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(Uem-pas 2017) Acerca dos modelos cosmológicos que se apresentam na
história da civilização ocidental, é correto afirmar que:
01) Ao defender que o mundo sensível é cópia do mundo inteligível, Platão
difunde um modelo de ciência que tende a menosprezar a abordagem
empírica dos fenômenos, o que teria prejudicado o desenvolvimento da
ciência na Antiguidade.
02) Aristóteles defende um modelo de explicação científica que é empirista,
dedutivo e teleológico (finalista), no qual valoriza a experiência e nega a
existência de realidades separadas do mundo sensível.
04) Os filósofos gregos concebem o universo dividido em mundo supralunar
(âmbito de perfeição) e mundo sublunar (âmbito da imperfeição), ambos
absolutamente distintos.
08) Teóricos modernos como René Descartes e Galileu Galilei defendem que
o mundo sublunar e o mundo supralunar se explicam por diferentes leis
científicas, tendo cada esfera da realidade física seu próprio padrão
explicativo.
16) Isaac Newton elaborou em sua teoria da gravitação universal um modelo
explicativo que abarca a totalidade dos fenômenos do universo conhecido e
realiza a maior síntese científica sobre a natureza do mundo físico até então.

(Uem-pas 2017) Acerca dos modelos cosmológicos que se apresentam na
história da civilização ocidental, é correto afirmar que:
01) Ao defender que o mundo sensível é cópia do mundo inteligível, Platão
difunde um modelo de ciência que tende a menosprezar a abordagem
empírica dos fenômenos, o que teria prejudicado o desenvolvimento da
ciência na Antiguidade.
02) Aristóteles defende um modelo de explicação científica que é
empirista, dedutivo e teleológico (finalista), no qual valoriza a experiência
e nega a existência de realidades separadas do mundo sensível.
04) Os filósofos gregos concebem o universo dividido em mundo
supralunar (âmbito de perfeição) e mundo sublunar (âmbito da
imperfeição), ambos absolutamente distintos.
08) Teóricos modernos como René Descartes e Galileu Galilei defendem que
o mundo sublunar e o mundo supralunar se explicam por diferentes leis
científicas, tendo cada esfera da realidade física seu próprio padrão
explicativo. (DESCARTES ESTABELECEU AS BASES DE UM MODELO CIENTÍFICO BASEADO
NA DÚVIDA METÓTICA PARA SERVIR DE ALICERCE À TODO CONHECIMENTO, NÃO FAZENDO
A DISTINÇÃO)

16) Isaac Newton elaborou em sua teoria da gravitação universal um
modelo explicativo que abarca a totalidade dos fenômenos do universo
conhecido e realiza a maior síntese científica sobre a natureza do mundo
físico até então.

(Uem-pas 2011) - Aquilo que se estuda hoje como filosofia nas
escolas nasceu na Grécia antiga (aproximadamente no séc. VII a.C.),
em um contexto cultural de predomínio do pensamento mítico e da
religião politeísta grega. Refletindo sobre a ciência, questiona Chauí:
“a Filosofia nasceu realizando uma transformação gradual nos mitos
gregos ou nasceu por uma ruptura radical com os mitos?” (CHAUÍ, M.
Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, p. 34). A respeito do
surgimento da filosofia e suas relações com o discurso mítico neste
contexto grego, é correto afirmar que
01) o discurso filosófico jamais se opôs ao discurso mítico, pois os
filósofos eram sábios e sacerdotes; logo, defensores das explicações
míticas.
02) os primeiros filósofos gregos buscaram construir uma explicação
racional para eventos que eram explicados de forma mítica,
enfatizando, nesta reflexão, a origem natural das coisas.
04) não se pode afirmar que houve uma ruptura radical entre a
mitologia e a filosofia, pois a filosofia dedica-se aos mesmos
problemas da mitologia, porém com argumentos diferentes; nesse
aspecto, há uma continuidade temática entre elas.
08) nas origens do pensamento filosófico grego se verifica uma
substituição gradual, porém, evidente, entre as explicações de
natureza mítica, por explicações de caráter racional.

(Uem-pas 2011) - Aquilo que se estuda hoje como filosofia nas
escolas nasceu na Grécia antiga (aproximadamente no séc. VII a.C.),
em um contexto cultural de predomínio do pensamento mítico e da
religião politeísta grega. Refletindo sobre a ciência, questiona Chauí:
“a Filosofia nasceu realizando uma transformação gradual nos mitos
gregos ou nasceu por uma ruptura radical com os mitos?” (CHAUÍ, M.
Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, p. 34). A respeito do
surgimento da filosofia e suas relações com o discurso mítico neste
contexto grego, é correto afirmar que
01) o discurso filosófico jamais se opôs ao discurso mítico, pois os
filósofos eram sábios e sacerdotes; logo, defensores das explicações
míticas. (FILOSOFIA É ROMPIMENTO)
02) os primeiros filósofos gregos buscaram construir uma explicação
racional para eventos que eram explicados de forma mítica,
enfatizando, nesta reflexão, a origem natural das coisas.
04) não se pode afirmar que houve uma ruptura radical entre a
mitologia e a filosofia, pois a filosofia dedica-se aos mesmos
problemas da mitologia, porém com argumentos diferentes; nesse
aspecto, há uma continuidade temática entre elas.
08) nas origens do pensamento filosófico grego se verifica uma
substituição gradual, porém, evidente, entre as explicações de
natureza mítica, por explicações de caráter racional.

(Uem-pas 2011) Uma das características marcantes da Grécia antiga foi o
advento da polis, cidades-estados, que gozavam de autonomia política,
econômica e administrativa. Relacionado a esse fenômeno está o
nascimento da filosofia, principalmente em função da Ágora – espaço
comum, palco dos debates públicos, lugar de troca de ideias entre iguais
(isonomia). Somente ali poderia nascer uma reflexão que valorizasse o
aspecto racional dos argumentos. Disso decorre a íntima relação entre o
modo de ordenação política da cidade e o exercício do debate público.
Sobre esse contexto histórico-cultural da Grécia antiga, assinale o que for
correto.
01) A igualdade política, típica dos regimes democráticos, não era uma
igualdade universal na Grécia antiga, pois nem todos os habitantes da polis
participavam das decisões políticas.
02) Apesar de a democracia ser uma forma de governo de origem grega, ela
não foi o único regime político existente nas diversas poleis.
04) Para os gregos, as práticas políticas eram próprias dos espaços comuns,
os espaços públicos, e não regras que deveriam valer para a vida doméstica.
08) O legado político-cultural grego não se espalhou por outros povos, pois
estes não conheciam a filosofia.
16) Os debates públicos na Ágora permitiram o nascimento dos sofistas,
profissionais da argumentação, que não possuíam um compromisso com a
verdade: apenas desejavam convencer os seus ouvintes.

(Uem-pas 2011) Uma das características marcantes da Grécia antiga foi o
advento da polis, cidades-estados, que gozavam de autonomia política,
econômica e administrativa. Relacionado a esse fenômeno está o
nascimento da filosofia, principalmente em função da Ágora – espaço
comum, palco dos debates públicos, lugar de troca de ideias entre iguais
(isonomia). Somente ali poderia nascer uma reflexão que valorizasse o
aspecto racional dos argumentos. Disso decorre a íntima relação entre o
modo de ordenação política da cidade e o exercício do debate público.
Sobre esse contexto histórico-cultural da Grécia antiga, assinale o que for
correto.
01) A igualdade política, típica dos regimes democráticos, não era uma
igualdade universal na Grécia antiga, pois nem todos os habitantes da polis
participavam das decisões políticas.
02) Apesar de a democracia ser uma forma de governo de origem grega,
ela não foi o único regime político existente nas diversas poleis.
04) Para os gregos, as práticas políticas eram próprias dos espaços comuns,
os espaços públicos, e não regras que deveriam valer para a vida
doméstica.
08) O legado político-cultural grego não se espalhou por outros povos, pois
estes não conheciam a filosofia. (BRASIL É DEMOCRÁTICO)
16) Os debates públicos na Ágora permitiram o nascimento dos sofistas,
profissionais da argumentação, que não possuíam um compromisso com a
verdade: apenas desejavam convencer os seus ouvintes.

PLATÃO E A ALMA
CONCEPÇÃO DUALISTA DE HOMEM
CORPO X ALMA
O CORPO (SOMA) SERIA O CÁRCERE DA ALMA (PSICHÉ)

DIALÉTICA DE PLATÃO

SOCIEDADE & POLÍTICA
Constrói um modelo de sociedade Justa.
CONCEITO DE JUSTIÇA: “a cada um faça o que lhe compete fazer”
A justiça só existe exteriormente se existir antes interiormente na alma.

SOCIEDADE & POLÍTICA
Formas de Governo aceitáveis segundo a Filosofia Platônica.
Monarquia

Distinta da tirania, governo do Rei-Filósofo.
SOFOCRACIA

Aristcracia

Distinta da Oligarquia, governo de Filósofos.

Formas detestáveis:
Democracia

A divisão do poder causaria dano ao
exercício da virtude da prudência –
excelência exclusiva dos Filósofos.

BELEZA E ARTE EM PLATÃO
• A Beleza tem valor em si, pois pertence ao mundo
das Ideias e é Absoluta.
• Já a Arte: é a Imitação da Imitação do belo.

Retrata o mundo sensível que
é cópia do mundo absoluto.

Arte

Pode servir ao verdadeiro ou
ao falso, não tem valor em sí.

Mimética

(Uem-pas 2012) No livro VII, do diálogo intitulado A República, do filósofo grego
Platão (428-347 a.C.), a personagem Sócrates constrói uma narrativa, que ficou
conhecida como a alegoria da caverna, sobre a situação do homem no que diz
respeito à educação e à ausência de educação. Nessa alegoria, a passagem do
interior para o exterior da caverna simboliza a educação do filósofo que – uma vez
liberto das amarras que o prendiam às sombras no interior da caverna, isto é, ao
mundo sensível, enganador e ilusório – descobre a luz da verdade, representada
pelo sol no exterior da caverna, ou seja, o mundo inteligível. A respeito da filosofia
de Platão, assinale o que for correto.
01) Para Platão, o exercício da filosofia é um problema moral, evidenciado pela
conexão apresentada na alegoria da caverna entre a liberdade do homem e o
conhecimento da verdade.
02) O método dialético, seguido por Platão em seus diálogos, é uma disputa de
opiniões particulares em que prevalecem os interlocutores mais persuasivos.
04) Platão critica a pedagogia tradicional de seu tempo, baseada no estudo das
tradições poéticas de Homero e Hesíodo, pois a arte, sendo imitação da realidade,
não é capaz de conduzir ao conhecimento das coisas verdadeiras.
08) Na teoria política de Platão, cabe ao filósofo o governo da cidade, pois aquele
que se dedica à busca do conhecimento verdadeiro é capaz de agir e de julgar de
forma verdadeiramente justa.
16) A alegoria da caverna mostra como o saber é ensinado pelo filósofo àqueles
que, por si mesmos, não possuem o poder de conhecer as coisas verdadeiras.

(Uem-pas 2012) No livro VII, do diálogo intitulado A República, do filósofo grego
Platão (428-347 a.C.), a personagem Sócrates constrói uma narrativa, que ficou
conhecida como a alegoria da caverna, sobre a situação do homem no que diz
respeito à educação e à ausência de educação. Nessa alegoria, a passagem do
interior para o exterior da caverna simboliza a educação do filósofo que – uma vez
liberto das amarras que o prendiam às sombras no interior da caverna, isto é, ao
mundo sensível, enganador e ilusório – descobre a luz da verdade, representada
pelo sol no exterior da caverna, ou seja, o mundo inteligível. A respeito da filosofia
de Platão, assinale o que for correto.
01) Para Platão, o exercício da filosofia é um problema moral, evidenciado pela
conexão apresentada na alegoria da caverna entre a liberdade do homem e o
conhecimento da verdade.
02) O método dialético, seguido por Platão em seus diálogos, é uma disputa de
opiniões particulares em que prevalecem os interlocutores mais persuasivos.
(CARACTERÍSTICA DO SOFISTA)
04) Platão critica a pedagogia tradicional de seu tempo, baseada no estudo das
tradições poéticas de Homero e Hesíodo, pois a arte, sendo imitação da realidade,
não é capaz de conduzir ao conhecimento das coisas verdadeiras.
08) Na teoria política de Platão, cabe ao filósofo o governo da cidade, pois aquele
que se dedica à busca do conhecimento verdadeiro é capaz de agir e de julgar de
forma verdadeiramente justa.
16) A alegoria da caverna mostra como o saber é ensinado pelo filósofo àqueles
que, por si mesmos, não possuem o poder de conhecer as coisas verdadeiras.
(TODOS PODEM CONHECER O QUE É VERDADEIRO)

POLÍTICA

-

ARISTÓTELES

POLÍTICA

POLÍTICA

(Uem-pas 2011) Aristóteles (384-322 a.C.) afirma em Política:
“Diremos que nenhum indivíduo é cidadão só porque habita num
determinado lugar, pois, tal como os cidadãos, também os metecos
(homens livres) e os escravos possuem um local para habitar. (...) Ora,
não há melhor critério para definir o que é o cidadão, em sentido
estrito, do que entender a cidadania como capacidade de participar
da administração da justiça e no governo.” (ARISTÓTELES. Política,
livro III, cap. 1 1275 a 6-7 e 22-23). A partir desse trecho, é correto
afirmar que
01) a atividade política não é restrita a um pequeno grupo de
cidadãos, mas está acessível a todos que têm cidadania.
02) a cidadania é garantida em função de se habitar um lugar.
04) o principal critério para definir um cidadão é a possibilidade de ele
participar da vida política da cidade.
08) a nem todos os habitantes de uma cidade é garantido o direito de
ocupar cargos públicos ou tomar parte nas decisões judiciais, mas
somente àqueles que são considerados cidadãos naquela cidade.
16) a participação política não é uma questão de escolha para
Aristóteles, uma vez que, para ele, todos os habitantes da cidade
deveriam agir politicamente, independente de sua condição social ou
econômica.

(Uem-pas 2011) Aristóteles (384-322 a.C.) afirma em Política: “Diremos
que nenhum indivíduo é cidadão só porque habita num determinado lugar,
pois, tal como os cidadãos, também os metecos (homens livres) e os
escravos possuem um local para habitar. (...) Ora, não há melhor critério
para definir o que é o cidadão, em sentido estrito, do que entender a
cidadania como capacidade de participar da administração da justiça e no
governo.” (ARISTÓTELES. Política, livro III, cap. 1 1275 a 6-7 e 22-23). A partir
desse trecho, é correto afirmar que
01) a atividade política não é restrita a um pequeno grupo de cidadãos,
mas está acessível a todos que têm cidadania.
02) a cidadania é garantida em função de se habitar um lugar. (CONFORME A
INFLUÊNCIA)

04) o principal critério para definir um cidadão é a possibilidade de ele
participar da vida política da cidade.
08) a nem todos os habitantes de uma cidade é garantido o direito de
ocupar cargos públicos ou tomar parte nas decisões judiciais, mas somente
àqueles que são considerados cidadãos naquela cidade.
16) a participação política não é uma questão de escolha para Aristóteles,
uma vez que, para ele, todos os habitantes da cidade deveriam agir
politicamente, independente de sua condição social ou econômica. (A
CONDIÇÃO SOCIAL E PARTICIPATIVA)

ARTE - BELO

(Uem-pas 2011) Diz Aristóteles (388-322 a.C.), na obra Poética, sobre a noção de
imitação (mimesis) artística: “Ao homem é natural imitar desde a infância – e nisso
difere ele dos outros seres, por ser capaz da imitação e por aprender, por meio da
imitação, os primeiros conhecimentos; e todos os homens sentem prazer em imitar.
Prova disso é o que ocorre na realidade: temos prazer em contemplar imagens
perfeitas das coisas cuja visão nos repugna, como [as figuras dos] animais ferozes e
dos cadáveres.” (ARISTÓTELES. Poética, livro IV, §§ 13 e 14, p. 40). Do mesmo modo
diz o filósofo, na Física: “Em resumo, a arte ou completa o processo que a natureza
é incapaz de fazer inteiramente ou imita a natureza.” (ARISTÓTELES. Física, 199a. In.
FIGURELLI, R.. Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 546).
Com base nessas afirmações de Aristóteles, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O grande mérito do artesão ou artista está em reproduzir perfeitamente a
beleza do mundo natural.
02) O feio não decorre da percepção do objeto representado, mas, da inabilidade do
artista em representá-lo.
04) A representação de algo pode ser tão ou mais bela do que a própria coisa.
08) A arte não consegue completar a natureza, mas, na melhor das hipóteses,
apenas copiá-la ou imitá-la.
16) Proporção, harmonia, equilíbrio não são critérios de beleza para os objetos
artísticos.

(Uem-pas 2011) Diz Aristóteles (388-322 a.C.), na obra Poética, sobre a noção de
imitação (mimesis) artística: “Ao homem é natural imitar desde a infância – e nisso
difere ele dos outros seres, por ser capaz da imitação e por aprender, por meio da
imitação, os primeiros conhecimentos; e todos os homens sentem prazer em imitar.
Prova disso é o que ocorre na realidade: temos prazer em contemplar imagens
perfeitas das coisas cuja visão nos repugna, como [as figuras dos] animais ferozes e
dos cadáveres.” (ARISTÓTELES. Poética, livro IV, §§ 13 e 14, p. 40). Do mesmo modo
diz o filósofo, na Física: “Em resumo, a arte ou completa o processo que a natureza
é incapaz de fazer inteiramente ou imita a natureza.” (ARISTÓTELES. Física, 199a. In.
FIGURELLI, R.. Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 546).
Com base nessas afirmações de Aristóteles, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O grande mérito do artesão ou artista está em reproduzir perfeitamente a
beleza do mundo natural.
02) O feio não decorre da percepção do objeto representado, mas, da inabilidade
do artista em representá-lo.
04) A representação de algo pode ser tão ou mais bela do que a própria coisa.
08) A arte não consegue completar a natureza, mas, na melhor das hipóteses,
apenas copiá-la ou imitá-la. (É DE MÉRITO A AÇÃO DO ARTISTA QUE REPRODUZ COM
PERFEIÇÃO A NATUREZA PORQUE ESTE ATO IMITATIVO ENSEJA O CONHECIMENTO E O
PRAZER QUE SE TEM AO CONHECER.)

16) Proporção, harmonia, equilíbrio não são critérios de beleza para os objetos
artísticos. (SÃO CRITÉRIOS SIM)

DESCARTES

(Uem-pas 2012) Considere o seguinte texto do filósofo francês René
Descartes (1596-1650): “Deleitava-me principalmente com as matemáticas,
devido à certeza e à evidência de suas razões; mas ainda não percebia sua
verdadeira aplicação, e, julgando que só serviam às artes mecânicas,
espantava-me de que, sendo seus fundamentos tão seguros e sólidos, não
se houvesse construído sobre eles nada de mais elevado” (Discurso do
Método. In: Descartes, Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural,
2004, p.40). A respeito de Descartes e de suas contribuições para a filosofia
e as ciências, assinale o que for correto.

01) Descartes não apenas apresentou interesse filosófico nas matemáticas e
nas ciências correlatas, mas também contribuiu para o progresso delas,
desenvolvendo, por exemplo, a Geometria Analítica e a Óptica.
02) Descartes se deleitava com as matemáticas devido ao fato de a
experiência e os dados vindos dos sentidos fornecerem elementos para a
construção dos princípios inaugurais dessas ciências.
04) O método cartesiano permite dispensar a certeza e a evidência dos
princípios que fundamentam um conhecimento em favor de uma
justificação empírica desse mesmo conhecimento.
08) A ideia de extensão (ou tridimensionalidade) dos corpos é, ao contrário
dos dados recebidos pelos sentidos, certa e evidente.
16) Similarmente ao que ocorre nas matemáticas, Descartes pretendeu
construir um sistema filosófico a partir de poucos princípios que
fundamentassem as demais verdades desse sistema.

(Uem-pas 2012) Considere o seguinte texto do filósofo francês René
Descartes (1596-1650): “Deleitava-me principalmente com as matemáticas,
devido à certeza e à evidência de suas razões; mas ainda não percebia sua
verdadeira aplicação, e, julgando que só serviam às artes mecânicas,
espantava-me de que, sendo seus fundamentos tão seguros e sólidos, não
se houvesse construído sobre eles nada de mais elevado” (Discurso do
Método. In: Descartes, Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural,
2004, p.40). A respeito de Descartes e de suas contribuições para a filosofia
e as ciências, assinale o que for correto.

01) Descartes não apenas apresentou interesse filosófico nas matemáticas
e nas ciências correlatas, mas também contribuiu para o progresso delas,
desenvolvendo, por exemplo, a Geometria Analítica e a Óptica.
02) Descartes se deleitava com as matemáticas devido ao fato de a
experiência e os dados vindos dos sentidos fornecerem elementos para a
construção dos princípios inaugurais dessas ciências. (ELE É RACIONALISTA)
04) O método cartesiano permite dispensar a certeza e a evidência dos
princípios que fundamentam um conhecimento em favor de uma
justificação empírica desse mesmo conhecimento. (ELE É RACIONALISTA)
08) A ideia de extensão (ou tridimensionalidade) dos corpos é, ao
contrário dos dados recebidos pelos sentidos, certa e evidente.
16) Similarmente ao que ocorre nas matemáticas, Descartes pretendeu
construir um sistema filosófico a partir de poucos princípios que
fundamentassem as demais verdades desse sistema.

DAVID HUME

(Uem-pas 2012) Em Investigação acerca do Entendimento Humano, o
filósofo escocês David Hume (1711-1776) afirma que nosso pensamento
“está realmente confinado dentro de limites muito reduzidos e que todo
poder criador do espírito não ultrapassa a faculdade de combinar, de
transpor, aumentar ou de diminuir os materiais que nos foram fornecidos
pelos sentidos e pela experiência” (Hume. Coleção Os Pensadores. São
Paulo: Editora Nova Cultural, 2004, p. 36). Com a descrição “materiais que
nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência”, Hume refere-se a
nossas percepções. Estas são, para ele, de dois tipos: as impressões,
percepções primeiras, originadas por meio dos sentidos; e as ideias,
percepções derivadas, cópias das impressões. A respeito do pensamento de
Hume, assinale o que for correto.

01) Há, em nosso pensamento, percepções cuja origem não remonta, em
última instância, àquilo que é origem de nossas impressões.
02) Hume defende que as relações entre as ideias, como a relação de
causalidade, não podem ser observadas. Por isso, não há coisas externas ao
pensamento que correspondam a tais relações.
04) A capacidade humana de imaginar, embora produza objetos que não
existem no mundo, requer a capacidade de ter percepções.
08) Segundo Hume, pensamentos sobre seres fictícios, como sereias e
mulas-sem-cabeça, são inatos.
16) O hábito, sendo para Hume uma capacidade do espírito humano de
associar ideias, é uma fonte de percepções.

(Uem-pas 2012) Em Investigação acerca do Entendimento Humano, o filósofo
escocês David Hume (1711-1776) afirma que nosso pensamento “está realmente
confinado dentro de limites muito reduzidos e que todo poder criador do espírito
não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou de diminuir os
materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência” (Hume.
Coleção Os Pensadores. São Paulo: Editora Nova Cultural, 2004, p. 36). Com a
descrição “materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência”,
Hume refere-se a nossas percepções. Estas são, para ele, de dois tipos: as
impressões, percepções primeiras, originadas por meio dos sentidos; e as ideias,
percepções derivadas, cópias das impressões. A respeito do pensamento de Hume,
assinale o que for correto.
01) Há, em nosso pensamento, percepções cuja origem não remonta, em última
instância, àquilo que é origem de nossas impressões. (TUDO RESULTA PRIMEIRAMENTE
DAS IMPRESSÕES)

02) Hume defende que as relações entre as ideias, como a relação de causalidade,
não podem ser observadas. Por isso, não há coisas externas ao pensamento que
correspondam a tais relações.
04) A capacidade humana de imaginar, embora produza objetos que não existem
no mundo, requer a capacidade de ter percepções.
08) Segundo Hume, pensamentos sobre seres fictícios, como sereias e mulas-semcabeça, são inatos. (ELE É CÉTICO, EMPIRISTA E HÁBITO)
16) O hábito, sendo para Hume uma capacidade do espírito humano de associar
ideias, é uma fonte de percepções. (NÃO É O HÁBITO QUE FAZ A ASSOCIAÇÃO, MAS SIM
AS PRÓPRIAS IDEIAS E O EMPIRISMO)

KANT

(Uem-pas 2017) O filósofo alemão Immanuel Kant investigou, na Crítica da
faculdade do juízo, publicada em 1790, a capacidade humana de fazer
julgamentos baseados no sentimento de prazer. Para Kant, achar uma coisa
bela é entender a relação entre a representação da coisa e o sentimento de
satisfação que ela causa. O juízo sobre o belo deve depender somente
desse sentimento de prazer subjetivo, independentemente de qualquer
interesse sobre a utilidade ou finalidade do objeto. Desta forma, Kant
distingue os juízos estéticos dos juízos morais. Sobre a estética kantiana,
assinale o que for correto.

01) O artista deve possuir o “gênio”, isto é, a faculdade inata de produzir e
expressar as ideias estéticas.
02) Para Kant, embora os juízos estéticos devam ser desinteressados e sem
utilidade, a obra de arte pode ser instrumento para a educação cívica dos
indivíduos.
04) A estética kantiana classifica os gêneros e estilos artísticos de acordo
com sua capacidade, maior ou menor, de suscitar o sentimento de prazer no
sujeito.
08) Para que um juízo de gosto possa ser universal, devemos representar o
objeto do juízo não apenas sem interesse e sem finalidade, mas o objeto
também não pode ser derivado de um conceito de belo previamente dado.
16) Para Kant, a arte precisa ser modelada de acordo com as regras da
natureza.

(Uem-pas 2017) O filósofo alemão Immanuel Kant investigou, na Crítica da
faculdade do juízo, publicada em 1790, a capacidade humana de fazer
julgamentos baseados no sentimento de prazer. Para Kant, achar uma coisa
bela é entender a relação entre a representação da coisa e o sentimento de
satisfação que ela causa. O juízo sobre o belo deve depender somente
desse sentimento de prazer subjetivo, independentemente de qualquer
interesse sobre a utilidade ou finalidade do objeto. Desta forma, Kant
distingue os juízos estéticos dos juízos morais. Sobre a estética kantiana,
assinale o que for correto.

01) O artista deve possuir o “gênio”, isto é, a faculdade inata de produzir e
expressar as ideias estéticas.
02) Para Kant, embora os juízos estéticos devam ser desinteressados e sem
utilidade, a obra de arte pode ser instrumento para a educação cívica dos
indivíduos. (OBJETIVIDADE)
04) A estética kantiana classifica os gêneros e estilos artísticos de acordo
com sua capacidade, maior ou menor, de suscitar o sentimento de prazer no
sujeito. (OBJETIVIDADE)
08) Para que um juízo de gosto possa ser universal, devemos representar o
objeto do juízo não apenas sem interesse e sem finalidade, mas o objeto
também não pode ser derivado de um conceito de belo previamente dado.
16) Para Kant, a arte precisa ser modelada de acordo com as regras da
natureza.

Nietzsche

(Uem-pas 2011) O filósofo alemão Nietzsche (1844-1900) procurou
investigar a origem de nossos preconceitos morais através de uma análise da
linguagem, como forma de criticar as tradições filosófica e religiosa
ocidentais. Nietzsche afirma: “As diferentes línguas, coladas lado a lado,
mostram que nas palavras nunca importa a verdade, nunca uma expressão
adequada: pois senão não haveria tantas línguas. A “coisa em si” (tal seria
justamente a verdade pura sem consequências) é também para o formador
da linguagem inteiramente incaptável e nem sequer algo que vale a pena.
Ele designa apenas as relações das coisas aos homens e toma em auxílio
para exprimi-las as mais audaciosas metáforas” (NIETZSCHE, F. Sobre
verdade e mentira no sentido extra-moral. In: Antologia de textos filosóficos.
Curitiba: SEED, 2009, p. 533). Sobre o pensamento de Nietzsche, assinale o
que for correto.
01) Para Nietzsche, o homem que vive em sociedade supõe que possui a
verdade porque “esquece” a origem subjetiva da linguagem.
02) Na atividade artística, o intelecto se encontra livre para enganar e
dissimular, sem causar prejuízo aos homens.
04) A linguagem é uma expressão imperfeita das verdades que o
conhecimento puro é capaz de alcançar.
08) Um conceito universal é uma abstração que esconde as diferenças
individuais entre as coisas as quais nomeia.
16) A palavra tem origem em uma vivência primitiva e individual.

(Uem-pas 2011) O filósofo alemão Nietzsche (1844-1900) procurou
investigar a origem de nossos preconceitos morais através de uma análise da
linguagem, como forma de criticar as tradições filosófica e religiosa
ocidentais. Nietzsche afirma: “As diferentes línguas, coladas lado a lado,
mostram que nas palavras nunca importa a verdade, nunca uma expressão
adequada: pois senão não haveria tantas línguas. A “coisa em si” (tal seria
justamente a verdade pura sem consequências) é também para o formador
da linguagem inteiramente incaptável e nem sequer algo que vale a pena.
Ele designa apenas as relações das coisas aos homens e toma em auxílio
para exprimi-las as mais audaciosas metáforas” (NIETZSCHE, F. Sobre
verdade e mentira no sentido extra-moral. In: Antologia de textos filosóficos.
Curitiba: SEED, 2009, p. 533). Sobre o pensamento de Nietzsche, assinale o
que for correto.
01) Para Nietzsche, o homem que vive em sociedade supõe que possui a
verdade porque “esquece” a origem subjetiva da linguagem.
02) Na atividade artística, o intelecto se encontra livre para enganar e
dissimular, sem causar prejuízo aos homens.
04) A linguagem é uma expressão imperfeita das verdades que o
conhecimento puro é capaz de alcançar. (“SOMENTE POR ESQUECIMENTO
PODE O HOMEM ALGUMA VEZ CHEGAR A SUPOR QUE POSSUI UMA “VERDADE”)

08) Um conceito universal é uma abstração que esconde as diferenças
individuais entre as coisas as quais nomeia.
16) A palavra tem origem em uma vivência primitiva e individual.

SARTRE

(Uem-pas 2017) A fenomenologia e o existencialismo são correntes
filosóficas que têm início no século XX e se caracterizam pela crítica às
concepções essencialistas acerca da natureza humana. Esta crítica é
resumida na afirmação do filósofo francês Jean-Paul Sartre:“[...] há
pelo menos um ser em quem a existência precede a essência, um ser
que existe antes de poder ser definido por algum conceito, e que este
ser é o homem, ou, como diz Heidegger, a realidade humana.”SARTRE,
J-P. O existencialismo é um humanismo. In: MARÇAL, J. Antologia de
textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009, p. 619.Sobre a fenomenologia
e o existencialismo, assinale o que for correto.

01) Para Sartre, a angústia é o sentimento que emerge quando nos
arrependemos de nossas escolhas.
02) De acordo com Sartre, as nossas ações não são determinadas por
valores morais necessários, mas são apelos para que nossos atos
valham universalmente.
04) O existencialismo reconhece que estamos submetidos a condições
que não escolhemos, como a época e o local de nascimento, porém
afirma que somos absolutamente livres para interpretar e agir sobre
nossa situação.
08) Para Sartre, quando se atribui uma escolha moral a uma regra ou
razão que dizemos não controlar, age-se de má-fé, porque se
dissimula o fato de que somos absolutamente livres para escolher.

(Uem-pas 2017) A fenomenologia e o existencialismo são correntes
filosóficas que têm início no século XX e se caracterizam pela crítica às
concepções essencialistas acerca da natureza humana. Esta crítica é
resumida na afirmação do filósofo francês Jean-Paul Sartre:“[...] há pelo
menos um ser em quem a existência precede a essência, um ser que existe
antes de poder ser definido por algum conceito, e que este ser é o homem,
ou, como diz Heidegger, a realidade humana.”SARTRE, J-P. O existencialismo
é um humanismo. In: MARÇAL, J. Antologia de textos filosóficos. Curitiba:
SEED, 2009, p. 619.Sobre a fenomenologia e o existencialismo, assinale o
que for correto.
01) Para Sartre, a angústia é o sentimento que emerge quando nos
arrependemos de nossas escolhas. (O HOMEM ANGUSTIA-SE DIANTE DA
RESPONSABILIDADE DE ESCOLHER)

02) De acordo com Sartre, as nossas ações não são determinadas por
valores morais necessários, mas são apelos para que nossos atos valham
universalmente.
04) O existencialismo reconhece que estamos submetidos a condições que
não escolhemos, como a época e o local de nascimento, porém afirma que
somos absolutamente livres para interpretar e agir sobre nossa situação.
08) Para Sartre, quando se atribui uma escolha moral a uma regra ou razão
que dizemos não controlar, age-se de má-fé, porque se dissimula o fato de
que somos absolutamente livres para escolher.

(Uem-pas 2011) O filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980) afirma que o
homem pode agir de boa-fé ou de má-fé no que diz respeito à justificativa
de suas ações. Sartre define a boa-fé da seguinte maneira: “Quando declaro
que a liberdade, através de cada situação concreta, não pode ter outro
objetivo senão o de querer-se a si própria, quero dizer que, se alguma vez o
homem reconhecer que está estabelecendo valores, em seu desamparo, ele
não poderá mais desejar outra coisa a não ser a liberdade como fundamento
de todos os valores. Isso não significa que ele a deseja abstratamente. Mas,
simplesmente, que os atos dos homens de boa-fé possuem como derradeiro
significado a procura da liberdade enquanto tal.” (SARTRE, J-P. O
existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1987, p. 19).
Sobre o existencialismo, assinale o que for correto.

01) O homem age livremente quando ele escolhe o princípio de sua ação
entre valores pré-existentes.
02) É possível que o homem escolha agir de má-fé, mas, ao fazê-lo, a ação é
incoerente com o princípio da liberdade.
04) À medida que o homem reconhece que ele mesmo inventa seus valores,
o homem age de boa-fé.
08) Sartre define seu pensamento moral como um sistema normativo de
regras de conduta universais.
16) O engajamento a uma situação concreta determina o conteúdo da
escolha do homem, mas não determina como ele deve agir.

(Uem-pas 2011) O filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980) afirma que o
homem pode agir de boa-fé ou de má-fé no que diz respeito à justificativa
de suas ações. Sartre define a boa-fé da seguinte maneira: “Quando declaro
que a liberdade, através de cada situação concreta, não pode ter outro
objetivo senão o de querer-se a si própria, quero dizer que, se alguma vez o
homem reconhecer que está estabelecendo valores, em seu desamparo, ele
não poderá mais desejar outra coisa a não ser a liberdade como fundamento
de todos os valores. Isso não significa que ele a deseja abstratamente. Mas,
simplesmente, que os atos dos homens de boa-fé possuem como derradeiro
significado a procura da liberdade enquanto tal.” (SARTRE, J-P. O
existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1987, p. 19).
Sobre o existencialismo, assinale o que for correto.

01) O homem age livremente quando ele escolhe o princípio de sua ação
entre valores pré-existentes. (NO CASO, TAL NÃO SE CONSTITUI COMO LIBERDADE)
02) É possível que o homem escolha agir de má-fé, mas, ao fazê-lo, a ação
é incoerente com o princípio da liberdade.
04) À medida que o homem reconhece que ele mesmo inventa seus
valores, o homem age de boa-fé.
08) Sartre define seu pensamento moral como um sistema normativo de
regras de conduta universais. (ELE NÃO É DOGMÁTICO)
16) O engajamento a uma situação concreta determina o conteúdo da
escolha do homem, mas não determina como ele deve agir.

Escola de Frankfurt

(Uem-pas 2017) Sobre os temas de natureza sociológico-filosófica
abordados pela Escola de Frankfurt, é correto afirmar:

01) Tal como os autores positivistas, os teóricos de Frankfurt exaltam
a razão cuja lógica sozinha é capaz de reformular o conceito de
indivíduo e o seu direito inalienável à autonomia e à felicidade.
02) Max Horkheimer afirma que a razão cognitiva, aquela que se volta
ao conhecimento da verdade e do saber viver, convive com a razão
instrumental, aquela que visa agir sobre a natureza a fim de
transformá-la.
04) A razão instrumental desenvolve-se a partir de algumas teorias
filosóficas escolásticas nas quais se afirma que não há ciência do que
é particular.
08) O predomínio da razão instrumental, particularmente na
sociedade capitalista, conduz à perda da autonomia e à docilização do
sujeito, à desumanização e à opressão que, em casos extremos,
conduzem à barbárie.
16) Os autores da Escola de Frankfurt demonstram que a razão
“iluminada”, exaltada durante o Iluminismo, é suscetível de ser
utilizada como instrumento de dominação pelos poderes político e
econômico nas sociedades atuais.

(Uem-pas 2017) Sobre os temas de natureza sociológico-filosófica
abordados pela Escola de Frankfurt, é correto afirmar:

01) Tal como os autores positivistas, os teóricos de Frankfurt exaltam
a razão cuja lógica sozinha é capaz de reformular o conceito de
indivíduo e o seu direito inalienável à autonomia e à felicidade. (RAZÃO
INSTRUMENTAL)

02) Max Horkheimer afirma que a razão cognitiva, aquela que se
volta ao conhecimento da verdade e do saber viver, convive com a
razão instrumental, aquela que visa agir sobre a natureza a fim de
transformá-la.
04) A razão instrumental desenvolve-se a partir de algumas teorias
filosóficas escolásticas nas quais se afirma que não há ciência do que
é particular. (ESCOLÁSTICA DIZ QUE É UNIVERSAL)
08) O predomínio da razão instrumental, particularmente na
sociedade capitalista, conduz à perda da autonomia e à docilização
do sujeito, à desumanização e à opressão que, em casos extremos,
conduzem à barbárie.
16) Os autores da Escola de Frankfurt demonstram que a razão
“iluminada”, exaltada durante o Iluminismo, é suscetível de ser
utilizada como instrumento de dominação pelos poderes político e
econômico nas sociedades atuais.

(Uem-pas 2011) No livro Dialética do Esclarecimento, os filósofos
alemães, da Escola de Frankfurt, T. Adorno e M. Horkheimer,
cunharam a expressão “indústria cultural” para caracterizar a
transformação das expressões artísticas a partir do surgimento da
sociedade industrial capitalista. Sobre a indústria cultural, é correto
afirmar que:
01) os meios de comunicação surgidos com o desenvolvimento
tecnológico, como o rádio e o cinema, contribuíram para a criação de
um mercado consumidor dos objetos artísticos.
02) a reprodução técnica das obras de arte tem como finalidade única
promover o acesso universal e democrático aos bens culturais.
04) a indústria cultural transforma em bens de consumo tanto as artes
populares, próprias da cultura de massa, quanto as artes eruditas,
voltadas para um público educado e restrito.
08) as produções artísticas perdem seu caráter crítico, à medida que
são submetidas ao domínio econômico das regras do mercado.
16) a massificação das expressões artísticas promove a difusão da
cultura, resultando em um padrão de gosto “médio”, comum a todo o
público.

(Uem-pas 2011) No livro Dialética do Esclarecimento, os filósofos
alemães, da Escola de Frankfurt, T. Adorno e M. Horkheimer,
cunharam a expressão “indústria cultural” para caracterizar a
transformação das expressões artísticas a partir do surgimento da
sociedade industrial capitalista. Sobre a indústria cultural, é correto
afirmar que:
01) os meios de comunicação surgidos com o desenvolvimento
tecnológico, como o rádio e o cinema, contribuíram para a criação de
um mercado consumidor dos objetos artísticos.
02) a reprodução técnica das obras de arte tem como finalidade única
promover o acesso universal e democrático aos bens culturais.
(CAPITALISMO)

04) a indústria cultural transforma em bens de consumo tanto as
artes populares, próprias da cultura de massa, quanto as artes
eruditas, voltadas para um público educado e restrito.
08) as produções artísticas perdem seu caráter crítico, à medida que
são submetidas ao domínio econômico das regras do mercado.
16) a massificação das expressões artísticas promove a difusão da
cultura, resultando em um padrão de gosto “médio”, comum a todo
o público.

(Uem-pas 2011) - Utilizando o conceito de indústria cultural, os
filósofos Adorno e Horkheimer criticaram os meios de
comunicação de massa, como a televisão, o rádio, o cinema e os
jornais, afirmando que produzem e vendem mercadorias
culturais sem qualidade com os objetivos de obter lucro e de
fazer propaganda da forma de vida capitalista e desumanizada.
Tendo em vista essa concepção, é correto afirmar que:

01) os meios de comunicação contribuem para a conscientização
política e o senso crítico dos cidadãos.
02) a televisão é um meio completamente inofensivo, já que os
espectadores podem mudar de canal.
04) é necessária uma crítica severa aos conteúdos divulgados
pelos meios de comunicação, visando à libertação dos seres
humanos da influência da indústria cultural.
08) através de programas de entretenimento a indústria cultural
contribui para a qualidade de vida dos indivíduos.
16) os meios de comunicação contribuem para o conformismo
dos espectadores, que tendem a se tornar passivos diante do
mundo.

(Uem-pas 2011) - Utilizando o conceito de indústria cultural, os
filósofos Adorno e Horkheimer criticaram os meios de
comunicação de massa, como a televisão, o rádio, o cinema e os
jornais, afirmando que produzem e vendem mercadorias
culturais sem qualidade com os objetivos de obter lucro e de
fazer propaganda da forma de vida capitalista e desumanizada.
Tendo em vista essa concepção, é correto afirmar que:

01) os meios de comunicação contribuem para a conscientização
política e o senso crítico dos cidadãos.
02) a televisão é um meio completamente inofensivo, já que os
espectadores podem mudar de canal.
04) é necessária uma crítica severa aos conteúdos divulgados
pelos meios de comunicação, visando à libertação dos seres
humanos da influência da indústria cultural.
08) através de programas de entretenimento a indústria cultural
contribui para a qualidade de vida dos indivíduos.
16) os meios de comunicação contribuem para o conformismo
dos espectadores, que tendem a se tornar passivos diante do
mundo.

