível a criação de máqui-
nas complexas, muitas das quais resultaram em maior 
aprofundamento do saber e crescente evolução da tec-
nologia. A própria palavra tecnologia carrega essa con-
vergência ao ser designada como “aplicação dos conheci-
mentos cientí� cos à produção em geral”.

03  D

 No trecho citado, Castells expõe sua percepção sobre uma 
nova divisão internacional do trabalho, a partir de quatro 
segmentações, cuja organização no espaço de produção 
difere daquela clássica categorização de “países centrais” e 
“países periféricos”. Argumenta, então, que essa nova divi-
são está sedimentada em agentes econômicos organizados 
em sistemas de redes e � uxos, de forma que as quatro posi-
ções podem ocorrer simultaneamente no mesmo país.

04  C

 Nos dias atuais, as redes sociais têm contribuído cada vez 
mais para romper com a separação entre o espaço público 
e o privado, uma vez que, de modo crescente, a esfera 
privada dos indivíduos é colocada à mostra pelo uso cons-
tante das novas tecnologias. É exatamente essa a crítica da 
charge, que ainda evidencia a atribuição de status social 
a determinadas especi� cidades das redes sociais, como é 
o caso dos seguidores no Twitter. Assim como a a� rma-
tiva III, a IV está correta, pois esse estágio dos meios de 
comunicação contribuiu muito para o desenvolvimento do 
capitalismo. As redes sociais atualmente são bastante uti-
lizadas no processo de acumulação do capital, pois cada 
vez mais se exige que as empresas interajam no meio das 
redes sociais com seus potenciais clientes. Nesse con-
texto, o desenvolvimento não tem contribuído para o � m 
das desigualdades sociais nem con� gura um novo modo 
de produção, como a� rmam as alternativas I e II.

05  Resposta pessoal.

Aula 24 Meios de comunicação de massa

01  D

 Uma das principais teses contidas na obra Dialética do 
esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, é a exposição 
da contradição existente no fato de que, quando o ser 
humano atingiu seu máximo nível de desenvolvimento 
tecnológico, o qual proporcionou uma enorme capa-
cidade de desenvolvimento social para a coletividade, 
o controle dessas possibilidades por parte de grupos 
econômicos potencializou a exclusão e injustiça sociais, 
anulando o protagonismo do indivíduo frente ao poder 
econômico.

assuntos, seja para convencê-los de algo, seja para limi-
tar uma percepção autônoma. Para o marxismo, o termo 
ideologia normalmente se refere à falta de consciência 
por parte do trabalhador em relação à sua condição de 
“classe produtora de riquezas”. O motivo pelo qual essa 
consciência não emerge é a ação da ideologia, que atua 
como discurso estrategicamente construído para tornar 
naturais as desigualdades, ocultar seus fatores e possibili-
dades de transformação. Dessa maneira, conclui-se que a 
assertiva II também é correta.

02  E

 A concepção de ideologia apresentada no texto em nada 
tem a ver com a noção cientí� ca do termo. Ela se relaciona 
neste caso a valores compartilhados por um determinado 
grupo social, sendo, portanto, um aspecto que diz respeito 
a uma coletividade, ultrapassando o domínio individual e 
fazendo parte do âmbito cultural. 

03  C

 De acordo com a conceituação de Marx, ideologia seria 
um discurso parcial da realidade, cujo principal objetivo 
seria o de ocultar que as diferenças sociais são resultado 
de relações de poder e dominação entre as classes sociais. 
Nesse sentido, a � nalidade da produção ideológica é a de 
colaborar com a manutenção do status quo.

04  E

 Segundo Marx, o discurso ideológico, embora secreta-
mente parcial e marcado por interesses, (no contexto em 
que viveu, tratava-se do discurso da burguesia europeia) 
operava no sentido de oferecer uma explicação racional 
da sociedade que não evidenciasse as causas das desi-
gualdades sociais, políticas e econômicas. Pretendia-se, 
assim, evitar que os verdadeiros motivos da desigualdade, 
a dominação de uma classe sobre a outra, mostrassem-se 
como fenômeno social histórico e, portanto, passível de 
transformação.

05  Resposta pessoal.

Aula 23 Tecnologia e a sociedade da 
informação

01  C

 O desenvolvimento das tecnologias comunicacionais nos 
últimos 30 anos proporcionou condições para a especiali-
zação do trabalho e o gerenciamento de atividades com-
plexas de forma mais e� ciente. Uma das consequências 
dessas mudanças foi a crescente automação dos proces-
sos produtivos e a terceirização, que, de um lado, obrigou 
o trabalhador (ameaçado pelo desemprego) a dominar 
várias etapas do processo produtivo e, do outro lado, cau-
sou o desemprego estrutural.



Pré-Universitário12

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

02  E

 De acordo com a perspectiva de Benjamin, a arte na era 
da reprodutibilidade técnica cria uma nova possibilidade 
de interação com o espectador, pois, ao restringir a aura, 
permitiria uma crítica das concepções antigas de arte (con-
templativa, ritualística, restrita à elite etc), possibilitando 
até uma crítica revolucionária das relações sociais. Ben-
jamin explica que, enquanto a pintura instiga a contem-
plação, no cinema o olhar não se � xa, e dada a sucessão 
rápida de imagens, a câmera penetra na estrutura da pró-
pria realidade, fazendo-se assim uma arte mais signi� cativa 
para o indivíduo moderno. Benjamin a� rma que “Retró-
grada diante de Picasso, ela [a massa] se torna progressista 
diante de Chaplin”, signi� cando que o caráter coletivo do 
cinema (diferentemente da pintura) o tornaria mais poten-
cialmente politizado do que outras formas tradicionais de 
artes anteriores à era da reprodutibilidade técnica.

03  C

 Walter Benjamin buscou analisar como as novas tecno-
logias, em especial a fotogra� a e o cinema, impactaram 
a esfera da cultura ao provocar mudanças no âmbito da 
produção e recepção das obras de arte. O caráter mágico 
das obras de arte reside no culto ao gênio individual ou 
entidade divina, dando à obra um caráter especial que 
transcende a materialidade, sendo restrita a apenas alguns 
gênios que são capazes de produzir uma obra tão especial. 
Logo, essa concepção de arte coloca a cultura em uma ins-
tância superior, quase sagrada, restrita a poucas pessoas. 
Essa condição confere à obra de arte uma aura que a deixa 
esvaziada de qualquer função social. Para Benjamin, duas 
características tornam uma obra de arte especial: a auten-
ticidade e a unicidade. A primeira se relaciona a seu subs-
trato físico e à sua materialidade. A unicidade se refere ao 
seu aspecto ritualístico. Essas duas características foram 
se perdendo com o desenvolvimento de técnicas como 
a fotogra� a e o cinema, que permitiam a reprodução das 
obras de arte de maneira seriada, retirando a unicidade 
de cada obra. Nesse contexto, a obra de arte perde sua 
aura, pois deixa de ocupar o lugar de culto para estar mais 
presente na vida cotidiana dos indivíduos, encurtando a 
distância entre criação e recepção de uma obra.

04  B

 Walter Benjamin, no artigo A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica, diz textualmente que “Com base 
nesta descrição, é fácil admitir o condicionalismo social da 
atual decadência da aura. Essa decadência assenta em 
duas circunstâncias que estão ligadas ao signi� cado cres-
cente das massas, na vida atual. Ou seja: ‘aproximar’ as 
coisas espacial e humanamente é atualmente um desejo 
das massas tão apaixonado como a sua tendência para a 
superação do caráter único de qualquer realidade, atra-
vés do registro da sua reprodução. Cada dia se toma mais 
imperiosa a necessidade de dominar o objeto fazendo-o 
mais próximo na imagem, ou melhor, na cópia, na reprodu-
ção. E a reprodução, tal como nos é fornecida por jornais 
ilustrados e semanários, diferencia-se inconfundivelmente 

do quadro. Neste, o caráter único e a durabilidade estão 
tão intimamente ligados, como naqueles a fugacidade e a 
repetitividade”. 

05  Resposta pessoal. A discussão pode girar em torno da 
democratização dos meios de comunicação, do direito ao 
acesso, mas também em torno da pluralidade de ideias 
e da liberdade de expressão. Observe que, para a Teoria 
Crítica, a massa está condenada a um estado de alienação 
devido à manipulação e ao domínio dos meios de comuni-
cação pela classe capitalista.

Aula 25 Tecnologia e poder

01  D

 A a� rmativa III é incorreta porque seu enunciado é diame-
tralmente oposto àquilo que os intelectuais da Escola de 
Frankfurt visualizavam na racionalidade cientí� ca moderna, 
isto é, a ciência, a técnica, as mídias e a cultura de massa 
nas mãos do capital contribuíram para o fortalecimento de 
um projeto de dominação cuja lógica não prevê a emanci-
pação e a criticidade da população em geral.

02  D

 A teoria de Habermas compreende a sociedade moderna 
com base em lógicas que orientam o agir dos indivíduos, 
destacando-se a ação instrumental e a ação comunicativa. 
Em termos gerais, a ação instrumental é o agir orientado 
pelo sucesso, que ocorre na dimensão não social, sendo 
regido por ideologias de dominação e e� cácia. Já o agir 
comunicativo está pautado no processo, focando no modo 
pelo qual se atingiu determinado consenso, pela via do 
discurso, interação e entendimento entre as partes envol-
vidas. Habermas compreende, ainda, que o “sistema” 
(reprodução material, lógica instrumental) e o “mundo 
da vida” (reprodução simbólica, linguagem) coexistem na 
sociedade, sendo necessário reavivar a discussão emanci-
patória de forma a reverter a “colonização do mundo da 
vida pelo sistema” ocorrida na modernidade.

03  B

 De acordo com o texto, Habermas aponta que técnica, 
ciência e revalorização do capital são elementos de sistema 
atuantes no capitalismo tardio. A� rma que “No capitalismo, 
sempre se registrou a pressão institucional para intensi� -
car a produtividade do trabalho por meio da introdução 
de novas técnicas. As inovações dependiam, porém, de 
inventos esporádicos que, por seu lado, podiam, sem 
dúvida, ser induzidos economicamente, mas tinham ainda 
um caráter natural”. Em seguida, aponta que as ciências 
modernas potencializaram esse sistema de renovação do 
capitalismo, via pesquisas � nanciadas pelo Estado, com � ns 
inicialmente militares, as quais posteriormente foram redi-
recionadas para o campo civil. Dessa forma, as assertivas 
II e IV são as corretas.
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04  B
 Habermas critica a noção de que toda ação possui um 

fundo racional para que os indivíduos alcancem a satisfa-
ção dos seus interesses. Por isso, a racionalidade não deve 
possuir um critério de validade moral. A verdadeira capa-
cidade de emancipação e satisfação humana se daria por 
meio do diálogo e da argumentação, tendo a ação comu-
nicativa a capacidade para superar a razão instrumental.

05  A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como 
exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias 
contemporâneas, à medida que se alcança a coexistência 
das diferenças, considerando a possibilidade de os dis-
cursos de autoentendimento se submeterem ao debate 
público, cientes de que estarão vinculados à coerção do 
melhor argumento.

Aula 26 Arte – Dos gregos à indústria cultural

01  D
 Para Aristóteles, é por meio das emoções que nos tornamos 

indivíduos melhores. E a transformação das emoções pela 
re� exão se dá por intermédio da mimese. Nesse aspecto, 
a poesia possuía um caráter de formação do cidadão. Por 
esse motivo, Aristóteles, em sua obra Poética, entende o 
poeta como uma pessoa que possui um grande conheci-
mento sobre a natureza humana, sendo capaz de contri-
buir para a formação de homens virtuosos para a socie-
dade. Desse modo, estão corretas as a� rmativas I, II e III.

02  C
 De acordo com a teoria de Adorno, no sistema capitalista 

a obra de arte tornou-se mercadoria. Enquanto tal, a liber-
dade de criação e autonomia do artista, histórica marca 
distintiva, foi transformada, não sendo possível a� rmar 
(como faz a assertiva III) que essa transformação garantiu 
a sobrevivência da arte. As assertivas II e V não encontram 
respaldo na teoria de Adorno sobre o assunto em questão.

03  C
 Tanto Platão como Aristóteles conceituavam a mimese 

como representação. Em Platão, a noção de representa-
ção é aplicada a todo o mundo físico, o mundo perceptí-
vel, que nada mais era do que a representação imperfeita 
da “natureza verdadeira” que está no mundo das ideias. 
Nesse sentido, a arte seria uma imitação da imitação. Já 
para Aristóteles, o conceito de mimese está relacionado 
à imitação das essências do mundo. Nesse viés, o objeto 
da arte se tornaria real na medida em que se dirigisse à 
puri� cação que liberta os seres: a catarse.

04  D
 A função pedagógica da arte, para Aristóteles, está vin-

culada ao conceito de mimese, a imitação das essências 
do mundo, apresentada em Poética. Nesse viés, o objeto 
da arte se tornaria real na medida em que se realizasse a 
puri� cação que liberta os seres: a catarse. A catarse “é o 
próprio � m desta imitação”, segundo Aristóteles.

05  Resposta pessoal.

Aula 27 Tradição e inovação

01  D

 Descartes foi um � lósofo que desenvolveu estudos em 
torno da epistemologia, isto é, o modo pelo qual os seres 
humanos constroem conhecimento. O texto da questão 
pode ser referido ao chamado “ceticismo metodológico”, 
que é sustentado em quatro regras: 
A Aceitar como verdade apenas o que não se pode duvi-

dar (inabalável); 
A Dividir qualquer pergunta em subperguntas; 
A Começar com os aspectos mais simples e ir crescendo 

em complexidade; 
A Revisar frequentemente o su� ciente para rever todos os 

argumentos de uma vez. 
 Ancorada em tal metodologia de produção do conheci-

mento, a ciência seria revolucionada dali em diante.

02  D

 Embora pertencentes a épocas, locais e culturas distin-
tas, os três monumentos representados compartilham a 
grandiosidade das construções, a utilização de colunas 
como recurso estrutural, mas também estético, asso-
ciando arquitetura e obra de arte, e por � m, con� gurando 
relações simbólicas de poder.

03  A

 Para Platão, a obra de arte é uma imitação de coisas que 
estão no mundo sensível. Por esse motivo, ela teria um 
caráter inferior, pois não é de fato aquilo que representa. 
Arte, portanto, nada teria a ver com a verdade, apenas 
com a ilusão e a falsidade. Para Platão, a arte deforma 
aquilo que é sensível, escondendo a verdadeira essência 
do objeto. Aristóteles, ainda que entenda a arte como imi-
tação, atribui uma perspectiva diferente, pois entende que 
a arte pode revelar coisas que ainda não existem, mas que 
podem vir a existir. Logo, a arte pode ser também uma 
invenção do real. 

04  A

 No excerto apresentado, o � lósofo Walter Benjamin des-
creve a emoção que sentia ao contemplar o fervor e a agi-
tação da cidade. Com isso, tem-se uma noção de belo res-
signi� cada, que agora aparece justamente na plasticidade 
do cotidiano.

05  Resposta pessoal.


