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COMENTÁRIOS: 
 
1. Platão, assim como Sócrates e Aristóteles, revelou-se um 

contumaz crítico da postura dos sofistas em acreditar no cará-
ter variável da verdade, por meio da retórica. Dessa forma, 
Platão realçava a importância da dialética, em oposição à su-
perficialidade da oratória sofista, considerada, esta, uma fuga 
radical em relação à profundidade da verdade. 

 
Resposta correta: D 

 
2. Platão resgata o valor cognoscível dos mitos e entre estes 

destaca-se o famoso “mito da caverna”, por meio do qual o 
pensador ateniense faz uma crítica à postura superficial com 
que os homens encaravam a sua realidade, isto é, apoiados 
apenas nas sombras daquilo que era verdadeiro. 
 
Resposta correta: A 

 
 
3. O famoso mito da caverna tem como principal objetivo repre-

sentar imageticamente a Teoria das Ideias de Platão, segundo 
a qual a realidade se encontra dividida em dois planos: o 
mundo sensível, âmbito das coisas concretas e mutáveis, e o 
mundo inteligível, âmbito das Ideias eternas e perfeitas. Tal 
como o prisioneiro sai da caverna em direção à luz, o homem, 
para Platão, deveria se libertar do domínio dos sentidos e al-
cançar a verdade por meio do exercício de sua alma racional. 
 
Resposta correta: E 
 
 

4. Platão entende que a compreensão do objeto está diretamente 
ligada à análise de seu correspondente real e paradigmático, a Ideia. 
 
Resposta correta: D 
 
 

5. Para o filósofo grego Platão, o amor é falta constituinte do ser 
humano, pois, segundo sua alegoria o homem teria sido divi-
dido em dois, cada um “metade da laranja”. Desta forma, o 
homem nunca estaria totalmente completo, o que também 
nos remete a teoria dos dois mundos de Platão — mundo inte-
ligível e mundo sensível. 
 
Resposta correta: D 
 
 

6. Trasímaco, representante dos sofistas, entendia que a justiça 
não era nada mais do que a conveniência do mais forte, ou se-
ja, fazer-se de acordo com o interesse do mais forte. Os sofis-
tas, de fato, representavam um tipo de relativismo filosófico 
ao qual Sócrates fazia oposição. 
 
Resposta correta: D 
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7. Para Platão existem dois mundos — o inteligível e o sensível. 
No mundo inteligível ou das ideias, as coisas são perfeitas, 
verdadeiras, eternas. Já no sensível — o mundo material, onde 
o homem habita — convivemos com as cópias. Desta forma, 
para Platão o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo 
inteligível — em cima. Por isso, Platão aponta para o alto. 
 
Resposta correta: B 
 
 

8. De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formu-
lados em mundos distintos: o inteligível e o sensível. As ideias 
nascem em um mundo inteligível, real e imutável dominadas pela 
razão e pelos conceitos sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo 
das sensações seria uma mera cópia do mundo inteligível o que as 
tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as sensações 
podem nos confundir e induzir ao erro, sendo somente a razão a 
responsável pela formação do conhecimento. 

  
Resposta correta: D 

 
 
9. A virtude individual tem influência sobre a qualidade do go-

verno da cidade, pois a administração da cidade é dependente 
da formação de seus cidadãos. Justiça, sabedoria e virtude de-
vem resultar do conhecimento verdadeiro, epistêmico do le-
gislador, pois, para Platão, política é ciência e não opinião (do-
xa). O indivíduo, para bem governar e ser justo, deve ele 
mesmo ser virtuoso, pois apenas um indivíduo bem formado e 
que se autogoverna tem capacidade para exercer um bom go-
verno. Para se iniciar em política, é necessário ter uma boa 
formação, ser virtuoso, pois somente assim se sabe o que é o 
bem e o justo para a cidade. Uma cidade é virtuosa e sem con-
flitos se seu dirigente possuir virtude. 

 
Resposta correta: C 

 
 
10. Para Platão, a efetivação da justiça está relacionada às virtudes dos 

membros da pólis, sendo os governantes qualificados para exercer 
sua função pelo uso da razão na decisão de suas ações. Segundo o 
pensamento platônico, as virtudes da sabedoria, em conjunto com 
as da coragem e da moderação, levaria ao fortalecimento da justiça, 
como se observa no primeiro trecho apresentado pela questão. 
Ademais, em sua Teoria das Virtudes, Platão entende que os indiví-
duos possuem inclinações, ou seja, possuem uma “natureza” mais 
adequada a determinada virtude, de modo que a função de cada 
indivíduo na sociedade deva desenvolver a virtude que lhe é carac-
terística. Assim, o desempenho da função que seria própria à natu-
reza de cada indivíduo seria também uma condição necessária para 
uma sociedade justa. Considerando essas ideias, o aluno deve iden-
tificar que todas as afirmações estão corretas.   

 
Resposta correta: A 

 
 
11. Na alegoria platônica, a caverna é a representação das “som-

bras” do mundo sensível, que remetem às opiniões ilusórias 
dos homens e impedem o desenvolvimento do pensamento 
racional, ou seja, da consciência filosófica, que possibilitaria a 
aproximação com o mundo inteligível das ideias.   

 
Resposta correta: C 

12.  
A) Incorreta. A maneira como Homero e poetas semelhantes 

retratam as reações de seus personagens é reprovada por 
Platão para a formação ética dos cidadãos, pois não é de-
sejada uma reação descontrolada na “vida real”, parecida 
com as que os poetas descrevem em suas obras. Este é 
um dos motivos da reprovação de Platão da poesia tradi-
cional. 

B) Incorreta. Ao exagerarem na descrição de uma reação 
emocional dos personagens, os poetas tradicionais como 
Homero e autores de tragédia, fazem um desserviço à 
formação dos cidadãos, porque a reação emotiva deve ser 
equilibrada, não excessiva, por mais que admiremos isso 
nos poemas homéricos e trágicos. 

C) Incorreta. As emoções/paixões exageradas não devem ser 
incitadas por parte dos poetas, pois isso não auxilia a for-
mação ética dos cidadãos e uma “descarga das emoções” 
não serve para a formação ética pensada por Platão na ci-
dade ideal. 

D) Correta. Entre as várias críticas de Platão aos poetas, en-
contramos essa a respeito das emoções, a de valorizar as-
pectos irracionais da natureza humana prejudicando a 
formação ética dos cidadãos. Na cidade ideal, os poetas e 
artistas devem incitar boas reações que sejam equilibra-
das e temperantes, evitando excessos. 

E) Incorreta. Mesmo que Platão não considere a imitação 
(mimesis) dos poetas como a dos pintores, distante da 
verdade em graus da essência (ideia), ela não é benéfica à 
cidade ideal, pois incita reações emotivas excessivas, es-
pecialmente naqueles que devem ser paradigma de com-
portamento, os heróis e os deuses.   

  
 Resposta correta: D 

 
 

13. Segundo a filosofia platônica, o conhecimento humano se 
dá a partir da passagem do mundo das aparências para o 
mundo das essências. Platão explica as essências a partir 
da doutrina das ideias, segundo a qual os conceitos puros 
somente existiriam no plano das ideias, atingível por meio 
da razão. Assim, o verdadeiro conhecimento só seria possí-
vel no mundo das ideias, ou mundo ideal, transcendente às 
percepções sensoriais.   
 
Resposta correta: B 

 
 

14. Segundo a filosofia platônica, antes de habitar o corpo materi-
al no mundo sensível, a alma humana encontrava-se no mun-
do inteligível, ou mundo das ideias, onde os conceitos existiri-
am em sua forma pura. Para Platão, o conhecimento verdadei-
ro contemplado pela alma no mundo inteligível permanece 
“adormecido” nos indivíduos, sendo a filosofia o meio pelo 
qual seria possível recordar esse conhecimento, ideia que fi-
cou conhecida como Teoria da Reminiscência, opção apresen-
tada pela alternativa [B]. Nessa teoria, o conhecimento é con-
cebido como um processo de recordação, ou seja, em uma 
perspectiva inatista.   

 
Resposta correta: B 
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15. Para Platão, a percepção da beleza no mundo sensível estaria 
relacionada à uma maior reminiscência do mundo das ideias 
puras, onde a beleza existiria em sua forma plena. Dessa for-
ma, algumas almas seriam mais aptas a perceberem a beleza 
que, em sua forma pura, transcende o mundo sensível.   
 
Resposta correta: B 

 
 

 
 
COMENTÁRIOS:  
 
1. Diferente de Platão, Aristóteles não concordava que o indiví-

duo nascesse com o conhecimento inato (reminiscências), 
mas, que o mesmo advinha com o tempo, isto é, das experi-
ências sensíveis. 

 
Resposta correta: D 

 
 
2. Aristóteles não defendia a Democracia, por encará-la como 

um regime injusto, porquanto desconsiderasse as diferenças 
naturais entre os indivíduos, sobretudo políticas. Os cidadãos 
eram tão somente os indivíduos livres e que, portanto, tives-
sem ócio para poder participar dos assuntos da Cidade. 
 
Resposta correta: B 

 
 
3. O método indutivo, apoiado por Francis Bacon, entendia que 

as verdades gerais nasciam a partir de observações de casos 
particulares. 
 
Resposta correta: C 

 
 

4. Os textos de Aristóteles apoiavam-se sobre a análise de um 
mundo sensível e que se contrapunha à visão metafísica da 
Igreja medieval. 
 
Resposta correta: A 

 
 

5. Para Aristóteles, a ética — diferente de outros saberes — é 
definida pela capacidade do indivíduo de pensar racionalmente 
e escolher as ações mais virtuosas, a fim de alcançar a felici-
dade. 
 
Resposta correta: A 

 
 

6. A defesa que Aristóteles faz da escravidão como uma institui-
ção natural, com base no argumento da constituição física dos 
escravos, nos soa hoje aberrante, mas serve para explicitar 
muito bem a visão negativa que os gregos tinham do trabalho 
braçal, enxergando-o como algo inferior e limitado, indigno de 
homens livres, os quais deveriam dedicar-se às atividades do 
espírito, como a filosofia e a política. 

 
Resposta correta: C 

 

7. O conceito de cidadania na Antiguidade era relacionado ao 
poder político vigente em uma sociedade. A democracia con-
temporânea permite que qualquer um seja cidadão desde que 
esteja em conformidade com a lei. Na Antiguidade, o caráter 
participativo dentro da política determinava quem poderia ser 
cidadão. Em Atenas, por exemplo, somente os homens nasci-
dos naquela pólis e que fossem maiores de 20 anos poderiam 
ser cidadãos. 

 
Resposta correta: C 

 
 

8. Segundo Aristóteles, a felicidade só pode ser obtida por meio 
das virtudes, que são atividades, isto é, hábitos e não ações 
isoladas. Por outro lado, segundo o mesmo filósofo, como o 
homem é por natureza um ser social, toda prática individual 
das virtudes deve convergir para o bem comum. 

 
Resposta correta: A 

 
 
9. Para Aristóteles, uma vez que toda cidade (pólis) é uma socie-

dade, e toda sociedade está constituída tendo em vista algum 
bem (pois todas as coisas que fazemos têm sempre algum 
bem em vista), é evidente que todas as sociedades tendem a 
um bem e, principalmente, ao bem supremo. O bem supremo, 
o que abrange todos os outros, é a chamada cidade, a socie-
dade política.  

 
Resposta correta: D 

 
 

10. A concepção aristotélica de felicidade estava ligada à ética, ou 
seja, às boas ações humanas baseadas em regras que nortea-
rão a vida em sociedade. Para Aristóteles, a felicidade não 
provém de um entretenimento, mas de uma ação, do trabalho 
e do esforço. A felicidade é assim uma busca e um progresso. 
Dessa maneira, a felicidade deveria estar ligada à finalidade 
das ações e condutas humanas. 

 
Resposta correta: C 

 
 

11. O conceito de justiça de Aristóteles se baseia justamente no 
princípio segundo o qual é justo dar a cada um o que lhe é devido, 
ou seja, uma justiça baseada no mérito de cada indivíduo, falando 
mais claramente: uma certa forma de “meritocracia”.  Isso é o 
que comanda a noção aristotélica de justiça distributiva, distribu-
indo direitos e deveres conforme o que cada um merece. 

 
Resposta correta: E 

 
 

12. Platão e Aristóteles têm inúmeras divergências em matéria de 
ideias e conclusões filosóficas. O que a questão procura indicar, 
porém, é a sua profunda concordância a respeito de algo mais bá-
sico: ambos consideram o conhecimento filosófico algo essencial 
para a vida humana e veem na filosofia, acima de tudo, uma ativi-
dade pessoal e racional de busca pela verdade. A razão aí ganha 
um papel de destaque, para além do senso comum, da retidão 
moral e mesmo da experiência sensível isoladamente. 

 
Resposta correta: E 
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13. Sendo a virtude para Aristóteles o justo meio, então a prudên-
cia, phrónesis, torna-se condição para a virtude, pois a pru-
dência é justamente a capacidade de se orientar bem, sejam 
quais forem as circunstâncias, reconhecendo a medida correta 
da ação adequada com o desejo, não parcial, de bem viver. A 
prudência é guia da deliberação racional, proaíresis, para o es-
tabelecimento de escolhas que afirmam o autogoverno e a au-
tonomia.  

 
Resposta correta: C 

 
 

14. O aluno deve identificar que o item [II] está correto a partir do 
texto apresentado pela questão, no qual Aristóteles apresenta 
a ideia de que a arte, partindo de experiências semelhantes, 
produz um juízo geral, universalizante, como se observa no 
trecho “A arte se produz quando, de muitas observações da 
experiência, forma-se um juízo geral e único passível de ser re-
ferido a todos os casos semelhantes”. O aluno deve saber, 
ainda, que, segundo o pensamento aristotélico, a experiência 
é condição para a obtenção do conhecimento universal, mas 
não é, por si só, produtora de um conhecimento universal, 
uma vez que o uso da razão, a partir do intelecto humano, é o 
ponto de partida para o mesmo, identificando o item IV como 
correto.   
 
Resposta correta: D 

 
 

15. Questão filosófica que envolve a grandeza de uma cidade 
onde o texto destaca que uma cidade melhor para se viver é 
aquela em que existe uma quantidade de população suficiente 
que não excede a quantidade necessária para realizar uma vi-
da autossuficiente comum a todos. A alternativa que mantém 
a ideia central do texto é da letra [D].  

 A partir das considerações do texto e do conhecimento acerca 
da ideia de justa-medida formulada por Aristóteles, o aluno 
deve identificar que, para esse filósofo, a quantidade de habi-
tantes necessários à pólis a mínima necessária para exercer as 
funções que garantam a autossuficiência e a condução efetiva 
e justa da vida coletiva.   
 
Resposta correta: D 
 
 

 
 
1. Para Agostinho, Deus não pode ser considerado autor do mal, 

pois, sendo a plena bondade, não poderia jamais produzir o 
Seu contrário. Isto não significa, porém, que, para o autor me-
dieval, existe algum outro ser todo-poderoso que gerou o mal 
ou que o mal seja algo anterior a Deus. Na verdade, nesta 
perspectiva, o mal não tem autor, pois o mal não é uma coisa, 
mas a ausência de uma coisa: o mal é a ausência do bem. 
 
Resposta correta: D 

 
 

2. Santo Agostinho entende que o conhecimento está direta-
mente ligado à Iluminação divina. 
 
Resposta correta: A 
 

3. O saber para Agostinho é uma questão de iluminação divina. 
 
Resposta correta: B 

 
 

4. Santo Agostinho é o maior nome da Filosofia Patrística. 
 
Resposta correta: B 

 
 

5. Para Santo Agostinho, o conhecimento, apesar de revelado 
por Deus, está inato ao ser humano. 
 
Resposta correta: E 

 
 

6. Agostinho busca estabelecer de forma clara uma harmonia 
entre a verdade de fé exposta da Bíblia e o pensamento filosó-
fico grego, sobretudo platônico. 
 
Resposta correta: D 

 
 

7. A influência sobre o pensamento de Agostinho veio, sobretu-
do, da filosofia neoplatonista. 
 
Resposta correta: E 

 
 

8. Agostinho é considerado o maior representante da Filosofia 
Patrística. 
 
Resposta correta: A 

 
 

9. A Filosofia, para Agostinho, precisa estar em sintonia com a fé. 
 
Resposta correta: B 

 
 

10. O corpo, para Agostinho, é uma espécie de morada para alma. 
 
Resposta correta: A 

 
 

11. O saber, para Agostinho, necessita de uma iluminação divina.
  
Resposta correta: B 

 
 

12. O conhecimento, para Agostinho, necessitada de uma inter-
venção divina. 
 
Resposta correta: A 

 
 
13. Agostinho sofreu uma conversão ao Cristianismo e, dessa 

forma, revela na obra em questão a mudança radical por que 
passou por receber a graça de Deus. 

 
Resposta correta: C 
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14. O Tomismo é comparado ao Agostinismo, embora tenha uma 
visão mais otimista em relação à sua natureza. 
 
Resposta correta: B 

 
 

15. Agostinho que o homem é dotado de livre-arbítrio e isso lhe 
dota de responsabilidade perante seus atos. 
Resposta correta: B 
 
 
 

 
 

 
COMENTÁRIOS:  
 
1. A conciliação entre o Cristianismo e a lógica formal é uma 

marca da Filosofia Escolástica. 
 
Resposta correta: B 

 
 

2. Tomás de Aquino busca, ao longo de sua filosofia, estabelecer 
uma harmonia entre o pensamento de Aristóteles e o pensa-
mento cristão. 
 
Resposta correta: A 

 
 

3. Conforme o próprio texto sugere, Santo Tomás adapta o pen-
samento de Aristóteles ao pensamento cristão, tomando-o, 
dessa forma, em parte e não em sua totalidade. 
 
Resposta correta: B 

 
 

4. A Metafísica de Santo Tomás é de caráter acentuadamente 
ontológico. 
 
Resposta correta: C 

 
 
5. Para Aristóteles, Deus é um motor imóvel e, dessa forma, 

traduz-se pelas substâncias que há na natureza. 
 
Resposta correta: A 

 
 

6. Aristóteles, diferente de Santo Tomás, encara o mundo como 
um universo eterno, que, dessa forma, destoa da teoria criaci-
onista. 
 
Resposta correta: A 

 
 

7. Santo Tomás de Aquino sofre influência direta do pensamento 
de Aristóteles. 
 
Resposta correta: B 

 
 

8. A doutrina de Santo Tomás enseja tanto a imutabilidade quan-
to a flexibilidade do direito natural, superando as deficiências 
das teorias jusnaturalistas mais radicais, bem assim as do posi-
tivismo jurídico. Pois as primeiras enrijecem sobremaneira o 
direito, obstando a incidência das injunções históricas e cultu-
rais; ao passo que as segundas caem no erro contrário, qual 
seja, o de tornar o direito exagerada e perigosamente dúctil, 
admitindo com isso que quaisquer convencionalismos sociais 
ostentem a condição de norma jurídica, abstraindo o conteú-
do moral.  
 
Resposta correta: A 

 
 

9. Para Tomás de Aquino, razão e fé andam juntas, e as duas 
trabalham com o mesmo objetivo: encontrar em Deus a ver-
dade. 
 
Resposta correta: C 

 
 

10. Tomás de Aquino, como membro da escolástica, valoriza o 
poder racional do homem. 
 
Resposta correta: C 

 
 

11. Tomás faz parte de uma tradição escolástica, que dá um novo 
ânimo ao pensamento racional. 
 
Resposta correta: B 

 
 

12. O texto faz uma clara referência ao pensamento de Santo 
Tomás, principalmente por se referir a uma de suas principais 
obras e destacar a influência aristotélica. 
 
Resposta correta: E 

 
 

13. No sistema filosófico do Doutor Angélico, o direito natural 
situa-se como as normas ditadas pelo cosmos racional ao ho-
mem. Em outras palavras, o direito natural traduz a natureza 
humana, tal qual ela foi por Deus concebida. O homem, como 
toda a criação, tem uma finalidade, uma razão de ser, cuja 
realização se dá pela obediência às leis naturais. Em suma, os 
princípios e normas do direito natural são as ordens que di-
zem ao homem aquilo que ele deveria ser enquanto ser hu-
mano. 
 
Resposta correta: A 

 
 

14. O período medieval foi marcado por uma tentativa de concili-
ar o pensamento racional com a fé cristã. O filósofo Tomás de 
Aquino foi expoente do período da Escolástica medieval. 
 
Resposta correta: B 
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15. Alternativa escolhida por eliminação, pois o trecho transcrito 
faz referência apenas à necessidade de existir alguém que go-
verne, sem explicitar que esse alguém seja necessariamente 
um monarca (a citação de que se trata de uma carta de Tomás 
de Aquino ao rei de Chipre, não faz parte do texto). De qual-
quer forma, pode-se admitir que o objetivo da argumentação 
do teólogo é justificar a autoridade dos reis, pois esta era a 
forma de governo predominante na Europa medieval, sendo 
— ao menos em tese —, direcionada para a realização do bem 
comum. 
Resposta correta: C 
 
 
 

 
 
COMENTÁRIOS: 
 
1. Para Kant, o Estado não pode ficar indiferente aos problemas 

sociais. “Ao chefe supremo incumbe indiretamente, isto é, 
como responsável do dever do povo, o direito de onerar com 
impostos para sua própria conservação (do povo), por exem-
plo os impostos no interesse dos pobres, os hospícios e a Igre-
ja, designadas, aliás, com instituições de caridade. Graças ao 
Estado é lícito ao Governo obrigar os poderosos a fornecer os 
meios de subsistência aos que de tal são incapazes, inclusive 
no tocante às necessidades básicas.” 
 
Resposta correta: B 

 
 

2. Bastante conhecida, a ética kantiana é particularmente famo-
sa por ser uma ética inteiramente formal, isto é, um sistema 
moral que não propõe quaisquer metas ou objetivos concre-
tos, mas apenas uma norma abstrata: o imperativo categórico. 
Segundo Kant, nós não devemos basear nossa conduta nem 
em nossa experiência, nem em nosso desejo de felicidade, 
tampouco nos benefícios que podemos tirar de nossas ações, 
mas única e exclusivamente na consciência do dever. Deve-se 
fazer o certo porque é o certo — e ponto final. 
 
Resposta correta: C 

 
 

3. O Iluminismo é um movimento que, por suas dimensões filo-
sóficas, rompe com a tradição epistemológica tradicional, ins-
tituindo a autoridade da razão como fundamento do saber. 
 
Resposta correta: E 

 
 

4. No livro Crítica da Razão Pura, o filósofo alemão Immanuel 
Kant (1724-1804), faz uma crítica à real natureza do conheci-
mento. Acreditava que em uma primazia das ideias sobre os 
objetos para a produção do conhecimento, como é demons-
trado no texto. 
 
Resposta correta: A 

 
 

5. Segundo o texto do filósofo prussiano Immanuel Kant (1724-
1804), para alcançar a maioridade e, assim, sua autonomia é 
necessário que o homem faça o uso da razão. Dessa maneira, 
no sentido de esclarecimento utilizado por Kant, somente a 
razão pode dar liberdade e autonomia ao homem. 
 
Resposta correta: A 

 
 

6. Para Kant, a boa vontade é aquela vontade cuja direção é 
totalmente determinada por demandas morais ou, como ele 
normalmente se refere a isso, pela Lei Moral. Os seres huma-
nos veem essa Lei como restrição dos seus desejos e, por con-
seguinte, uma vontade decidida por seguir a Lei Moral só pode 
ser motivada pela ideia de Dever. Hipoteticamente, se hou-
vesse uma vontade divina, embora boa, não seria boa porque 
é motivada pela ideia de Dever, pois uma vontade divina seria 
livre de qualquer desejo imoral. Apenas a presença dos dese-
jos imorais, ou das ações que operam independentemente da 
moralidade, exige a bondade da vontade e faz da Lei Moral 
coerciva, isto é, faz dela constituída essencialmente da ideia 
de Dever.   
 
Resposta correta: B 

 
 

7. O uso do próprio entendimento não implica a destruição da 
tradição na medida em que a tradição, mesmo quando cria 
obstáculos ao livre exercício do pensamento, não o impede de 
todo. Superação da menoridade não possui relação alguma 
com o uso privado da razão e sim com o uso público da razão. 
Assim como todas as conquistas humanas, as conquistas do 
Esclarecimento são reversíveis, podendo, inclusive, ser revo-
gadas. A menoridade não decorre da natureza humana. Se as-
sim fosse, não faria sentido o apelo à busca de esclarecer-se, 
pois não haveria liberdade para tal. Liberdade e uso público da 
razão são noções decisivas para compreender o modo como 
Kant concebe o Esclarecimento. 
 
Resposta correta: E 

 
 

8. Immanuel Kant escreve um artigo tentando responder a per-
gunta “O que é esclarecimento?”. Segundo Kant, esclareci-
mento é a saída do homem de sua menoridade. Menoridade 
esta que é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento 
sem a direção de outro indivíduo. E o culpado dessa menori-
dade é o próprio indivíduo. O homem é o próprio culpado des-
sa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de en-
tendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de 
si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem cora-
gem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema 
do esclarecimento 
 
Resposta correta: B 

 
 
 

EXERCÍCIOS – KANT 
 



GABARITOS – CURSO DE FÉRIAS  
 

 
 

 7 

9. Para Kant, pensador iluminista, a filosofia moral estaria fun-
damentada em princípios racionais, sendo a razão o único 
fundamento que daria validade à moral humana. Com efeito, 
a ação moral estaria condicionada ao sujeito epistemológico, 
ou seja, à estrutura cognitiva que é universal e necessária, e 
não ao sujeito subjetivo, individual. Por ser racional, portanto, 
o indivíduo deveria agir segundo uma razão pura prática de 
validade universal, ideia expressa na conhecida frase de Kant: 
“age só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo 
querer que ela se torne lei universal”. A partir do exemplo da 
mentira, Kant aponta que a mesma não poderia ser usada sem 
cair em uma autocontradição moral, pois o indivíduo particu-
lar representaria uma moral geral, de toda a humanidade, 
como aponta a alternativa B.   
 
Resposta correta: B 

 

 
10. Para Kant, a sublimidade das coisas da natureza não está 

contida na própria natureza, mas sim no indivíduo, uma vez 
que ele possui consciência da sua superioridade em relação à 
natureza. Para ele, não existe faculdade que provoca a subli-
midade, sendo esse sentimento provocado quando a faculda-
de responsável pela imaginação, diante da contemplação de 
eventos naturais de grande magnitude, reconhece o domínio 
próprio da natureza humana, a partir do reconhecimento que 
eventos naturais provocam. Não seria, assim, o reconheci-
mento do medo, uma vez que não se estaria em uma situação 
de real ameaça, mas o reconhecimento da força humana en-
quanto seres racionais.  
 
Resposta correta: D 

 

 
11. A filosofia moral formulada por Kant se fundamenta na razão 

humana e no imperativo categórico, segundo o qual a ação 
moral tem fim e valor em si mesma e é uma norma universal. 
A partir dessas considerações e do trecho “Age apenas segun-
do uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que 
ela se torne lei universal”, o aluno deve identificar a alternati-
va [C] como correta.    
 
Resposta correta: C 

 

 
12. Em sua obra Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant discorre 

sobre o uso da razão enquanto a consciência do indivíduo so-
bre o conjunto de leis morais vigentes na sociedade. Para ele 
não se adquire esta consciência por meio da intuição natural, 
pelo contrário, este conhecimento depende de uma intuição 
intelectual. Em outras palavras, o conhecimento das leis mo-
rais se dá pelo uso deliberado da razão no reconhecimento da 
moralidade vigente, isto é, por uma razão pura. A autonomia 
para o autor é a liberdade que o ser humano faz no uso positi-
vo de sua razão, motivado apenas por sua vontade. A liberda-
de, o livre-arbítrio, permite autonomia na medida em que a 
consciência do indivíduo atue, por meio da razão, sem condi-
cionantes, apenas por sua vontade própria, na busca de um 
conhecimento que lhe amplie a consciência de sua condição 
de liberdade. Para isto, o uso da razão deve ser deliberado. 
Não há um impulso natural, sentimentos no ser humano que o 
conduza para uma ação moral em concordância com a lei mo-
ral vigente, mas sim um processo livre, autônomo e consciên-
cia no uso de sua liberdade.   
 
Resposta correta: E 

13. Kant foi um Iluminista que, influenciado por Hume, Newton e 
Rousseau, confiou na capacidade do homem de se aperfeiçoar 
e se tornar autônomo. O seu cosmopolitismo, seguindo essa 
confiança, observava e pensava a história universal a partir do 
ponto de vista universal, isto é, a partir daquilo que pudesse 
beneficiar a todos, sem exceção. Apesar de haver um irracio-
nalismo estampado na nossa história, o filósofo tomava como 
possível desvendar os motivos fundamentais que determina-
vam o bem e o mal e, partindo disso, construir através do 
aperfeiçoamento humano uma constituição política boa.   
 
Resposta correta: D 

 
 

14. Em terminologia kantiana, a boa vontade é aquela cujo volun-
tarismo é totalmente determinado por demandas morais ou, 
como o filósofo normalmente se refere a isso, pela Lei Moral. 
Kant distingue dois tipos de lei produzidos pela razão. Dado 
certo fim que nós gostaríamos de alcançar, a razão pode pro-
porcionar um imperativo hipotético — uma regra contingente 
e circunstancial como fundamento da ação — ou um imperati-
vo categórico — uma regra necessária e universal como fun-
damento da ação. Como uma Lei Moral não pode ser mera-
mente hipotética, pois uma ação moral não pode ser fundada 
sobre um propósito circunstancial, a moralidade exige uma 
afirmação incondicional do dever de um indivíduo, ou seja, a 
moralidade exige uma regra para ação que seja necessária e 
universal, ela exige um imperativo categórico.   
 
Resposta correta: A 

 
 
15. Kant distingue dois tipos de lei produzidos pela razão. Dado 

certo fim que nós gostaríamos de alcançar a razão pode pro-
porcionar um imperativo hipotético — uma regra contingente 
para a ação alcançar esse fim. Um imperativo hipotético diz, 
por exemplo: se alguém deseja comprar um carro novo, então 
se deve previamente considerar quais tipos de carros estão 
disponíveis para compra. Mas Kant objeta que a concepção de 
uma lei moral não pode ser meramente hipotética, pois uma 
ação moral não pode ser fundada sobre um propósito circuns-
tancial. A moralidade exige uma afirmação incondicional do 
dever de um indivíduo, a moralidade exige uma regra para 
ação que seja necessária, a moralidade exige um imperativo 
categórico.   

 
Resposta correta: C 
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Marcos Leandro 
 

 
TEORIA SOCIOLÓGICA CLÁSSICA 

 
1 2 3 4 5 6 
C C A B D B 

 
1. É diversificada a análise da relação que se estabelece entre 

sociedade e indivíduo na visão dos autores clássicos da Socio-
logia. Enquanto Marx compreende que os indivíduos fazem 
sua história, mas não nas condições que escolhem, Durkheim 
compreende que a coletividade tem profunda força diante do 
indivíduo. Esta perspectiva se difere da teoria weberiana que 
entende a ação individual como fundamental. 
 

Resposta correta: C 
 
 

2. A afirmativa II é incorreta porque tal proposta de investigação 
científica enquadra-se na teoria de Durkheim. Na afirmativa 
III, o equívoco se encontra ao pensar a teoria de Durkheim 
como aquela que valoriza a ação individual. 
 

Resposta correta: C 
 
 

3. Ao se correlacionarem, coerção social e moral são fatos fun-
damentais na Sociologia de Durkheim. Para ele, não há possibi-
lidade de existir uma sociedade sem coerção social e homoge-
neidade moral. É a homogeneidade moral que forma o cimento 
da sociedade e ela se torna impossível sem a coerção social. 
 

Resposta correta: A 
 
 

4. O conceito de “fato social” é fundamental na obra de 
Durkheim, autor francês que compreende que os elementos 
sociais externos, coercitivos e gerais são classificados como fa-
tos, devendo ter o caráter objetivo no momento da análise. 
 

Resposta correta: B 
 
 

5. A afirmativa II é incorreta por abordar as concepções de divi-
são social do trabalho e solidariedade como elementos com-
ponentes da teoria de Marx, quando na verdade se trata da 
teoria de Durkheim. Já o processo de racionalização da lógica 
capitalista e do trabalho foi analisada por Weber, o que torna 
a afirmativa IV incorreta. 
 

Resposta correta: D 
 
 

6. O processo descrito diz respeito à exploração do trabalho por 
meio da Mais-valia, que corresponde ao valor que um traba-
lhador gera, mas que não lhe é devolvido, promovendo o au-
mento dos ganhos por parte de quem controla a produção. 
 

Resposta correta: B 
 
 
 

SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA 
 

1 2 3 4 5 
C A B A C 

 
1. Ulrich Beck analisa a sociedade a partir da perspectiva da 

modernização da sociedade submetida a fortes riscos e pro-
cessos de individualização. Tal processo é classificado como 
“sociedade de risco”. 
 

Resposta correta: C 
 
 

2. Sennet, Bauman e Elias são autores reconhecidos respectiva-
mente por obras, como O declínio do homem público, Moder-
nidade líquida e A sociedade dos indivíduos. Tais obras eviden-
ciam suas perspectivas sobre a modernidade e a relação entre 
sociedade e indivíduos. 
 

Resposta correta: A 
 
 

3. Gramsci é um autor italiano, de vertente materialista, que 
opera com a lógica do Bloco Histórico ou Hegemonia. Pierre 
Bourdieu é o maior desenvolvedor da sociologia relacional e 
do conceito de “simbólico”. Simmel desenvolveu o conceito 
de intensificação da vida urbana. Adorno e Horkheimer utiliza-
ram uma visão materialista para analisar a indústria cultural. 
 

Resposta correta: B 
 
 

4. O único equívoco encontra-se na afirmativa II que indica o fato 
de haver uma separação entre a individualização e o processo 
de interação. Esses dois fenômenos são complementares e, 
juntos, correspondem à elaboração da configuração social. 
 

Resposta correta: A 
 
 

5. Todos os itens estão corretos. Sobre a relação entre o senso 
comum e a Sociologia, é preciso estabelecer que esta última 
se propõe a fazer uma análise criteriosa sobre a realidade so-
cial, enquanto o senso comum é um saber baseado na sensibi-
lidade e na experiência. 
 

Resposta correta: C 
 
 

CULTURA (DEFINIÇÕES, INDÚSTRIA CULTURAL, 
PATRIMÔNIO E IDENTIDADE) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A C B D D B A A A 

 
1. Os autores clássicos da Sociologia apresentam teorias distintas 

sobre a questão da religiosidade. Marx compreende a religião como 
produto da superestrutura para uma finalidade econômica. 
Durkheim entende que a religião cumpre a função social de manter 
o elo social. Weber analisa a religião como portadora de sentido, 
podendo atuar como causa e consequência dos fenômenos sociais. 
 

Resposta correta: A 
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2. Simmel analisa a sociedade contemporânea a partir da pers-
pectiva de pequenos detalhes, podendo até ser classificado 
como um adepto de uma microssociologia, ou seja, uma So-
ciologia nas pequenas coisas. 
 

Resposta correta: C 
 

 
3. O casamento, da forma que é tratado no texto, é entendido como 

uma instituição social, ou seja, trata-se de um ordenamento das re-
lações sociais.  Isso quer dizer que não é por uma escolha livre e es-
pontânea que, em geral, surge o desejo pelo casamento. Pelo con-
trário, há uma pressão social para que o casamento seja visto como 
a escolha “natural”, como algo ao qual estamos destinados. 
 

Resposta correta: B 
 

 
4. Peter Berger analisa o complexo processo de socialização que 

ocorre em várias etapas. No processo de individualização, perpas-
sa a socialização primária e a secundária. Essa articulação entre 
sociedade e indivíduo faz com que este tenha contato com um 
material cultural precedente e coletivo, como as tradições. 
 

Resposta correta: D 
 

 
5. A necessidade de uma maior matematização do tempo é 

consequência do processo de racionalização, ou valorização 
do pensamento racional, classificado por Weber como Desen-
cantamento do Mundo. 
 

Resposta correta: D 
 

 
6. Trabalhar a questão do patrimônio cultural em comunidades 

carentes é uma boa ação educacional, na medida em que for-
ma uma identidade coletiva e gera a valorização de culturas 
historicamente inferiorizadas. 
 

Resposta correta: B 
 
 

7. Os padrões sociais conhecidos pelos indivíduos ocorrem atra-
vés do habitus primário (aprendido com a família) e habitus 
secundário (aprendido com os demais grupos sociais no qual 
são inseridos). Portanto, o ato de aprender ocorre através do 
convívio em sociedade. 
 

Resposta correta: A 
 
 

8. O texto do antropólogo Marius Barbeau enfatiza que o folclo-
re, ainda que expresse as raízes culturais de um povo e sua 
identidade, está sujeito a transformações, mudanças e rein-
terpretações, pois a própria cultura está inescapavelmente so-
frendo transformações ao longo da história. 
 

Resposta correta: A 
 

 
9. É comum que as nações desenvolvam e compartilhem ele-

mentos identitários para promover o sentimento de perten-
cimento entre seus indivíduos. Tais elementos são contextuais 
e obedecem a lógica da “invenção das tradições”. 
 

Resposta correta: A 

MUNDO DO TRABALHO 
 

1 2 3 4 5 6 
E B C C D A 

 
 
1. O modelo fordista-taylorista buscava o aprimoramento do 

processo produtivo industrial a partir do controle do tempo e 
das ações dos trabalhadores (linha de montagem). Esse mode-
lo comparado ao modelo da concepção de tempo analisada, 
tempo este recente, e o modelo toyotista, passa a ocorrer na 
busca pela alta qualificação do trabalhador e na automação da 
produção, visando a melhoria que levará a um aumento de 
produtividade e dos lucros. 
 

Resposta correta: E 
 

 
2. Com o advento da Revolução Industrial, consequentemente 

com a introdução de máquinas no processo produtivo, o tra-
balhador foi expropriado do domínio total do processo de 
produção, fazendo com que ocorresse um distanciamento do 
produto final. 
 

Resposta correta: B 
 
 

3. As atitudes tomadas pelas empresas na lógica capitalista são 
feitas com o objetivo de maximizar os lucros. Para isso, é algo 
característico a preocupação com a diminuição de custos. 
Consequentemente, ocorre o aumento da insegurança no tra-
balho, pois a redução do número de empregos, ao mínimo ne-
cessário, aumenta a lucratividade. 
 

Resposta correta: C 
 
 

4. Segundo Max Weber, a característica primordial do capitalis-
mo seria a racionalização da vida econômica. Tal racionaliza-
ção consistiria basicamente no fato de o capitalismo ser o 
primeiro sistema econômico inteiramente desvencilhado da 
submissão a valores morais e religiosos. Neste sistema, o mo-
tor da atividade econômica é única e exclusivamente o lucro, a 
relação custo-benefício. 
 

Resposta correta: C 
 
 

5. O consumismo é o ato de adquirir bens, produtos ou servi-
ços, de maneira exagerada. Normalmente, o consumismo 
está ligado ao modo de vida que é orientado pelo consumo 
exacerbado de coisas supérfluas, em razão de um significa-
do simbólico, como a felicidade, o sucesso ou o prazer da 
compulsão estimulada, sobretudo, pelos meios de comuni-
cação de massa. É uma das principais características das 
sociedades modernas capitalistas e da expansão da globali-
zação, pois este consumo excessivo e desenfreado visa, 
principalmente, o lucro das empresas e o desenvolvimento 
econômico. 
 

Resposta correta: D 
 
 



 

GABARITOS – CURSO DE FÉRIAS  

 
 

 10 

6. Apesar de a contemporaneidade ser marcada por um proces-
so severo de economicização das relações sociais e da rápida 
expansão do capital, as representações sociais ainda preser-
vam perspectivas que não se reduzem ao âmbito econômico. 
 

Resposta correta: A 
 
 
 

CIDADANIA (DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA,  
MOVIMENTOS SOCIAIS) 

 

1 2 3 4 
C A C C 

 
1. Devido ao crescimento do neoliberalismo a partir da década 

de 1980, em vários países desenvolvidos, o processo se repe-
tiu no Brasil nos governos Collor e, posteriormente, FHC. Tal 
prática política e econômica é baseada na diminuição da parti-
cipação do Estado em determinados setores sociais. 
 

 Resposta correta: C 
 

2. Para Max Weber, o Estado é uma instituição social criadora de 
regras. Sua diferenciação em relação a outras instituições se 
apresenta por esta deter o monopólio do uso da força, de 
forma legítima. 
 

Resposta correta: A 
 

 
3. A crise financeira que começou no final de 2007 e se agravou 

em 2008, nos Estados Unidos, deu-se após o colapso da bolha 
especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme 
expansão de crédito bancário e potencializada pelo uso de no-
vos instrumentos financeiros. Essa mesma crise rapidamente 
se espalhou pelo mundo todo em poucos meses, demons-
trando a interdependência entre os mercados que formam o 
sistema econômico. 
 

Resposta correta: C 
 
 

4. Nas últimas três décadas, houve uma grande expansão dos 
chamados “novos movimentos sociais”, pois, no mesmo perí-
odo, organizações representativas tradicionais, como os sindi-
catos e os partidos políticos, entraram numa grande crise ins-
titucional e de confiança da população. 
 

Resposta correta: C 
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