
CONCURSO VESTIBULAR 2007

2ª FASE - 11/12/2006

INSTRUÇÕES 

1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine
no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

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

4. As provas são compostas por questões em que há
somente uma alternativa correta. 

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se os
dados nele impressos correspondem aos seus. Caso haja
alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao
Fiscal.

6. Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar
correto em cada questão, preenchendo o retângulo
correspondente, com caneta esferográfica de tinta cor
preta.

7. No cartão-resposta, a marcação de mais de uma
alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e 
preenchimento além dos limites do retângulo destinado
para cada marcação, anulam a questão.  

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de
preenchimento.

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e
comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de
livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não,
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

10. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e
comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para
devolver, em separado, o caderno de provas e o 
cartão-resposta, devidamente assinados.

11. O preenchimento do cartão-resposta está incluído no 
tempo da duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

BIOLOGIA

FILOSOFIA



O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico www.cops.uel.br a partir das 19 horas e 30 
minutos do dia 11/12/2006.
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BIOLOGIA 

01- Leia o texto a seguir. 

"Faz um século que a comunidade científica muda 
repetidamente de idéia sobre a natureza dos vírus. 
Vistos originalmente como venenos, depois como 
formas de vida e mais tarde como substâncias 
químicas biológicas, considera-se hoje que os vírus 
estejam numa região cinzenta entre o vivo e o não 
vivo. Só conseguem se replicar com a ajuda de 
células vivas e podem afetar profundamente o 
comportamento delas. A categorização dos vírus 
como seres sem vida durante a maior parte da 
história da biologia moderna teve uma 
conseqüência indesejada: levou os pesquisadores a 
ignorá-los no estudo da evolução. Finalmente, no 
entanto, os cientistas estão começando a entendê-
lo como peças fundamentais da história da vida".  
Fonte: VILLARREAL, L.P. Ameaça Fantasma. Scientific 
American Brasil. Ano 3, n° 32, Janeiro de 2005. p. 61. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
o tema, é correto afirmar. 

a) Nos vírus, a síntese de ácidos nucléicos, proteínas 
e outras atividades bioquímicas que possibilitem a 
sua multiplicação independem da célula 
hospedeira.

b) Um vírus pode replicar-se para produzir milhares 
de partículas virais filhas e essa replicação se dá 
por fissão binária e nas formas mais evoluídas 
pela mitose. 

c) As encefalopatias espongiformes transmissíveis, 
como por exemplo, a doença da “vaca louca”, são 
causadas por um vírus que apresenta RNA. 

d) Os retrovírus, como por exemplo o causador da 
hepatite B, são assim chamados porque o DNA 
genômico é transcrito em RNA. 

e) A enorme população dos vírus, combinada com 
suas taxas aceleradas de replicação e mutação, 
faz deles uma das maiores fontes de variação 
genética.

02- A ciência tem demonstrado que, nas células dos 
seres vivos eucariontes, diversos aspectos do 
metabolismo celular estão associados a 
determinadas organelas citoplasmáticas. Assim, 
em células epiteliais secretoras, como por 
exemplo a dos ácinos das glândulas salivares, o 
retículo endoplasmático granular ou 
ergastoplasma tem por função:  

a) A síntese de lipídios. 
b) A síntese de proteínas. 
c) A síntese de glicose. 
d) A degradação de corpúsculos fagocitados. 
e) A síntese de ATP. 

03- A resistência às drogas antimicrobianas é um 
problema sério no combate às infecções. A 
principal causa do aparecimento de organismos 
resistentes é o uso excessivo e inapropriado dos 
antibióticos, o que resulta na seleção de cepas de 
bactérias resistentes. Além disso, a resistência aos 
antimicrobianos pode ser passada de uma bactéria 
para outra por meio da transferência de material 
genético.

Baseado no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, assinale a alternativa que apresenta a 
estrutura que contém genes de resistência a 
antimicrobianos: 

a) Pili 
b) Cápsula 
c) Plasmídeo 
d) Flagelo 
e) Membrana citoplasmática 

04- Alguns tecidos do organismo humano adulto se 
regeneram constantemente por meio de um 
processo complexo e finamente regulado. Isso 
acontece com a pele, com os epitélios 
intestinais e especialmente com o sangue, que 
tem suas células destruídas e renovadas 
constantemente, como mostra o esquema 
abaixo: 

Baseado nas informações acima e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. Células tronco hematopoéticas apresentam 

potencial para diferenciar-se em qualquer 
célula do sangue e também gerar outras 
células tronco. 

II. A hematopoese resulta da diferenciação e da 
proliferação simultânea de células tronco que, 
à medida que se diferenciam, vão reduzindo 
sua potencialidade. 

III. As diferentes linhagens hematopoéticas 
geradas no sistema apresentam altas taxas de 
proliferação.

IV. Existe um aumento gradual da capacidade de 
auto-renovação das células durante este 
processo.

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a) I e II 
b) I e IV 
c) III e IV 
d) I, II, e III 
e) II, III, IV 

Células Tronco Hematopoéticas 
(Imortais e Multipotentes)

Células Progenitoras  
(Células formadoras de colônias, 

determinadas às diferentes linhagens 
hematopoéticas)

Células Maduras 
(Hemácias, neutrófilos, basófilos, 

eosinófilos, plaquetas.)

Células Precursoras 
(Início da diferenciação celular) 
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05- Um estudante de Biologia, ao observar um 
microrganismo ao microscópio eletrônico, 
visualizou uma célula com material genético 
disperso no citoplasma e ausência de estruturas 
intracelulares, como mitocôndria, retículo 
endoplasmático e complexo de Golgi.  

Baseado no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, é correto afirmar que se tratava de: 

a) Vírus 
b) Fungo 
c) Protozoário 
d) Bactéria 
e) Alga 

06- Duas bactérias isoladas em laboratório 
apresentaram as seguintes características 
metabólicas. A bactéria x utiliza CO2 como única 
fonte de carbono e usa energia luminosa para 
produção de ATP. A bactéria y utiliza compostos 
orgânicos como fonte de carbono e produz ATP 
pela oxidação de substratos orgânicos. 
Considerando estas informações, conclui-se que 
x e y são, respectivamente: 

a) Quimioautotrófico e Fotoheterotrófico. 
b) Quimioheterotrófico e Fotoautotrófico.  
c) Fotorganotrófico e Quimioautotrófico. 
d) Fotoheterotrófico e Quimioautotrófico.   
e) Fotoautotrófico e Quimioheterotrófico 

07- Leia o texto a seguir e assinale a alternativa 
correta. 

O crescimento em espessura da raiz e do caule 
de vegetais dicotiledôneos e gimnospermas, 
denominado crescimento secundário, se deve 
fundamentalmente: 

a) À hipertrofia das células do parênquima cortical. 
b) À hipertrofia das células do parênquima 

medular. 
c) À divisão celular verificada no câmbio e no 

felogênio. 
d) À divisão celular verificada no periblema e no 

pleroma. 
e) À atividade condutora do xilema e do floema. 

08- Assinale a alternativa que aponta corretamente 
os indícios de que a sucessão ecológica chegou 
a um estágio de “clímax”: 

a) Cessam completamente as mudanças na 
biomassa. A riqueza de espécies atinge um 
patamar e permanece constante por centenas 
de milhares de anos. 

b) As proporções da abundância total representa-
das por cada espécie assumem um valor fixo e 
cessam as mudanças em tempo geológico. 

c) As mudanças em todas as propriedades 
básicas do ecossistema cessam completa-
mente.

d) Passa a ser impossível detectar mudanças, por 
exemplo, na composição de espécies, após 
poucos anos.  

e) As únicas mudanças que continuam são a 
especiação e a evolução. 

09- Leia o texto a seguir e assinale a alternativa 
correta. 

Animais com o corpo segmentado em 
cefalotórax e abdome, provido de exoesqueleto, 
com quatro pares de patas articuladas, dióicos, 
respiração “pulmonar” e líquido circulante com 
hemocianina, são classificados como: 

a) Aracnidas. 
b) Insetos. 
c) Crustáceos. 
d) Miriápodes. 
e) Equinodermos. 

10- Analise as figuras a seguir. 

Fonte: Adaptado de JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. 
Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. p.77. 

As figuras I, II e III dizem respeito, 
respectivamente, à: 

a) Deplasmólise; Plasmólise; Célula Vegetal em 
meio isotônico. 

b) Plasmólise; Deplasmólise; Célula Vegetal em 
meio isotônico. 

c) Célula Vegetal em meio isotônico; Plasmólise; 
Deplasmólise. 

d) Célula Vegetal em meio isotônico; 
Deplasmólise; Plasmólise. 

e) Deplasmólise; Célula Vegetal em meio 
isotônico; Plasmólise. 

11- Considere as descrições a seguir, referentes a 
quatro diferentes espécies vegetais. 
 I. Vegetal com folhas verdes, cujas raízes 

cresçam aderidas à casca de uma árvore. 
 II. Vegetal com folhas verdes, com raízes imersas 

no xilema dos ramos de uma árvore. 
 III. Vegetal sem clorofila, com raízes imersas no 

floema dos ramos jovens de uma árvore. 
 IV. Vegetal sem clorofila, com raízes imersas na 

matéria vegetal morta depositada sobre o solo. 

As espécies vegetais descritas acima 
correspondem, respectivamente, a: 

 a) Ectoparasita, Endoparasita, Saprófita, Epífita. 
 b) Epífita, Hemiparasita, Holoparasita, Saprófita. 
 c) Hemiparasita, Epífita, Holoparasita, Saprófita. 
 d) Epífita, Endoparasita, Ectoparasita, Micorriza. 
 e) Orquídea, Bromélia, Parasita, Cogumelo. 
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12- Analise as figuras a seguir. 

Fonte: JUNQUEIRA, L. C.& CARNEIRO, J. Biologia Celular e 
Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 184

As figuras I, II, III e IV dizem respeito, 
respectivamente, às seguintes fases da mitose: 

a) Anáfase, metáfase, início da prófase, fim da 
prófase.

b) Início da prófase, fim da prófase, metáfase, 
anáfase.

c) Início da prófase, fim da prófase, anáfase, 
metáfase.

d) Metáfase, início da prófase, fim da prófase, 
anáfase.

e) Metáfase, anáfase, início da prófase, fim da 
prófase.

13- Assinale a alternativa correta. 
Na pequena circulação ou circulação pulmonar 
dos mamíferos, o sangue oxigenado flui: 

a) Do ventrículo esquerdo do coração para os 
pulmões através das artérias pulmonares. 

b) Do ventrículo direito do coração para os 
pulmões através das artérias pulmonares. 

c) Dos pulmões ao átrio direito do coração através 
das veias pulmonares. 

d) Dos pulmões ao átrio esquerdo do coração 
através das veias pulmonares. 

e) Dos pulmões ao ventrículo direito do coração 
através das artérias brônquicas. 

14- Muitos vertebrados apresentam notáveis 
modificações estruturais no aparelho digestório, 
de forma que seja possível aproveitar mais 
eficientemente os recursos alimentares.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as afirmativas a seguir: 
 I. O papo do pardal é uma parte dilatada do 

estômago no qual ocorre acúmulo e 
digestão química do alimento, permitindo, 
desta forma, servi-lo já digerido aos seus 
filhotes.

 II. O intestino do tubarão-branco é relativamen-
te curto, mas, para aumentar a superfície de 
absorção de nutrientes por esse órgão, 
apresenta uma estrutura conhecida como 
válvula espiral. 

 III. A ausência de dentes nas aves restringe a 
exploração de diferentes itens alimentares, 
limitando o número de grupos tróficos 
nessa classe, ao contrário do que ocorre 
nos mamíferos, que apresentam dentes. 

 IV. Carneiros apresentam estômago dividido em 
quatro câmaras e uma associação mutua-
lística com microrganismos produtores de 
celulase.

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) I, II e IV 
e) II, III e IV 

15- Sobre uma população ecológica em declínio, é 
correto afirmar que: 

a) Ou a taxa de mortalidade ou a de emigração, ou 
ambas, devem estar suplantando a soma das 
taxas de natalidade e de imigração. 

b) Ou a taxa de natalidade ou a de imigração 
devem estar suplantando a soma das taxas de 
mortalidade e de emigração. 

c) A soma das taxas de natalidade e imigração 
deve estar suplantando a soma das taxas de 
mortalidade e de emigração. 

d) O declínio é resultado de uma emigração 
menor. 

e) As taxas de emigração e imigração não 
influenciam o tamanho populacional. 

16- Leia o texto a seguir e assinale a alternativa 
correta. 

Durante o desenvolvimento embrionário dos 
humanos, o primeiro indício de formação do 
sistema nervoso aparece no embrião na fase de: 

a) Mórula, com o aparecimento do blastóporo. 
b) Blastocisto, com o aparecimento do tubo neural. 
c) Blastocisto, com o aparecimento do sulco 

neural.
d) Gástrula, com o aparecimento do arquêntero. 
e) Gástrula, com o aparecimento da placa neural. 
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17- Analise os gráficos a seguir. 

Com base nos gráficos e nos conhecimentos 
sobre o tema, assinale a alternativa que define 
corretamente qual dos gráficos descreve o 
padrão esperado de variação da biomassa com 
o tempo, para que em um ecossistema ocorra 
uma retirada líquida de carbono da atmosfera: 

a) O gráfico 1, pois, com a mortalidade e a redução 
da biomassa, o carbono será incorporado ao solo 
na forma de matéria orgânica. 

b) O gráfico 2, pois, com o aumento da biomassa, 
haverá mais carbono atmosférico sendo retirado 
do ar. 

c) O gráfico 2, pois, com o aumento da biomassa, 
haverá também uma maior taxa de respiração. 

d) O gráfico 3, pois indica o que ocorreria em uma 
floresta madura, como na Amazônia. 

e) Em qualquer das três situações representadas 
pelos gráficos poderia haver retirada líquida, 
dependendo apenas da taxa respiratória. 

18- As angiospermas são vegetais traqueófitos que 
apresentam flores, frutos e sementes. Dentre seus 
verticilos florais, destacam-se o cálice, a corola, o 
androceu e o gineceu. O número de unidades em 
cada um destes verticilos florais varia bastante, 
permitindo identificar grupos como classes, ordens 
e famílias vegetais.  

De acordo com o texto e com base nos conheci-
mentos sobre o tema, assinale a alternativa 
correta: 

a) Todo vegetal traqueófito é uma angiosperma. 
b) As unidades constituintes do cálice recebem o 

nome de pétalas. 
c) Quando estão ausentes o cálice ou a corola, a 

flor é unissexuada. 
d) Por gineceu entende-se o conjunto de estames. 
e) O gineceu e o androceu não podem estar 

ausentes da flor simultaneamente. 

19- Analise a figura abaixo que representa um dos 
estágios do desenvolvimento embrionário do 
anfioxo em corte transversal. 

       

Com base na figura e nos conhecimentos sobre a 
embriologia do anfioxo, considere as afirmativas a 
seguir. 
 I. A figura representa um embrião no estágio de 

nêurula. 
 II. As setas A, B e C apontam respectivamente o 

endoderma, a notocorda e o mesoderma. 
 III. As estruturas apontadas pelas setas B e D 

darão origem, respectivamente, à coluna 
vertebral e ao sistema nervoso central. 

 IV. As estruturas apontadas pelas setas A e E 
darão origem a tecidos epiteliais de 
revestimento. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a) I e IV 
b) II e III 
c) I, II e III 
d) I, III e IV 
e) II, III e IV 

20- Duas espécies de gramíneas, pertencentes a 
gêneros diferentes, ambas com número 
cromossômico 2n=28, foram cruzadas e criou-se 
um híbrido, também com 2n=28, que florescia, mas 
não conseguia produzir sementes. Meristemas 
desta geração de híbridos (F1) foram submetidos a 
um tratamento com colchicina, o que resultou em 
uma duplicação do número cromossômico, 
gerando plantas (F2) com 2n=56, que por sua vez 
produziam sementes normalmente.  

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o 
tema, assinale a alternativa que indica a causa 
mais provável para a infertilidade da F1, seguida de 
reprodução normal na F2: 

a) O tratamento com colchicina removeu as barreiras 
químicas existentes nos dois conjuntos de 
cromossomos.

b) Durante a meiose ocorrida em F1, parte dos 
cromossomos foi eliminada, havendo multiplicação 
apenas do lote haplóide de uma das espécies. 

c) A primeira geração filial era infértil, em função de 
alelos incompatíveis, que foram seletivamente 
eliminados em F2. 

d) A duplicação do número cromossômico permitiu a 
formação de 28 pares de cromossomos 
bivalentes, viabilizando a meiose. 

e) A duplicação deu-se apenas com os 
cromossomos viáveis de cada espécie e o número 
total foi completado com quebras cromossômicas. 
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FILOSOFIA

21- Considere a citação abaixo: 

“Sócrates: Tomemos como princípio que todos os 
poetas, a começar por Homero, são simples 
imitadores das aparências da virtude e dos outros 
assuntos de que tratam, mas que não atingem a 
verdade. São semelhantes nisso ao pintor de que 
falávamos há instantes, que desenhará uma 
aparência de sapateiro, sem nada entender de 
sapataria, para pessoas que, não percebendo mais 
do que ele, julgam as coisas segundo a aparência?” 
Glauco – “Sim”.
Fonte: PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. 
São Paulo: Nova Cultural, 1997. p.328. 

Com base no texto acima e nos conhecimentos 
sobre a mímesis em Platão, assinale a 
alternativa correta. 

a) Platão critica a pintura e a poesia porque ambas 
são apenas imitações diretas da realidade. 

b) Para Platão, os poetas e pintores têm um 
conhecimento válido dos objetos que 
representam. 

c) Tanto os poetas quanto os pintores estão, 
segundo a teoria de Platão, afastados dois 
graus da verdade. 

d) Platão critica os poetas e pintores porque estes, 
à medida que conhecem apenas as aparências, 
não têm nenhum conhecimento válido do que 
imitam ou representam.  

e) A poesia e a pintura são criticadas por Platão 
porque são cópias imperfeitas do mundo das 
idéias.

22- Tendo por base o método cartesiano da dúvida, 
é correto afirmar que: 

a) Este método visa a remover os preconceitos e 
opiniões preconcebidas e encontrar uma 
verdade indubitável. 

b) Ao engendrar a dúvida hiperbólica, o objetivo de 
Descartes era provar que suas antigas opiniões, 
submetidas ao escrutínio da dúvida, eram 
verdadeiras. 

c) A dúvida hiperbólica é engendrada por 
Descartes para mostrar que não podemos 
rejeitar como falso o que é apenas dubitável. 

d) Só podemos dar assentimento às opiniões 
respaldadas pela tradição. 

e) A dúvida metódica surge, no espírito humano, 
involuntariamente. 

23- Leia o texto a seguir. 

“Dado que todo súdito é por instituição autor de 
todos os atos e decisões do soberano instituído, 
segue-se que nada do que este faça pode ser 
considerado injúria para com qualquer de seus 
súditos, e que nenhum deles pode acusá-lo de 
injustiça”.  
Fonte: HOBBES, T. Leviatã, ou, Matéria, forma e poder de um 
estado eclesiástico e civil. Tradução de João Paulo Monteiro e 
Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 
109.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
contratualismo de Hobbes, é correto afirmar: 

a) O soberano tem deveres contratuais com os 
seus súditos. 

b) O poder político tem como objetivo principal 
garantir a liberdade dos indivíduos. 

c) Antes da instituição do poder soberano, os 
homens viviam em paz. 

d) O poder soberano não deve obediência às leis 
da natureza. 

e) Acusar o soberano de injustiça seria como 
acusar a si mesmo de injustiça. 

24- “De acordo com a ética do Discurso, uma norma só 
deve pretender validez quando todos os que 
possam ser concernidos por ela cheguem (ou 
possam chegar), enquanto participantes de um 
Discurso prático, a um acordo quanto à validez 
dessa norma”. 
Fonte: Habermas, J. Consciência moral e agir comunicativo.
Tradução de Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1989, p.86. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
Ética do Discurso de Habermas, assinale a 
alternativa correta: 

a) O princípio possibilitador do consenso deve 
assegurar que somente sejam aceitas como 
válidas as normas que exprimem um desejo 
particular.  

b) Nas argumentações morais basta que um 
indivíduo reflita se poderia dar seu assentimento 
a uma norma.  

c) Os problemas que devem ser resolvidos em 
argumentações morais podem ser superados 
apenas monologicamente.  

d) O princípio que norteia a ética do discurso de 
Habermas expressa-se, literalmente, nos 
mesmos termos do imperativo categórico 
kantiano. 

e) Uma norma só poderá ser considerada correta 
se todos os envolvidos estiverem de acordo em 
dar-lhe o seu consentimento. 

25- Segundo Francis Bacon, “são de quatro gêneros 
os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para 
melhor apresentá-los, lhes assinamos nomes, a 
saber: Ídolos da Tribo; Ídolos da Caverna; Ídolos do 
Foro e Ídolos do Teatro”.
Fonte: BACON, F. Novum Organum. Tradução de José Aluysio 
Reis de Andrade. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 21. 

Com base nos conhecimentos sobre Bacon, os
Ídolos da Tribo são: 

a) Os ídolos dos homens enquanto indivíduos. 
b) Aqueles provenientes do intercurso e da 

associação recíproca dos indivíduos. 
c) Aqueles que imigraram para o espírito dos 

homens por meio das diversas doutrinas 
filosóficas. 

d) Aqueles que chegam ao espírito humano por 
meio de regras viciosas de demonstração. 

e) Aqueles fundados na própria natureza humana. 
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26- Na segunda seção da Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes, Kant nos oferece 
quatro exemplos de deveres. Em relação ao 
segundo exemplo, que diz respeito à falsa 
promessa, Kant afirma que uma “pessoa vê-se 
forçada pela necessidade a pedir dinheiro 
emprestado. Sabe muito bem que não poderá 
pagar, mas vê também que não lhe emprestarão 
nada se não prometer firmemente pagar em prazo 
determinado. Sente a tentação de fazer a promessa; 
mas tem ainda consciência bastante para perguntar 
a si mesma: Não é proibido e contrário ao dever 
livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que 
se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: 
Quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-
lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que 
tal nunca sucederá”.
Fonte: KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes.
Tradução de Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 
130.

De acordo com o texto e os conhecimentos 
sobre a moral kantiana, considere as afirmativas 
a seguir: 
I. Para Kant, o princípio de ação da falsa 

promessa não pode valer como lei universal. 
II. Kant considera a falsa promessa moralmente 

permissível porque ela será praticada apenas 
para sair de uma situação momentânea de 
apuros.

III. A falsa promessa é moralmente reprovável 
porque a universalização de sua máxima 
torna impossível a própria promessa. 

IV. A falsa promessa é moralmente reprovável 
porque vai de encontro às inclinações 
sociais do ser humano. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) I, II e III 
e) I, II e IV 

27- “Desde suas origens entre os filósofos da antiga 
Grécia, a Ética é um tipo de saber normativo, isto é, 
um saber que pretende orientar as ações dos seres 
humanos”.  
Fonte: CORTINA, A.; MARTÍNEZ, E. Ética. Tradução de Silvana 
Cobucci Leite. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 9. 

Com base no texto e na compreensão da ética 
aristotélica, é correto afirmar que a ética: 

a) Orienta-se pelo procedimento formal de regras 
universalizáveis, como meio de verificar a 
correção ética das normas de ação. 

b) Adota a situação ideal de fala como condição 
para a fixação de princípios éticos básicos, a 
partir da negociação discursiva de regras a 
serem seguidas pelos envolvidos. 

c) Pauta-se pela teleologia, indicando que o bem 
supremo do homem consiste em atividades que 
lhe sejam peculiares, buscando a sua realização 
de maneira excelente. 

d) Contempla o hedonismo, indicando que o bem 
supremo a ser alcançado pelo homem reside na 
felicidade e esta consiste na realização plena 
dos prazeres. 

e) Baseada no emotivismo, busca justificar a 
atitude ou o juízo ético mediante o recurso dos 
próprios sentimentos dos agentes, de forma a 
influir nas demais pessoas. 

28- “Há, porém, algo de fundamentalmente novo na 
maneira como os Gregos puseram a serviço do seu 
problema último – da origem e essência das coisas 
– as observações empíricas que receberam do 
Oriente e enriqueceram com as suas próprias, bem 
como no modo de submeter ao pensamento teórico 
e casual o reino dos mitos, fundado na observação 
das realidades aparentes do mundo sensível: os 
mitos sobre o nascimento do mundo.” 
Fonte: JAEGER, W. Paidéia. Tradução de Artur M. Parreira. 
3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 197. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
relação entre mito e filosofia na Grécia, é correto 
afirmar:

a) Em que pese ser considerada como criação dos 
gregos, a filosofia se origina no Oriente sob o 
influxo da religião e apenas posteriormente 
chega à Grécia. 

b) A filosofia representa uma ruptura radical em 
relação aos mitos, representando uma nova 
forma de pensamento plenamente racional 
desde as suas origens. 

c) Apesar de ser pensamento racional, a filosofia 
se desvincula dos mitos de forma gradual. 

d) Filosofia e mito sempre mantiveram uma 
relação de interdependência, uma vez que o 
pensamento filosófico necessita do mito para se 
expressar. 

e) O mito já era filosofia, uma vez que buscava 
respostas para problemas que até hoje são 
objeto da pesquisa filosófica. 

29- “E, notando que esta verdade: eu penso, logo 
existo, era tão firme e tão certa que todas as mais 
extravagantes suposições dos céticos não seriam 
capazes de a abalar”. 
Fonte: Descartes, R. Discurso do Método. Tradução de J. 
Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultural, 1987, 
p. 46. 

Com base na citação acima e nos conhecimen-
tos sobre Descartes, assinale a alternativa 
correta: 

a) Para Descartes, é mais fácil conhecer o corpo 
do que a alma. 

b) Descartes estabelece que a alma tem uma 
natureza puramente intelectual. 

c) Segundo Descartes, a verdade da res extensa
precede a verdade da res cogitans.

d) O eu penso, logo existo revela a perspectiva 
cartesiana em considerar primeiramente aquilo 
que é complexo. 

e) A união da alma e do corpo revela que eles 
possuem a mesma substância. 
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30- “Todos os homens, por natureza, desejam 
conhecer. Sinal disso é o prazer que nos 
proporcionam os nossos sentidos; pois, ainda que 
não levemos em conta a sua utilidade, são 
estimados por si mesmos; e, acima de todos os 
outros, o sentido da visão”. Mais adiante, 
Aristóteles afirma: “Por outro lado, não 
identificamos nenhum dos sentidos com a 
Sabedoria, se bem que eles nos proporcionem o 
conhecimento mais fidedigno do particular. Não nos 
dizem, contudo, o porquê de coisa alguma”. 
Fonte: ARISTÓTELES, Metafísica. Tradução de Leonel 
Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969, p. 36 e 38. 

Com base nos textos acima e nos 
conhecimentos sobre a metafísica de 
Aristóteles, considere as afirmativas a seguir. 
I. Para Aristóteles, o desejo de conhecer é 

inato ao homem. 
II. O desejo de adquirir sabedoria em sentido 

pleno representa a busca do conhecimento 
em mais alto grau. 

III. O grau mais alto de conhecimento manifesta-
se no prazer que sentimos em utilizar nossos 
sentidos. 

IV. Para Aristóteles, a sabedoria é a ciência das 
causas particulares que produzem os 
eventos. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a) I e II 
b) II e IV 
c) I, II e III 
d) I, III e IV 
e) II, III e IV 

31- “Assim como a natureza ensinou-nos o uso de 
nossos membros sem nos dar o conhecimento dos 
músculos e nervos que os comandam, do mesmo 
modo ela implantou em nós um instinto que leva 
adiante o pensamento em um curso correspondente 
ao que ela estabeleceu para os objetos externos, 
embora ignoremos os poderes e as forças dos quais 
esse curso e sucessão regulares de objetos 
totalmente dependem”. 
Fonte: HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano.
Tradução de José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: 
Editora UNESP, 1999, p.79-80.  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
teoria do conhecimento de Hume, assinale a 
alternativa correta: 

a) Para Hume, o princípio responsável por nossas 
inferências causais chama-se instinto de 
autoconservação. 

b) Entre o curso da natureza e o nosso 
pensamento não há qualquer correspondência. 

c) Na teoria de Hume, a atividade mental 
necessária à nossa sobrevivência é garantida 
pelo conhecimento racional das operações da 
natureza. 

d) O instinto ao qual Hume se refere chama-se 
hábito ou costume. 

e) Segundo Hume, são os raciocínios a priori que 
garantem o conhecimento das questões de fato.

32- “A filosofia grega parece começar com uma idéia 
absurda, com a proposição: a água é a origem e a 
matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário 
deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três 
razões: em primeiro lugar, porque essa proposição 
enuncia algo sobre a origem das coisas; em 
segundo lugar, porque faz sem imagem e fabulação; 
e enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora 
apenas em estado de crisálida, está contido o 
pensamento: ‘Tudo é um’. A razão citada em 
primeiro lugar deixa Tales ainda em comunidade 
com os religiosos e supersticiosos, a segunda o tira 
dessa sociedade e no-lo mostra como investigador 
da natureza, mas, em virtude da terceira, Tales se 
torna o primeiro filósofo grego”. 
Fonte: NIETZSCHE, F. Crítica Moderna. In: Os Pré-Socráticos.
Tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Nova 
Cultural, 1999. p. 43. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
Tales e o surgimento da filosofia, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. Com a proposição sobre a água, Tales reduz 

a multiplicidade das coisas e fenômenos a 
um único princípio do qual todas as coisas e 
fenômenos derivam. 

II. A proposição de Tales sobre a água 
compreende a proposição ‘Tudo é um’. 

III. A segunda razão pela qual a proposição 
sobre  a água merece ser levada a sério 
mostra o aspecto filosófico do pensamento 
de Tales.

IV. O Pensamento de Tales gira em torno do 
problema fundamental da origem da virtude.

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a) I e II 
b) II e III 
c) I e IV 
d) I, II e IV 
e) II, III e IV 

33- “Em todos os juízos em que for pensada a relação 
de um sujeito com o predicado [...], essa relação é 
possível de dois modos. Ou o predicado B pertence 
ao sujeito A como algo contido (ocultamente) nesse 
conceito A, ou B jaz completamente fora do conceito 
A, embora esteja em conexão com o mesmo. No 
primeiro caso, denomino o juízo analítico, no outro 
sintético”.
Fonte: KANT, I. Crítica da Razão Pura. Tradução de Valério 
Rohden e Udo Baldur Moosburger. São Paulo: Abril Cultural, 
1980. p.27. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
distinção kantiana entre juízos analíticos e 
sintéticos, assinale a alternativa que apresenta 
um juízo sintético a posteriori:

a) Todo corpo é extenso. 
b) Todo corpo é pesado. 
c) Tudo que acontece tem uma causa. 
d) 7 + 5 = 12. 
e) Todo efeito tem uma causa. 
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34- “Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, 
composta de elementos espaciais e temporais: a 
aparição única de uma coisa distante, por mais 
perto que ela esteja. Observar, em repouso, numa 
tarde de verão, uma cadeia de montanhas no 
horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra 
sobre nós, significa respirar a aura dessas 
montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é 
fácil identificar os fatores sociais específicos que 
condicionam o declínio atual da aura. Ele deriva de 
duas circunstâncias, estreitamente ligadas à 
crescente difusão e intensidade dos movimentos de 
massas. Fazer as coisas ‘ficarem mais próximas’ é 
uma preocupação tão apaixonada das massas 
modernas como sua tendência a superar o caráter 
único de todos os fatos através da sua 
reprodutibilidade”. 
Fonte: BENJAMIN, W. “A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica”. In: Magia e Técnica, Arte e Política. 
Obras Escolhidas. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São 
Paulo: Brasiliense, 1985, p. 170. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
Benjamin, assinale a alternativa correta: 

a) Ao passar do campo religioso ao estético, a 
obra de arte perdeu sua aura. 

b) Ao se tornarem autônomas, as obras de arte 
perderam sua qualidade aurática. 

c) O declínio da aura decorre do desejo de 
diminuir a distância e a transcendência dos 
objetos artísticos. 

d) O valor de culto de uma obra de arte suscita a 
reprodutibilidade técnica. 

e) O declínio da aura não tem relação com as 
transformações contemporâneas. 

35- Karl Popper, em “A lógica da investigação 
científica”, se opõe aos métodos indutivos das 
ciências empíricas. Em relação a esse tema, diz 
Popper: “Ora, de um ponto de vista lógico, está 
longe de ser óbvio que estejamos justificados ao 
inferir enunciados universais a partir dos singulares, 
por mais elevado que seja o número destes 
últimos”.
Fonte: POPPER, K. R. A lógica da investigação científica.
Tradução de Pablo Rubén Mariconda. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980, p.3. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
Popper, assinale a alternativa correta: 

a) Para Popper, qualquer conclusão obtida por 
inferência indutiva é verdadeira. 

b) De acordo com Popper, o princípio da indução 
não tem base lógica porque a verdade das 
premissas não garante a verdade da conclusão. 

c) Uma inferência indutiva é aquela que, a partir 
de enunciados universais, infere enunciados 
singulares. 

d) A observação de mil cisnes brancos justifica, 
segundo Popper, a conclusão de que todos os 
cisnes são brancos. 

e) Para Popper, a solução para o problema do 
princípio da indução seria passar a considerá-lo 
não como verdadeiro, mas apenas como 
provável.

36- “Deveis saber, portanto, que existem duas formas 
de se combater: uma, pelas leis, outra, pela força. A 
primeira é própria do homem; a segunda, dos 
animais. [...] Ao príncipe torna-se necessário, 
porém, saber empregar convenientemente o animal 
e o homem. [...] Sendo, portanto, um príncipe 
obrigado a bem servir-se da natureza da besta, 
deve dela tirar as qualidades da raposa e do leão, 
pois este não tem defesa alguma contra os laços, e 
a raposa, contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa 
para conhecer os laços e leão para aterrorizar os 
lobos. Os que se fizerem unicamente de leões não 
serão bem-sucedidos. Por isso, um príncipe 
prudente não pode nem deve guardar a palavra 
dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando 
as causas que o determinaram cessem de existir”. 
Fonte: MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Tradução de Lívio Xavier. 
São Paulo: Nova Cultural, 1993, cap, XVIII, p.101-102. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
O Príncipe de Maquiavel, assinale a alternativa 
correta: 

a) Os homens não devem recorrer ao combate 
pela força porque é suficiente combater 
recorrendo-se à lei. 

b) Um príncipe que interage com os homens, 
servindo-se exclusivamente de qualidades 
morais, certamente terá êxito em manter-se no 
poder. 

c) O príncipe prudente deve procurar vencer e 
conservar o Estado, o que implica o desprezo 
aos valores morais. 

d) Para conservar o Estado, o príncipe deve 
sempre partir e se servir do bem. 

e) Para a conservação do poder, é necessário 
admitir a insuficiência da força representada 
pelo leão e a importância da habilidade da 
raposa. 

37- “E justiça é aquilo em virtude do qual se diz que o 
homem justo pratica, por escolha própria, o que é 
justo, e que distribui, seja entre si mesmo e um 
outro, seja entre dois outros, não de maneira a dar 
mais do que convém a si mesmo e menos ao seu 
próximo (e inversamente no relativo ao que não 
convém), mas de maneira a dar o que é igual de 
acordo com a proporção; e da mesma forma quando 
se trata de distribuir entre duas outras pessoas”. 
Fonte: ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel 
Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W. D. Ross. 
São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 89. 

De acordo com o texto e os conhecimentos 
sobre a justiça em Aristóteles, é correto afirmar: 

a) É possível que um homem aja injustamente sem 
ser injusto. 

b) A justiça é uma virtude que não pode ser 
considerada um meio-termo. 

c) A justiça corretiva deve ser feita de acordo com 
o mérito. 

d) Os partidários da democracia identificam o 
mérito com a excelência moral. 

e) Os partidários da aristocracia identificam o 
mérito com a riqueza. 
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38- “A passagem do estado de natureza para o estado civil 
determina no homem uma mudança muito notável, 
substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e 
dando às suas ações a moralidade que antes lhe 
faltava. E só então que, tomando a voz do dever o 
lugar do impulso físico, e o direito o lugar do apetite, o 
homem, até aí levando em consideração apenas sua 
pessoa, vê-se forçado a agir, baseando-se em outros 
princípios e a consultar a razão antes de ouvir suas 
inclinações”.
Fonte: ROUSSEAU, J. Do contrato social. Tradução de 
Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.77.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
contratualismo de Rousseau, assinale a alternativa 
correta: 

a) Por meio do contrato social, o homem adquire 
uma liberdade natural e um direito ilimitado. 

b) O homem no estado de natureza é 
verdadeiramente senhor de si mesmo. 

c) A obediência à lei que se estatui a si mesmo é 
liberdade. 

d) A liberdade natural é limitada pela vontade 
geral.

e) Os princípios, que dirigem a conduta dos 
homens no estado civil, são os impulsos e 
apetites.

39- “Ora, nós chamamos aquilo que deve ser buscado por 
si mesmo mais absoluto do que aquilo que merece ser 
buscado com vistas em outra coisa, e aquilo que 
nunca é desejável no interesse de outra coisa mais 
absoluto do que as coisas desejáveis tanto em si 
mesmas como no interesse de uma terceira; por isso 
chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é 
sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse 
de outra coisa”. 
Fonte: ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel 
Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Nova Cultural, 1987, 
1097b, p. 15. 

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a 
ética de Aristóteles, assinale a alternativa correta: 

a) Segundo Aristóteles, para sermos felizes é 
suficiente sermos virtuosos. 

b) Para Aristóteles, o prazer não é um bem desejado 
por si mesmo, tampouco é um bem desejado no 
interesse de outra coisa. 

c) Para Aristóteles, as virtudes não contam entre os 
bens desejados por si mesmos. 

d) A felicidade é, para Aristóteles, sempre desejável 
em si mesma e nunca no interesse de outra coisa. 

e) De acordo com Aristóteles, para sermos felizes 
não é necessário sermos virtuosos. 

40- De acordo com seu conhecimento sobre a ética de 
Spinoza, é correto afirmar: 

a) A necessidade não se aplica às ações livres do 
homem.

b) O homem virtuoso procura agir com compaixão. 
c) A felicidade é o prêmio da virtude, pois a ação 

virtuosa tem como recompensa a felicidade. 
d) Quanto mais um homem se esforça por preservar 

o seu ser, mais ele é virtuoso. 
e) O homem é mais livre na solidão, pois aí ele só 

obedece a si mesmo. 
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