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maçõesGerais
1. Vocêreceberáádofiscaldesaala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostasdasquestõeso
objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 30 (trinta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno esttá completo, sem repetição de
questõesoufaalhas.Casocon
ntrário,notifiqueeimediatamenteo
fiscaldesalap
paraquesejamttomadasasdevvidasprovidênciias.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acimadoseueenunciado.
4. Aoreceberaffolhaderespostas,vocêdeve::
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;
b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folhadereespostas;
c) marcar na
n folha de respostas
r
o campo
c
relativo
o à
confirmação do tipo/corr de prova, conforme o cadeerno
quevocêrrecebeu;
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
canetaesfferográficadettintaazuloupreeta.
mitido:
5. Duranteaapliicaçãodaprovaanãoseráperm
a) qualquerttipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantard
dacadeirasem adevidaautorrizaçãodofiscaalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógiodeequalquermod
delo,óculosesccurosouquaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borrracha. Tal infração poderá acarretarr a
eliminação
osumáriadocandidato.
6. O preenchim
mento da follha de respo
ostas, de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográficad
detintaindelévveldecorpretaaouazul.Nãosserá
permitida a troca da folh
ha de resposstas por erro do
candidato.

7. O tempo dispon
nível para a realização daa prova é dee
dua
ashoras,jáinccluídootempo paraamarcaççãodafolhadee
resspostas.
8. Resserve tempo suficiente
s
paraa o preenchim
mento de suass
resspostas. Para fins de avaaliação, serão levadas em
m
con
nsideração apeenas as marcações realizadaas na folha dee
resspostas,nãosendopermitido anotarinformaçõesrelativass
às suas respostass em qualquerr outro meio que
q não seja o
o
pró
ópriocadernod
deprova.
9. Os candidatosinsscritosparaum
madisciplinaterrãoduashorass
eretirardasalaa
parrarealizaçãodaaprovaesomentepoderãose
apó
ós60(sessentaa)minutosdeaaplicação,conttudosemlevarr
ocadernodeprovva.
9.1
1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 30 (trinta) minutos que antecedem o
o
términodaaaplicação.
10.Os candidatosinsscritosparaduaasdisciplinaste
erão4(quatro))
derãoseretirarr
horraspararealizaaçãodaprovaeesomentepod
dasalaapós90(n
noventa)minuttosdeaplicação
o,contudosem
m
levvarocadernodeprova.
10..1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 60 (sessenta)) minutos que
e antecedem o
o
términodaaaplicação.
11.Ao terminar a pro
ova, entregueaa folha de resp
postas ao fiscall
a
da sala e deixe o local de prova. Caso voccê se negue a
enttregar,seráelim
minadodocon
ncurso.
12.A FGV
F
realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss
na folhaderesposstas.
13.Oscandidatospod
derãosersubm
metidosasistem
madedetecção
o
do do ingresso e da saída de sanitárioss
de metais quand
Aosairdasala, aotérminodaa
durrantearealizaççãodaprova.A
pro
ova,ocandidato
onãopoderáu
usarosanitário..
14.Os gabaritos preliminares daas provas ob
bjetivas serão
o
divvulgados no dia
d 18/11/201
13, no endere
eço eletrônico
o
ww
ww.fgv.br/fgvprojetos/concurrsos/pebsp.
15.O prazo para intterposição de recursos contrra os gabaritoss
pre
eliminares seráá das 0h00min
n do dia 19/11/2013 até ass
23h
h59mindodia 20/11/2013,observadoohorráriooficial,no
o
end
dereço www.fgv.br/fgvprojjetos/concurso
os/pebsp, porr
me
eiodoSistemaEEletrônicodeIn
nterposiçãodeRecurso
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Filosofia

Hume partiu essencialmente de um único, mas importante
conceitodametafísica,asaber,aconexãodecausaeefeito(...)
e intimou a razão, que pretende têͲlo gerado no seu seio, a
explicarͲlhecomquedireitoela pensaqueumacoisapodeser
de tal modo constituída que, uma vez posta, se segue
necessariamente que uma outra também deva ser posta (...).
Eleprovoudemodoirrefutávelqueéabsolutamenteimpossível
àrazãopensarapriorieapartirdosconceitosumatalrelação,
porqueestaencerraumanecessidade.(...)Daíconcluíaeleque
arazãoseiludiainteiramentecomesteconceito,considerandoͲ
o falsamente como seu próprio filho, quando nada mais é do
que um bastardo da imaginação, a qual fecundada pela
experiência, colocou certas representações sob a lei da
associação(...).

01
Nafiguraaseguir,Voltaire,JeanͲJacquesRousseaueBenjamin
Franklinestãoreunidosemummedalhãointitulado“atochado
universo”.AimagemretrataaexpectativadaEradasLuzesde
queoprogressosocialemoralpoderiaseralcançadopelaação
dainstrução,a“tocha”darazãoque,passadademãoemmão,
iluminatodaahumanidade.

(KANT,I.Prolegômenosatodaametafísicafutura.Lisboa:Edições70,1987,p.14.)

Para Kant, o problema da causalidade assinala o ponto de
partida, ao mesmo tempo comum e diferente, entre o seu
programa filosófico do conhecimento e o apresentado por
DavidHume.
Assinale a alternativa que identifica corretamente a relação
entreasconcepçõeskantianaehumeanadoconhecimento.
(A) Segundo Kant, a crítica humeana da causalidade procede,
poisasconexõesdecausaeefeitoemgeralseoriginame
resultam da experiência e a razão é incapaz de deduzir
aprioritaisconexões.
(B) ParaKant,a“provairrefutável”doargumentohumeanoéa
demonstração de que a lei de associação é condição
necessáriaesuficienteparaexplicarosprocessoscausais.
(C) A recusa kantiana e humeana da metafísica demonstra a
impossibilidade de fundar o conhecimento científico com
baseemprocedimentosaprioridarazão.
(D) Kant critica em Hume a explicação do conceito de
causalidadecomo“filho”daimaginaçãocomaexperiência,
propondooentendimentocomocondiçãodepossibilidade
destaúltima.
(E) A leitura kantiana do princípio de associação é correta, ao
conferir à imaginação o papel de inferir, “fecundada pela
experiência”, as leis que regem as relações entre
fenômenosobserváveis.


(Estampa anônima e sem ano de edição, acervo da BNF, in
http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/346.htm)

Tendo em vista a metáfora da “tocha do universo”, assinale a
alternativa que caracteriza corretamente os ideais educativos
dosfilósofoscitados.
(A) Para os três filósofos, o processo educativo está inserido
emumprojetoglobaldetransformaçãoerealizaçãodoser
humano:formarohomemeocidadão.
(B) Os três consideram o analfabetismo das massas um
problema insolúvel, por isso apoiam projetos reformistas
doEstadoedasociedade.
(C) Todos eles compartilham a ideia de que o filósofo não
educa, apenas fornece ideias e aponta valores que
emancipam os homens das artes mecânicas graças ao uso
sistemáticodarazão.
(D) O programa educativo dos três filósofos se baseia na
convicçãodequeanaturezahumanaéoriginariamenteboa
e capaz de progredir, desde que o bem não seja
desvinculadodoútil.
(E) Os três acreditam que a educação da humanidade se dá
pelasviagensculturaisqueoshomensdevemrealizar,pela
frequência a escolas religiosas e pela divulgação da
Enciclopédia.

03
As relações entre ciência e senso comum sempre foram
polêmicas, seja por que buscouͲse ver na primeira a evolução
do segundo, seja por que foram definidos como formas de
conhecimentoexcludentesentresi.
Tendo em vista essas correlações, é correto afirmar que o
conhecimentocientífico
(A) estabelece uma ruptura com o senso comum, ao exigir
constantecríticadopassado.
(B) supera o senso comum, quando alcança resultados
indubitavelmenteprovados.
(C) concorda com o senso comum, ao basear suas afirmações
noregistrodiretodosdadossensoriais.
(D) tem o poder de explicar tudo, face às dúvidas e crendices
dosensocomum.
(E) elimina a especulação pela comprovação e transforma o
discursodosensocomumemfatoobservável.
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Anaaliseosfragmentosaseguir.
Em nossa vida cotidiana,
c
afirm
mamos, negam
mos, desejamo
os,
aceeitamos ou recusamos
r
coiisas, pessoas, situações (…
…).
[Acchamos]óbvioq
quetodososseereshumanos seguemregrasse
norrmas de cond
duta, possuem
m valores mo
orais, religioso
os,
pollíticos,artísticoss(…).

Afigu
uraaseguirseintitula“Oburg
guêseooperário”ecirculavaa
entre
e os trabalhad
dores, em meaados do século
o XIX, com oss
seguiintes dizeres: “Vejamos Burguês... Conffiscastes duass
revolluçõesefostes osúnicosbeneeficiados.–Nóssrecomeçamoss
em1848paraqueto
odomundogan
nhe,VÓSeNÓSS...”

(CHAUÍ,Maarilena.ConviteàFiilosofia.SãoPaulo:Á
Ática,1999,pp.9,1
11)

O q
que se costuma
a solicitar à Fillosofia é que illumine o sentid
do
teó
óricoepráticod
daquiloquepen
nsamosefazem
mos,(…)queno
os
diga alguma coiisa sobre nóss mesmos, qu
ue nos ajude a
com
mpreender com
mo, por que, para
p
quem, po
or quem, conttra
queemoucontraoqueasideiaseeosvaloresforramelaboradosse
oquefazerdeles.
(CHA
AUÍ, Marilena. A Reforma
R
do ensino
o. Refazendo a Meemória. 1987, p. 15
59.
http
p://www.fflch.usp.b
br/df/site/publicaco
oes/discurso/pdf/D0
08_A_reforma_do__e
nsin
no.pdf)

Com
m base nos frragmentos acim
ma, assinale a alternativa qu
ue
disttingue corretamente o “filossofar” espontâneo, próprio do
d
sen
nsocomum,do“filosofar”propriamentedito
o.
(A) A filosofia e o
o senso comum
m consideram o conhecimento
comocrençavverdadeirajustiificada.
(B) Afilosofiaéumaexperiênciaadopensamentoquesuperao
os
limitesdaexperiênciaimediaata.
(C) A filosofia e o senso comu
um são sistem
mas teóricos qu
ue
demonstramo
oqueéarealid
dadeouomund
do.
(D) O senso comu
um estabelece juízos e racioccínios a respeito
domundoqueetêmvalidadenecessáriaeun
niversal.
(E) A filosofia e o senso comu
um produzem inferências qu
ue
desnaturalizam
marealidade.


(JeanͲPierre Moynet, O burguês e o operrário. 1848. In: htttp://www.histoireͲͲ
dex.php?t=114&d=661&i=1047)
image..org/pleincadre/ind

Partin
ndo do contexto social e inteelectual ao quaal a imagem see
refere,assinaleaaltternativaqueid
dentificaaside
eiaspolíticasdaa
burgu
uesialiberaled
dooperariado.
(A) O
O burguês concebe a liberdaade política co
omo soberaniaa
nacional,
n
enquaanto o operário
o defende a manutenção
m
daa
soberaniapopular,pelomonop
pólioestataldaaviolência.
(B) Ambosdefende
A
emqueaautorridadeestatale
e oprincípiodaa
separaçãodosp
poderessejam amparadospelamanutenção
o
dahereditarieda
d
ademonárquica.
(C) O
O burguês sustenta a manu
utenção dos co
ostumes peloss
quaisosmaisaf
q
fortunadospro
otegemoscorp
possubalternoss
dasociedade.
d
(D) Ambos
A
defendeem que o Esstado seja um
ma reunião dee
pessoassobale
p
eidodireito,co
om basenocrittériocensitário
o
dapropriedade
d
privada.
(E) O
O operário mosstra uma conscciência de classse, estruturadaa
pela
p
oposição entre
e
nós e vóss, e concebe o
o Estado liberall
comoumgrupo
oqueadministraaosinteressesdaburguesia.

05
O d
docente propõ
õe a leitura dee um texto com
m o objetivo de
d
exeercitar a capaacidade de oss alunos reco
onhecerem um
ma
sup
posiçãoimplícita:
Mu
uitos motoristass desrespeitam
m deliberadameente o Código de
d
Trâ
ânsito, seja po
orque estão convencidos
c
dee haver pouca
as
posssibilidades de serem surpreeendidos, seja porque, se isto
aco
ontecesse, as multas não constituiriam
c
um desestímu
ulo
sufi
ficiente.Porexeemplo,pessoas quejamaisrou
ubariamdinheiiro
meesmo se preciisassem dele, não teriam problemas em
e
mite de velocid
dade de 20 km
m/h, inclusive em
e
ultrrapassar um lim
um
maruaondehá criançasbrinccando.Ficaclarro,portanto,qu
ue
um
mareduçãosubsstancialdosaccidentesdetrân
nsitosópodesser
obttida identifican
ndo os motoristtas infratores e
e incrementand
do
asm
multasparaostransgressoress.
Asssinale a alternaativa que identifica corretameente a suposiçãão
imp
plícitasobreaq
qualsebaseiao
ofragmento.
(A) Onúmerode acidentesdettrânsitoécresccente,porque os
motoristasign
noramoCódigo
odeTrânsito.
(B) Os motoristass que foram co
ondenados por terem cometid
do
infrações do Código de Trâânsito pensam duas vezes em
e
cometerumanovainfração.
(C) As pessoas que cometem infrações
i
de trrânsito são um
ma
causasignificaativadosaciden
ntesdetrânsito
o.
(D) Se as puniçõ
ões por roubaar fossem menos severas, as
pessoas pensariam duas veezes antes de roubar dinheiro
mesmoprecisando.
(E) Se as multas por terem com
metido infraçõees do Código de
d
Trânsito au
umentassem, os motoriistas não o
desrespeitariaamcomtantafrrequência.

07
No Liivro VII da Rep
pública de Platãão, encontraͲse
e a alegoria daa
caverrna,naqualofilósofotratadeesuateoriadoconhecimento,,
usand
do uma imagem de forte apeelo evocativo para
p
os gregos,,
na medida
m
em que o Hades era o
o mundo dos mortos
m
situado
o
nase
entranhasdateerra.Naalegoriaaoshomensco
omunshabitam
m
essamoradasubterrrânea,aelaaco
orrentados.
Nacaaverna,oshomenssãoprision
neiros
(A) do
d mundo sensorial, conceebido como uma
u
realidadee
ilusóriaeautôno
oma,cognoscívvelpelaeikasia.
d
ueclassificamaamultiplicidade
edascoisasnaa
(B) dossentidos,qu
categoriadeesp
pécie,operação
oprópriadaepiisteme.
(C) do
d mundo fenomênico, que contém as se
ensações e oss
objetosapreend
o
didosatravésdaaatividadenoéética.
(D) das
d aparências,, que geram im
magens superfficiais e vagas,,
re
efutadaspeloeexercíciodadoxxa.
(E) do
d mundo sen
nsível, cópia das coisas naaturais e quee
aprisionaaalmaanaopiniãocrééduladapístis.
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O estudante Rafael Rogara, 17, a dona de brechó Denise Pini,
50 e o médico pernambucano Mozart Cabral, 42, vivem em
mundos completamente diferentes. Mas os três reservam pelo
menosumanoitepormêsparatentarentenderoqueestápor
trás de sentimentos tão díspares quanto coragem, desejo e
medo da morte. Com a ajuda de filósofos e historiadores,
buscam decifrar o sentido dos acontecimentos cotidianos para
vivermelhor.
(Daniela Falcão, “Filosofia e história ajudam a entender cotidiano e
comportamento”
in
Folha
de
São
Paulo,
21/06/2001,
http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u173.shtml)

Anotíciadescreveaproliferaçãodeespaçosemquediferentes
pessoasseencontrampararefletiredialogarfilosoficamente.
Nessescontextos,afilosofiaéumexercíciode
(A) confirmação da consciência coletiva, do quê pessoas
variadastêmemcomum.
(B) ordenação lógica do senso comum, que se eleva a bom
senso.
(C) reflexão crítica que desperta interrogação sobre todos os
aspectosdavida.
(D) decifração dos princípios fundamentais e indiscutíveis que
permitemvivermelhor.
(E) investigação interior, acerca da fundamentação divina de
sentimentosetemoreshumanos.


A charge acima se refere com humor à estrutura do silogismo
aristotélico,comumtipodeargumento
(A) dedutivoválidoecorreto.
(B) indutivocorreto.
(C) dedutivoválidoeincorreto.
(D) indutivoinválido.
(E) dedutivoinválido.

09
Analiseofragmentoaseguir.
Os ursos polares em cativeiro manifestam comportamentos
obsessivos,caminhamparafrenteeparatrásnomesmotrecho,
movemacabeçadeumladoparaooutroeapresentamoutros
sinaisdeestresse.Taiscomportamentossemanifestammesmo
quando os ursos em cativeiro vivem em espaços bastante
amplos. Isto demonstra que as condições de cativeiro não
constituem uma alternativa válida ao habitat natural para os
ursospolares.
Assinale a alternativa que, se considerada verdadeira,
enfraqueceaargumentaçãológicadotextocitado.
(A) Os ursos polares são especialmente difíceis de se adaptar
aocativeiro.
(B) Muitos ursos polares que vivem em seu habitat natural
manifestamcomportamentosobsessivos.
(C) Emcativeiro,osursospolaressãomaisbemalimentadosem
relaçãoaosquevivememliberdade.
(D) Osursospolaresquevivememliberdadepercorremmuitos
quilômetrosembuscadealimento.
(E) Ursos polares criados em cativeiro são incapazes de
sobreviveremliberdade.

11
Nas obrasͲprimas dos mestres, tudo nos instrui (...). Acontece,
porém, que essas obrasͲprimas que nos enriquecem são, por
suavez,enriquecidaspornós.Cadageraçãodescobrenelasum
sentidoantesdespercebido.
(ÉmileMâleapudCOLI,Jorge.Oqueéaarte.SP:Brasiliense,1995,p.48.)

Com base no trecho citado, a respeito da relação entre arte e
cultura,assinaleVparaaafirmativaverdadeiraeFparaafalsa.
()Entre os objetos artísticos, as obrasͲprimas são as que
comunicam ao espectador a beleza objetiva e a qualidade
constitutivaquecontêm,nosenriquecendoculturalmente.
()OsobjetosartísticosestãoassociadosacontextoshistóricoͲ
culturais, com os quais mantêm uma dupla relação, na
medidaemquealimentamaculturaesãonutridosporela.
()Os objetos artísticos se diferenciam dos artefatos
cotidianos, pois são eternos, sendo admirados pelos
espectadoresmaissensíveis,emtodasasgerações.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) F,VeF.
(B) F,VeV.
(C) V,FeF.
(D) V,VeF.
(E) F,FeV.
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Observeasimagensaseguir.

Alasdair MacIntyre é um dos principais protagonistas do
movimento de reabilitação da filosofia prática desencadeado
nas últimas décadas do século passado. Crítico radical do
projeto iluminista moderno e defensor apaixonado da Ética
clássica das virtudes, seu pensamento se caracteriza por uma
erudita apropriação das teorias morais e políticas dos gregos
antigos aos nossos dias. (...) Os conceitos fundamentais
apresentados por Alasdair MacIntyre na renovada concepção
aristotélica da moralidade são os de narrativa, prática e
tradição.


AprimeirareproduzaobradearteAfonte(1917),apresentada
por Marcel Duchamp no Salão da Sociedade Novaiorquina de
Artistas Independentes. A segunda reproduz Garrafas de Coca
prateadas(1967),deAndyWarhol.
As afirmativas a seguir descrevem corretamente o sentido
inovador das obras dos dois artistas, à exceção de uma.
AssinaleͲa.
(A) Duchamp e Warhol questionam a irreprodutibilidade
atribuída à obra de arte em relação à multiplicidade dos
outrosobjetoscomosquaisconvivemosnocotidiano.
(B) WarholeDuchamptêmemcomumousodereadyͲmades,
objetosdousoquotidianodosespectadoresqueosartistas
dispõememummodonovoparaosfruidores.
(C) Osdoisartistascolocamemchequeopapeldasinstituições
e da crítica na definição dos atributos que tornam um
objetoumaobradearte.
(D) Warhol e Duchamp inovam ao fabricar similares aos
encontradosnavidacotidiana,escolhidospelosartistaspor
suasqualidadesestéticas
(E) OconceitodereadyͲmadeeaproblematizaçãodogestodo
artista,concebidocomooselecionadordosobjetosdearte,
são características de uma arte conceitual presentes em
ambososartistas.

(ARAÚjO, Luiz Bernardo Leite. “MacIntyre e a Ética das virtudes” in
http://www.pgfil.uerj.br/pdf/publicacoes/araujo/MacIntyre.pdf)

Com base no trecho acima, assinale a alternativa que
caracterizacorretamenteessaretomadadaéticadasvirtudese
suarelaçãocomosvaloresmoraisnomundocontemporâneo.
(A) O fundamento normativo atemporal das sociedades
pluralistas é uma exigência da ética das virtudes
contemporâneas, como instrumento de defesa das
identidadesculturaisparticulares.
(B) A ética das virtudes defende o processo crescente de
individualização
das
subjetividades
justificável
universalmente como saída para a constatação da erosão
culturaldosmeiossociaiscomunitários.
(C) Ao criticar o legado iluminista, a vertente irracionalista da
filosofiadeF.NietzschetornaͲseumargumentoválidopara
aapropriaçãodoidealpréͲmodernodevirtudefeitaporA.
MacIntyre.
(D) A realização do Bem como verdadeiro fim da essência do
homem reflete a noção atomista de pessoa adotada pela
éticadasvirtudescontemporânea.
(E) A busca individual do bem viver se insere no contexto de
práticas formadas e transmitidas através de gerações, em
relação às quais a pessoa constrói narrativas sobre sua
trajetóriaeexperiências.

13

15

Liberdade e igualdade são duas grandes “famílias” políticas
contemporâneas herdeiras do estandarte da Revolução
Francesa.AolongodoséculoXX,assistimosalutaspolíticasque
ora acentuaram a defesa da primeira, ora da segunda. Com
relaçãoàscaracterísticasdodebatefilosóficoquemoldouessas
correntes e seus desdobramentos contemporâneos, analise as
afirmativasaseguir.
I. O princípio da igualdade alimentou uma plataforma de
direitoscoletivoseconômicosesociais,comoadistribuição
de renda, de que é exemplo o programa “Brasil sem
Miséria”.
II. O princípio da liberdade foi traduzido em direitos
individuaisecivis,entreosquaisaequiparaçãodedireitos
e deveres de casais heterossexuais e homossexuais,
recentementeadotadapeloCódigoCivilbrasileiro.
III. Umaradicalizaçãodoprincípiodaliberdadeérepresentada
peloneoliberalismo,alinhadoaosvaloresdoindividualismo
e do mercado livre, de que é exemplo o monetarismo de
MiltonFriedman.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Em O existencialismo é um humanismo, JeanͲPaul Sartre
afirmou:“Ohomemnadamaisédoqueaquiloqueelefazdesi
mesmo”,mostrandoquealiberdade
(A) é uma escolha incondicional, por ser independente de
qualquer desejo concreto que possa orientar a ação
humana.
(B) é uma atitude subjetiva de engajamento que depende da
descoberta, para cada um, da essência universal que o
definecomoserhumano.
(C) é uma sabedoria que consiste em discernir quando é
possível escolher e quando é mais prudente ceder à
fortuidadedaexistência.
(D) é uma opção baseada nos valores materiais da existência,
querompecomtodatranscendênciaerestauraadimensão
propriamenteexistencialdohomem.
(E) é uma condenação que lança o homem no desamparo de
não poder escapar da solidão e da responsabilidade por
seusatos.
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Os fragmentos 1 e 2 são representativos, respectivamente, da
tradiçãoracionalistaedaempiristaemteoriadoconhecimento.
1. Arquimedes, para tirar o globo terrestre de seu lugar e
transportáͲloparaoutraparte,nãopedianadamaisexceto
um ponto fixo e seguro. Assim, terei o direito de conceber
altas esperanças, se for bastante feliz para encontrar
somenteumacoisaquesejacertaeindubitável.
2. Uma ideia clara consiste naquilo que a mente adquiriu
atravésdeumapercepçãocompletaeevidenterecebidado
objetoexterno(...);portanto,umaideiadistintaconsistena
percepçãodamentediferenciandoͲadetodasasoutras,ao
passoqueumaideiaconfusanãopodesersuficientemente
distinguidadaoutra(...).
Com relação aos argumentos que identificam a tradição
racionalista e a tradição empirista, assinale V para a afirmativa
verdadeiraeFparaafalsa.
()O fragmento 1 pertence à tradição racionalista, pois a
exigência de “uma coisa certa e indubitável” aponta para
uma ordem de razões negativa, que elimina as
possibilidades de erro, e positiva, que encontra um
conhecimentoverdadeiro.
()Ao considerar que a mente adquire ideias claras e distintas
napercepçãodoobjetoexterno,ofragmento2fundamenta
o conhecimento empírico como correspondência entre as
ideiasmentaiseascoisasdarealidadequeelasdenotam.
()A clareza e distinção das ideias como critério do
conhecimento verdadeiro é uma característica comum ao
racionalismoeaoempirismo,poisambosconsideramquea
mente tem ideias claras e distintas quando as percebe
independentementedarealidadeexterna.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) F,VeF.
(B) F,VeV.
(C) V,FeF.
(D) V,VeF.
(E) F,FeV.

JeanͲJacques Rousseau escolheu a imagem a seguir para o
frontispíciodaediçãode1801deseuDiscursosobreaorigeme
os fundamentos da desigualdade entre os homens.
ElarepresentaumnativodosudoestedaÁfrica,umhotentote,
retornando“paraosseusiguais”,comoinformaalegendaque
acompanhaafigura.
Imagemelegendasereferemaumaanedotaentãoconhecida:
umjovemhotentoteforatrazidoparaaEuropaedemonstrara
grande aptidão em se adaptar e assimilar outra cultura. Mas,
apósumavisitaaosseusparentes,decidiuvoltarparaosseus.


(IlustraçãodeMoreauleJeune,inhttp://collections.lacma.org/node/225471)

A respeito da relação entre a imagem e a antropologia de
Rousseau, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
()ParaRousseau,aorigemdadesigualdadeentreoshomens
serelacionaàdicotomiaentrenaturaleartificial,expressa
visualmente na distinção entre o selvagem e o homem
civilizado.
()Para o filósofo, a maneira de viver dos europeus não tem
valor universal, como ilustra o ato do hotentote de se
despirevoltar“paraosseusiguais”.
()A imagem ilustra o regresso do hotentote ao estado
natural, exemplificando a teoria de Rousseau sobre a
gênese histórica das culturas e das sociedades civis e a
consequentecorrupçãodohomemnatural.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) F,VeF.
(B) F,VeV.
(C) V,FeF.
(D) V,VeF.
(E) F,FeV.

17
Indivíduos têm direitos. E há coisas que nenhuma pessoa ou
grupopodefazercomosindivíduos(semlhesviolarosdireitos).
Tãofortesedetãoaltoalcancesãoessesdireitosquecolocam
a questão do que o Estado e seus servidores podem, se é que
podem, fazer. Que espaço os direitos individuais deixam ao
Estado?
(Adaptadode:NOZICK,R.Anarquia,estadoeutopia.RiodeJaneiro:JorgeZaharEditor,
1991,p.9.)

RobertNozickcontribuiuparaodebatecontemporâneosobrea
relaçãoentreSociedadeeEstado,defendendoumaconcepção
deEstado
(A) cooperativo, que corrige as injustiças pelo critério
distributivodosbenefícioscompensatórios.
(B) mínimo,quenãopodeusardeseuaparatocoercitivopara
fazercomquecidadãosseajudemunsaosoutros.
(C) dobemͲestar,quecalculaafelicidadeparaomaiornúmero
de pessoas, levando em conta o risco da submissão do
indivíduoàsociedade.
(D) ultramínimo,queforneceserviçosdeproteçãoeaplicação
dedireitosapenasaosquetêmcondiçõesdecompráͲlos.
(E) experimental, que busca formas institucionais alternativas
baseadasnopluralismoeconômico,socialepolítico.
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Analiseosfragmentosaseguir.
Paramim,ocoraçãodapolíticanãoéateoriapolítica,sãoas
pessoas e como elas querem viver suas vidas. Ninguém que
viveunessepaísnosúltimoscincoanospodedeixardeperceber
como o equilíbrio de nossa sociedade pendeu de maneira
crescente em favor do Estado às expensas da liberdade
individual.

Diantedosproblemasabertospelodesenvolvimentocientífico,
pelas transformações dos costumes, da sociedade e das
instituições, a bioética redefine os grandes temas da
investigaçãoéticoͲpolítica.
As opções identificam temas da bioética e suas aplicações de
pesquisa,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) Vida–direitoàmorteassistida.
(B) Liberdade – fim do controle social sobre pesquisas com
humanos.
(C) Responsabilidade–preservaçãodabiosfera.
(D) Ambiente–defesadabiodiversidadedosecossistemas.
(E) Justiça–cidadanianasociedadepósͲgenômica.

(MargarethThatchernoManifestodaEleiçãoGeraldoPartidoConservador,em
abrilde1979.In:http://www.margaretthatcher.org/document/110858)

Nesta crise atual, o governo não é a solução para nosso
problema;ogovernoéoproblema.
(Ronald Reagan, em discurso à nação, em 20 de janeiro de 1981. In:
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/reagan1.asp)

Nareordenaçãodoliberalismoclássico,oneoliberalismo
(A) defende a disseminação do mercado e considera a
concorrênciafiadoradosistemadepreços.
(B) mantém a regulamentação da economia como forma, a
curtoprazo,deampliaraofertadeemprego.
(C) sustenta o distributivismo social como contrapeso da
desigualdadeinerenteaocapitalismo.
(D) renova os princípios do keynesianismo, defendendo o
modelodoEstadoguardiãonoturno.
(E) adotaaplanificaçãocentralizadacomvistasàexpansãodo
consumoeàampliaçãodomercado.

22
EmIdeologiaeaparelhosideológicosdoEstado,LouisAlthusser
propõe a distinção entre Aparelho Repressivo de Estado e
Aparelhos Ideológicos de Estado, contribuindo para a teoria
marxistadeEstado.

20
Desde a antiga Grécia até aos nossos dias, a reflexão sobre a
política constitui uma parte fundamental do desenvolvimento
históricodafilosofia,articuladaemquatrovertentes:
1. comoindagaçãosobreopolíticoouoEstadoideal;
2. comopesquisadocritériodalegitimidadedopoder;
3. comoidentificaçãodaespecificidadedapolítica;
4. como metodologia das ciências políticas e análise da
linguagempolítica.
Asafirmativasaseguircaracterizamcorretamenteasvertentes
citadas,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) A primeira vertente nasce polarizada, entre a descrição
utópica do Estado ideal e a determinação realista dos
modos e das estratégias para melhorar o Estado, de que
são exemplos a República de Platão e a Política de
Aristóteles,respectivamente.
(B) A segunda vertente indaga por que os homens obedecem
ou recusam o poder, e sobre a capacidade de o poder
político se impor legitimamente sobre os homens, de que
sãoexemplosoargumentosofistadaconveniênciaimposta
pelaforçaoupelalei,eopactocontratualista.
(C) Aterceiravertenterelacionaodomíniodapolíticacomoda
ética,encontrandonasegundaasleisquefundamentama
primeira,comosãoexemplosadistinçãoamigoͲinimigode
CarlSchmitteosestudossobreelitedeVilfredoPareto.
(D) A quarta vertente ocupaͲse da descrição e avaliação dos
conceitos, tipos de discursos e procedimentos que
caracterizam a linguagem política, fornecendo métodos
paraapesquisaempírica,dequeéexemploateoriadoagir
comunicativodeJürgenHabermas.
(E) As quatro vertentes se ocupam da vida em comum e das
relações entre governantes e governados, investigadas
racionalmente, para caracterizar as instituições e as
práticassociaisrelacionadasaoexercíciodopoder.


(http://capbunifesp.wordpress.com/chargesͲeͲtirinhas/)

Apartirdacharge,analiseasafirmativasaseguir.
I. A atitude pedagógica da personagem Mafalda remete ao
universo escolar, lembrando que as instituições de ensino
sãoaparelhosrepressivosdeEstado.
II. AlutadeclassesvisaaosaparelhosideológicosdeEstado;
daí o interesse do proletariado em tomar o poder de
instituiçõesque“apagamideologias”,comoapolícia.
III. O cassetete simboliza uma função da violência exercida
pelo aparelho repressivo de Estado que secundariamente
tambémexercefunçãodeideologia.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
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Analiseosfragmentosaseguir.
1. Deusdeuomundoemcomumaoshomens;mascomoofez
para o benefício deles e as maiores conveniências da vida
que fossem capazes de retirar dele, não é possível supor
tivesseemmentequedevesseficaremcomumeinculto.
2. Aindaqueaterraetodasascriaturasinferiorespertençam
em comum a todos os homens, cada um guarda a
propriedadedesuaprópriapessoa;sobreestaninguémtem
qualquer direito, exceto ela. Podemos dizer que o trabalho
de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são
propriedadesua.

A nossa época é a época da crítica, à qual tudo tem que
submeterͲse.Areligião,pelasuasantidade,ealegislação,pela
suamajestade,queremigualmentesubtrairͲseaela.Masentão
suscitamcontraelasjustificadassuspeitasenãopodemaspirar
ao sincero respeito, que a razão só concede a quem pode
sustentaroseulivreepúblicoexame.
(KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura (Edição A). Lisboa: Calouste
Goulbenkian,1997,p.5.)

A partir do texto, assinale a alternativa que relaciona
corretamenteousolivreepúblicodarazãoàideiakantianade
esclarecimento.
(A) Acríticaaquearazãodevesubmetersuaépocahistóricaé
condição necessária para que seus contemporâneos
possam desvelar o sentido de sua servidão e construir os
meiosparaoprogressopolíticoecultural.
(B) A esfera pública da razão é a instância superior da crítica,
através da qual a filosofia deve refletir sobre seu próprio
presente, questionando as crenças religiosas, políticas e
intelectuais,epropiciandoaohomemacapacidadedejuízo
semorientaçãodeoutrem.
(C) O esclarecimento é alcançado tanto com o uso livre da
razão, como defesa pública das ideias e exercício
incondicionadodaliberdade,quantocomseuusoprivado,
queéopensamentoaplicadoacircunstânciasparticulares.
(D) O sábio deve fazer uso público da razão para denunciar a
tirania do Estado e a autoridade da Igreja, de modo a
conduzir a população no caminho do esclarecimento a
respeitodeseupoderdeautodeterminação.
(E) A tutela da autoridade sobre o pensamento é um
empecilho ao esclarecimento, submetendo o homem a
situações de obediência no âmbito público e privado, que
devemserdesautorizadaspelaliberdadeindividualdeação
econsciência.

(Traduzido de LOCKE, John. Two Treatises of government. Londres: Cambridge
Univ.Press,1970,V,34,p.309;V,27,pp.305Ͳ6.)

A partir dos fragmentos acima, assinale a alternativa que
caracterizacorretamenteoconceitodepropriedadeemLocke.
(A) O direito à propriedade privada dos bens materiais está
baseado no princípio moral de que a sua utilização é
necessáriaàreproduçãosocialebiológicadohomem.
(B) Locke considera que a propriedade privada se originou da
superação do estado natural, com a implantação da
sociedadecivil,cujofiméapreservaçãodapropriedade.
(C) Locke se preocupa com a divisão do trabalho e, portanto,
questionaalegitimidadedapropriedadedosbensquesão
produzidospormuitasmãos.
(D) Lockedefineaapropriaçãodebens,criadosporDeus,como
propriedadeemcomum,incorporandooidealcomunitário
calvinista.
(E) O direito à propriedade privada deturpa a doação divina
dosbensconcedidosemcomumaoshomens,pormeiode
Adão e Eva, para o natural sustento de todas as suas
criaturas.

24
A crítica à racionalidade instrumental iluminista pelos
pensadores da Escola de Frankfurt levou à constatação do
desencantamento do mundo e redundou no desaparecimento
do sujeito autônomo. Na modernidade, o esclarecimento se
converteu no “triunfo da igualdade repressiva, na medida em
que a cultura contemporânea confere a tudo um ar de
semelhança”, segundoAdornoeHorkheimer.
Com relação a essa crítica da razão iluminista, analise as
afirmativasaseguir.
I. A racionalidade iluminista derrubou o controle míticoͲ
religioso sobre a natureza e a sociedade, mas passou a
domináͲlasecontroláͲlaspormeiodaciênciaedatécnica.
II. Aracionalidadeinstrumentalanulaareflexãoemdetrimento
da ação voltada para a mercantilização, devendo ser
substituídaporumarazãocrítica.
III. AdornoeHorkheimerrecusamanoçãoliberaldeprogresso
substituindoͲa pela de consciência de classe como motor
transformadordahistória.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

26
Comrelaçãoàscaracterísticasdoconceitodeexcelênciamoral,
segundo o Livro II da Ética a Nicômaco, de Aristóteles, analise
asafirmativasaseguir.
I. A excelência moral é adquirida como produto do hábito,
queaperfeiçoaacapacidadenaturalhumanaderecebere
desenvolveravirtude.
II. A excelência moral diz respeito a paixões e ações,
acompanhadas de prazer ou dor, exigindo uma disposição
decaráterparaevitarosextremos.
III. Aexcelênciamoraléumavirtudedianoética,poisenvolveo
poder racional de decidir sobre o necessário e universal
conformeanatureza.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteasafirmativaIIeIIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativaIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
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(...)Sobosignodatecnologia,aéticatemavercomaçõesde
um alcance causal que carece de precedentes (...). Tudo isso
coloca a responsabilidade no centro da ética. (...) A ética ora
exigida não pode permanecer no desrespeitoso
antropocentrismo que caracteriza a ética tradicional,
particularmente a ética ocidental helênicoͲjudaicoͲcristã. As
possibilidades apocalípticas radicadas na moderna tecnologia
nos têm ensinado que o exclusivismo antropocêntrico poderia
serumprejuízoequenecessita,aomenos,deumarevisão.
Diante destas constatações, Hans Jonas formula um novo
imperativo,relacionadoaumnovotipodeaçãohumana:“Age
detalformaqueosefeitosdetuaaçãosejamcompatíveiscom
a permanência de uma vida autenticamente humana sobre a
terra”. (JONAS,Hans.Elprincipiodelresponsabilidad:ensayodeunaéticapara

Paramim,estudareramuitofácileprazeroso;dediqueiͲmeàs
letras com tanta paixão e tal foi o fascínio que exercitaram
sobremim,que,muitocedo,decidirenunciaràcarreiramilitar,
à herança e aos meus direitos de primogênito em favor dos
meusirmãos:abandonei,emsuma,definitivamenteacortede
MarteparasereducadonoseiodeMinerva.E,dadoque,entre
todasasdisciplinasfilosóficas,preferiasarmasdadialética,por
seus argutos raciocínios, posso dizer que troquei as armas da
guerraporestasarmas,eque,aostriunfosmilitares,preferias
vitóriasnasdisputasfilosóficas.
(Traduzido de Pedro Abelardo. Storia delle mie disgrazie. Lettere d'amore di
AbelardoeEloisa.Milano:Garzanti,1974.)

ApartirdotextodePedroAbelardo,assinaleaalternativaque
identifica corretamente as características da educação
escolásticanelereferidas.
(A) Ofícios e atividades laborais eram ensinados através da
observação e exercícios práticos, para atender às
necessidades das instituições de governo, como a Igreja e
asmonarquiasdinásticas.
(B) As habilidades ensinadas eram genéricas, tais como:
analisartextos,defenderargumentos,examinarproblemas
sobdiversospontosdevista,fazerperguntasparachegara
soluções.
(C) ExigiaͲse dos jovens que se afastassem da família e se
integrassem à corporação de ensino para comentar os
textosdapatrísticaàluzdarevelação,deformaanálogaao
estudonasordensreligiosas.
(D) AdotavaͲse o método dialético, que consistia na análise
filológicadostextosdaAntiguidadeClássicaparadeduziras
regrasdaeloquênciaegarantirapossibilidadedeimitação
daartedosantigos.
(E) Os alunos aprendiam com os antigos os instrumentos da
lógica e da retórica, de modo a questionar o princípio de
autoridadepeloqualtodasasdisciplinasdoconhecimento
derivavamdateologia,fonteprimeiradosaber.

lacivilizacióntecnológica.Barcelona:Herder,1995,pp.16Ͳ17,40,99.)

As afirmativas a seguir formulam coerentemente o novo
imperativo da ética para uma civilização tecnológica, segundo
HansJonas,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) Aja de tal modo que os efeitos de tua ação não sejam
destrutivosparaapossibilidadedavida.
(B) Não comprometa as condições para a continuidade
indefinidadahumanidadenaTerra.
(C) Ajadetalmodoqueamáximadetuaaçãosetorneumalei
universal.
(D) Incluiemtuaescolhaatualaintegridadefuturadohomem
comoobjetosecundáriodeteuquerer.
(E) Tema comprometer o nãoͲser das gerações vindouras em
funçãodoserdageraçãoatual.

28


(WATERSON,Bill.CalvineHaroldo.SãoPaulo:BestNews,s/d,v.2.)

Achargeacimaironizaoconceitode
(A) reencantamento,deMaxWeber.
(B) ideologia,deTheodorAdorno.
(C) totemismo,deÉmileDurkheim.
(D) ícone,deCharlesS.Pierce.
(E) sagrado,deMirceaEliade.
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Nagravuraaseguir,lêͲse,àesquerda,o“vício”comainscrição
respectiva:“superabundânciaoumuito”;aocentro,a“virtude”
com a inscrição respectiva: “o meio está aqui”; à direita, sem
identificação legível acima da figura, a inscrição respectiva:
“carênciaoupouco”.


(http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft4m3nb2n4;chunk.id=0;
doc.view=print)

O professor utiliza a imagem acima no contexto da explicação
da noção aristotélica de meio termo, informando aos alunos
que foi retirada da tradução manuscrita da Ética a Nicômaco,
deAristóteles.
As alternativas a seguir identificam corretamente
características da noção aristotélica de virtude como meio
termo,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) A ideia da virtude como meio termo é apresentada
textualmente, pela inscrição característica, e visualmente,
peladisposiçãoespacialnopontomedianodafigura.
(B) A posição central, vertical e ereta da virtude mostra a
funçãodeestabilizaçãoentreexcessoecarênciaqueaideia
demeiotermodesempenha.
(C) Otamanhoproporcionaldasfigurasmostraqueavirtudeé
um valor mediano que decresce do vício mais danoso, um
gigante,aomenosdanoso,umanão.
(D) Textoeimagemtransmitemaideiadequeosvíciosouvão
muito longe, como “superabundância ou muito”, ou ficam
aquém,como“carênciaoupouco”.
(E) Os conceitos de virtude e de vício e a oposição que
guardam entre si são expressos na imagem através da
escala,daposiçãoedosgestosdasfiguras.
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