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QUESTÃO 1 

Necessidade da propaganda 
É possível que em nosso país nem tudo ande como deveria andar. 
Mas ninguém pode negar que a propaganda é boa. 
Mesmo os famintos devem admitir 
Que o Ministro da Alimentação fala bem. 
(...) Um bom propagandista 
Transforma um monte de esterco em local de veraneio. 
Quando não há manteiga, ele demonstra 
Como um talhe esguio faz um homem esbelto. 
Milhares de pessoas que o ouvem discorrer sobre as autoestradas 
Alegram-se como se tivessem carros. 
Nos túmulos dos que morreram de fome ou em combate 
Ele planta louros. Mas já bem antes disso 
Falava de paz enquanto os canhões passavam. 
Somente através de propaganda perfeita 
Pôde-se convencer milhões de pessoas 
Que o crescimento do Exército constitui obra de paz 
Que cada novo tanque é uma pomba da paz 
E cada novo regimento uma prova de 
Amor à paz. 
(...) 

BRECHT, Bertolt. Poemas 1913-1956 / Bertolt Brecht; seleção e tradução de Paulo César de Souza – São Paulo: Editora 34, 2012 
(7ª edição). p. 195-196. 

A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e 
agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que o perturbem, 
mas deve devolver-lhe, com nova aparência, o que ele já sabe, já viu, já fez. A “média” é o senso comum 
cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. Trata-se de uma definição de cultura 
como lazer e entretenimento, diversão e distração, de modo que tudo o que nas obras de arte e de 
pensamento significa trabalho da sensibilidade, da imaginação, da inteligência, da reflexão e da crítica 
(como o poema citado do Brecht) não tem interesse, não “vende”. 

Nesse entendimento, em lugar de difundir e divulgar a cultura, despertando interesse por ela, a indústria 
cultural 

a) facilita o acesso ou compreensão do campo artístico. 

b) realiza a vulgarização das artes e dos conhecimentos. 

c) potencializa a irredutibilidade da linguagem artística. 

d) combate a alienação e o desvirtuamento dos indivíduos. 

e) concentra seus esforços no esclarecimento ou emancipação intelectual. 
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QUESTÃO 2 

Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e 
independentes de sua vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio definido de 
desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura 
econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao 
qual correspondem determinadas formas de consciência social. 

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In. MARX, K. ENGELS F. Textos 3. São Paulo. Edições Sociais, 1977 
(adaptado). 

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que 

a) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. 

b) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material. 
c) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. 

d) a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. 

e) a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. 

 
 
 
 
QUESTÃO 3 

TEXTO 1 
Um móbile solto no furacão 

Você diz que não me reconhece, 
Que não sou o mesmo de ontem. 
E que tudo o que eu faço e falo não te satisfaz. 
Mas não percebe que quando eu mudo, 
é porque estou vivendo cada segundo. 
E você como se fosse uma eternidade a mais. 
Sou um móbile solto no furacão. 
Qualquer calmaria me dá solidão. 
(...) 

(Paulinho Moska) 
 
TEXTO 2 

“E Platão ainda diz de Heráclito: ‘Ele compara as coisas com a corrente de um rio — que não se pode entrar 
duas vezes na mesma corrente’; o rio corre e toca-se outra água. Seus sucessores dizem até que nele nem se 
pode mesmo entrar, pois que imediatamente se transforma; o que é, ao mesmo tempo já novamente não é. 

(Os pré-socráticos. São Paulo: Abril Cultural, 1973. v.1, Coleção Os Pensadores.) 

É possível aproximar os versos da canção do compositor carioca Moska (texto 1) com o pensamento do 
filósofo pré-socrático Heráclito (texto 2) na medida em que a (o) 

a) paz é o princípio único e regulador da harmonia do mundo. 

b) luta entre os opostos neutraliza qualquer possibilidade de movimento. 

c) realidade do ser é a imobilidade, o movimento é ilusão dos nossos sentidos. 

d) mundo é um eterno devir, isto é, em estado de perene movimento. 

e) movimento advém da matéria do mundo, mas mantém imutáveis os planos celestes. 
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QUESTÃO 4 

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade - daremos 
ao mundo o “homem cordial”. A lhaneza [afabilidade] no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão 
gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro, na 
medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano, 
informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar “boas 
maneiras”, civilidade. São antes expressões de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Nossa 
forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, pp. 146-147. 

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda utiliza o conceito de “homem cordial” 

a) para definir o caráter nacional brasileiro, cuja origem encontra-se em nossos ancestrais ibéricos. 

b) como fruto da análise da psicologia do brasileiro, por meio da qual busca estabelecer os traços 
genéricos da cultura nacional. 

c) para descrever o modo de ser de todo brasileiro, isto é, um indivíduo afetuoso e acolhedor, 
características elogiadas pelos estrangeiros que visitam o país. 

d) como um tipo ideal, sem existência efetiva; com esse conceito, busca compreender a conduta dos 
agentes sociais sem pretender fixar um caráter nacional. 

e) para indicar como a cordialidade foi imprescindível para a consolidação da democracia no Brasil, 
criando instituições marcadas pelas relações familiares e pessoais. 

 

 

QUESTÃO 5 

Leia o texto a seguir. 

O prefixo “des” indica anomalia. “Desemprego” é o nome de uma condição claramente temporária e anormal, e, 
assim, a natureza transitória e curável da doença é patente. A noção de “desemprego” herdou sua carga semântica 
da autoconsciência de uma sociedade que costumava classificar seus integrantes, antes de tudo, como produtores, 
e que também acreditava no pleno emprego não apenas como condição desejável e atingível, mas também como 
seu derradeiro destino. Uma sociedade que, portanto, classificava o emprego como uma chave – a chave – para a 
solução dos problemas ao mesmo tempo da identidade pessoal socialmente aceitável, da posição social segura, da 
sobrevivência individual e coletiva, da ordem social e da reprodução sistêmica. 

BAUMAN, Z. Vidas despedaçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 19. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre as transformações mais recentes quanto ao tema 
desemprego no capitalismo, considere as afirmativas a seguir. 

I. A tendência no capitalismo globalizado é tornar os postos de trabalho mais flexíveis para atender 
necessidades das grandes corporações, levando a questionamentos do modelo taylorista-fordista. 

II. A perda de identidade em relação ao emprego no capitalismo contemporâneo confirma o fato de que 
a categoria trabalho deixou de ser essencial para a produção e reprodução da vida social. 

III. As políticas antissindicais que acompanham as práticas neoliberais apresentam como resultado a 
supressão das crises econômicas globais com o restabelecimento do pleno emprego. 

IV. O desemprego, no capitalismo globalizado, tem a longa duração como seu traço característico, 
enquanto avança o emprego precário e de alta rotatividade, como nos call centers. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas 



 

 

 
  

  
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES 2020 [Candidatos ao Ensinos Fundamental Anos Finais e Ensino Médio] 4 
 

QUESTÃO 6 

É ela que oferece a uma sociedade dividida em classes sociais antagônicas, e que vivem na forma da luta de 
classes, uma imagem que permite a unificação e a identificação social – uma língua, uma religião, uma raça, uma 
nação, uma pátria, um Estado, uma humanidade, mesmos costumes. Assim, sua função primordial é ocultar a 
origem da sociedade (relação de produção como relações entre meios de produção e forças produtivas sob a 
divisão social do trabalho), dissimular a presença da luta de classes (domínio e exploração dos não-proprietários 
pelos proprietários privados dos meios de produção), negar as desigualdades sociais (são imaginadas como se 
fossem conseqüência de talentos diferentes, da preguiça ou da disciplina laboriosa) e oferecer a imagem ilusória 
da comunidade (o Estado) originada do contrato social entre homens livres e iguais.” 

(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. Ed. Ática, São Paulo, 1997, pág. 416.) 

O texto trata de um dos conceitos fundamentais desenvolvidos por Karl Marx (1818-1883) em sua crítica 
do capitalismo. Este conceito é o de 

a) alienação, já que o trabalhador não0 tem acesso ao produto de seu trabalho. 

b) mídia, responsável por veicular os valores burgueses para toda a população para conquista de 
opiniões. 

c) indústria cultural, que cria produtos culturais massificados e impede o acesso do proletário à cultura 
relevante. 

d) mais-valia, na medida em que o capitalista se apropria da diferença entre o salário dos trabalhadores 
e o preço final dos produtos. 

e) ideologia, pois a sociedade não percebe o vínculo interno entre poder econômico e poder político. 

 
 
 
 
QUESTÃO 7 

Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a 
incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo ... Sapere Aude! Tem 
coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. 

(KANT, I. Resposta à pergunta: que é ‘Esclarecimento’ (‘Aufklärung’). Trad. Floriano de Souza Fernandes, 2.ed. Petrópolis: Vozes, 
1985. p.100-117.) 

Tendo em vista a compreensão kantiana do Esclarecimento (Aufklärung) para a constituição de uma 
compreensão tipicamente moderna do humano, assinale a alternativa correta. 

a) Fazer uso do próprio entendimento implica a destruição da tradição, na medida em que o poder da 
tradição impede a liberdade do pensamento. 

b) A superação da condição de menoridade resulta do uso privado da razão, em que o indivíduo faz uso 
restrito do próprio entendimento. 

c) A saída da menoridade instaura uma situação duradoura, pois as verdadeiras conquistas do 
Esclarecimento se afiguram como irreversíveis. 

d) A menoridade é uma tendência decorrente da natureza humana, sendo, por esse motivo, superada 
no Esclarecimento, com muito esforço. 

e) A condição fundamental para o Esclarecimento é a liberdade, concebida como a possibilidade de se 
fazer uso público da razão. 
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QUESTÃO 8 

“Vou duvidar até do que eu posso ver 
Vou duvidar de mim mesmo e de você 
Vou duvidar daquilo que é “pra” respeitar 
Vou duvidar só “pra” ver no que vai dar 
Vou duvidar, vou duvidar 
Vou perguntar por que 
Vou duvidar, vou duvidar 
Eu vou pagar “pra” ver 
Vou duvidar do que eu não sei como explicar 
Vou duvidar que é “pra” poder acreditar 
Vou duvidar do que já tá sacramentado 
Vou duvidar de quem nunca fez nada errado” 

(Brito. S. Miklos. P. “Vou duvidar”) 

De acordo com o texto acima, seria correto afirmar que a passagem que melhor representa o ceticismo 
metódico de Descartes é: 

a) “Vou duvidar até do que eu posso ver” 

b) “Vou duvidar do que já está sacramentado” 
c) “Vou duvidar que é pra poder acreditar”“ 

d) “Vou duvidar de quem nunca fez nada errado” 

e) “Vou duvidar daquilo que é pra respeitar” 

 
 
QUESTÃO 9 

 
Disponível em: https://blogdowelder.blogspot.com.br/2013/01/o-moderno-inferno-de-dante.html.Acesso em 08 de novembro de 2019 

Dante foi o gênio renascentista que escreveu a monumental Divina Comédia. A obra é uma descrição 
literária complexa de um dos mitos essenciais do catolicismo. De acordo com esse famoso mito após o 
fim do mundo as almas seguirão seus diferentes destinos rumo ao céu, inferno e purgatório. A divina 
comédia se divide de acordo com a descrição de cada um destes locais sobrenaturais. O inferno é a 
primeira parte. Dante afirma que no portal do inferno não há cadeados, portas, grades ou qualquer coisa 
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que possa impedir o indivíduo de fugir. Na verdade, no portal do inferno está escrita apenas a seguinte 
frase: “abandonai as esperanças vós que aqui entrais”. 

O cartunista retira a frase de Dante do seu contexto literário e associa o inferno com a mídia. Levando 
em consideração a posição de Adorno sobre a indústria cultural, a frase “abandonai as esperanças vós 
que aqui entrais” pode ser lida como um aviso para os indivíduos que vivem em uma sociedade de 
consumo. 

De acordo com Adorno, o lema do portal do inferno pode ser aplicado à sociedade de consumo na 
medida em que a indústria cultural 

a) contribui com a disseminação de um autêntico individualismo 

b) gera uma sociedade sem indivíduos singulares e autônomos. 

c) produz uma sociedade com drásticas desigualdades sociais. 

d) cria muitos desempregados e crises econômicas 

e) dissemina uma moralidade flexível e consumista. 

 
 
QUESTÃO 10 

 

René Descartes é considerado o “pai da filosofia moderna”, porque, ao tomar a consciência como ponto 
de partida, abriu caminho para a discussão sobre ciência e ética, sobretudo ao enfatizar a capacidade 
humana de construir o próprio conhecimento. Seu posicionamento parte da constatação da crise das 
ciências e do saber em geral na sua época. O propósito inicial de Descartes era encontrar um método 
tão seguro que o conduzisse à verdade indubitável. Procura-o no ideal matemático, isto é, em uma 
ciência que seja uma mathesis universalis (matemática universal), o que não significa aplicar a 
matemática no conhecimento do mundo, mas usar o tipo de conhecimento que é peculiar à matemática. 

No contexto de Descartes, se a autoridade externa, institucional, da Igreja e do saber científico é incerta, 
tendo perdido sua credibilidade, sua única alternativa possível parece ser a interioridade, a própria razão 
humana, a luz natural que o ser humano possui em si mesmo, sua racionalidade. O conhecimento da 
natureza, a “leitura do livro do mundo”, só pode ter valor se for precedido e acompanhado da/do 

a) manifesto respeito aos dogmas religiosos de sua época. 

b) controle psicológico sobre as próprias inclinações afetivas. 
c) desconfiança em relação ao alcance ou amplitude do exercício racional. 

d) autoconhecimento, da reflexão sobre o próprio sujeito do conhecimento. 

e) apreciação das diferentes formas de ceticismo presentes na modernidade ocidental. 
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QUESTÃO 11 

A democracia para além do Estado de direito? 

Vladimir Safatle 

No fundo, esta é uma sociedade que tem medo da política e que gostaria de substituí-la pela polícia. Pois a 
violação política nada tem a ver com a tentativa de destruição física ou simbólica do outro, do opositor, como 
vemos na violência estatal contra setores descontentes da população ou em golpes de Estado. Antes, ela é a 
força da urgência de exigências de justiça. É claro que devemos compreender melhor o que devemos chamar 
aqui de “justiça”. Não se trata de alguma forma de princípio regulador posto. Certamente, ela está mais ligada 
à experiência material do bloqueio de reconhecimento e do sofrimento social em relação às imposições 
produzidas pelas condições socioeconômicas e disciplinares de nossas formas de vida. 

Disponível em https://revistacult.uol.com.br/home/a-democracia-para-alem-do-estado-de-direito/ - Acessado em 09/07/18. 

O surgimento dos sofistas no mundo antigo grego está relacionado com o sistema político democrático 
que, depois de Atenas, passou a vigorar em muitas cidades-estado gregas. Enquanto a monarquia ou a 
oligarquia foi o sistema político predominante, o poder político estava nas mãos de um pequeno número 
de indivíduos e a aprendizagem do seu exercício fazia-se sobretudo pelo convívio com os mais velhos. 
A partir do momento em que a democracia se tornou a forma de governo dominante na Grécia, esta 
educação tradicional fez-se obsoleta. Como grande parte das decisões eram agora tomadas em 
assembleias de cidadãos, os ensinamentos dos sofistas tornaram-se valorizados, como o domínio no 
uso público da palavra e a capacidade de persuasão. 

No texto acima citado há o esforço argumentativo de questionar um certo sentido convencional de 
“justiça” dentro do contexto da democracia contemporânea. Os sofistas, ao recusarem a existência de 
uma realidade fixa permanente que subjaz e justifica as aparências, adotaram uma postura relativista. 

Nesse contexto da Grécia antiga democrática, a disputa pela palavra no espaço público 

a) tinha por orientação racional a ideia de justiça distributiva. 

b) passou a ser decisiva para o acesso e o exercício do poder político. 

c) tornou efêmero o saber mitológico acumulado nos séculos anteriores. 

d) foi desprezado em razão do seu descomprometimento com fundamentos éticos. 

e) sepultou definitivamente a ignorância instrumentalizada por governos autoritários. 

 
 
 
 
QUESTÃO 12 

TEXTO 1 

Madrigal Melancólico 

O que eu adoro em ti, 
Não é a tua beleza. 
A beleza, é em nós que ela existe. 
A beleza é um conceito. 
E a beleza é triste. 
Não é triste em si, 
mas pelo que há nela de fragilidade e de incerteza. 
(...) 

(BANDEIRA, Manuel. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Editor Nova Aguilar, 1995. p.189.) 
 

  



 

 

 
  

  
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES 2020 [Candidatos ao Ensinos Fundamental Anos Finais e Ensino Médio] 8 
 

TEXTO 2 
Apenas mais uma de amor 

Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. 
Deixo assim ficar subentendido. 
Como uma ideia que existe na cabeça, 
e não tem a menor obrigação de acontecer. 
Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. 
A beleza é mesmo tão fugaz. 
É uma ideia que existe na cabeça, 
e não tem a menor pretensão de acontecer. 
(...) 

(Lulu Santos) 

Para Platão, o mundo sensível, acessível aos sentidos, é o mundo da multiplicidade, do movimento, e é 
ilusório, pura sombra do verdadeiro mundo. Assim, mesmo se percebemos inúmeras belezas dos mais 
variados tipos, a idéia de beleza deve ser una, imutável, a verdadeira realidade. Com isto Platão se 
aproxima do instrumental teórico de Parmênides e, aliando-o aos ensinamentos de Sócrates, elabora 
uma teoria original. 

Desse modo, acima do ilusório mundo sensível, há o mundo das ideias gerais, das essências imutáveis 
que o homem atinge pela/pelo 

a) esforço de eliminação das contradições intrínsecas ao mundo as ideias. 

b) aceitação tácita do caráter inapreensível da sabedoria ascendente. 

c) exercício incessante das potencialidades da alma individual. 

d) confrontação e aproximação com as narrativas mitológicas. 
e) contemplação e pela depuração dos enganos dos sentidos. 

 
 
QUESTÃO 13 

 
(A lâmpada do filósofo, 1936. René Magritte.) 

“Alimentei-me das letras desde a minha infância, e porque me tinham persuadido de que, por meio delas, se 
pode adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo quanto é útil à vida, tinha um enorme desejo de as 
aprender. Mas, logo que terminei todo este curso de estudos, no termo do qual é costume ser-se acolhido na 
categoria dos doutos, mudei completamente de opinião. Pois encontrava-me embaraçado com tantas dúvidas 
e erros que me parecia não ter tido outro proveito, ao procurar instruir-me, senão o de ter descoberto cada vez 
mais a minha ignorância." 

DESCARTES, René. Discurso do método. Col. Os pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 1973. p. 51. 
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Influenciado pela filosofia do Renascimento, mas ligado ainda à filosofia medieval, Descartes foi um 
adepto intransigente do vigor, da clareza e da disciplina metódica. 

Nesse sentido, a sua obra tem como ponto de arranque a dúvida universal, que se institui como 

a) pressuposto de invalidação da possibilidade de conhecer. 

b) dogma a ser constantemente revisitado. 

c) paradigma a ser superado pela crença. 
d) questionamento do saber empírico. 

e) método e critério da verdade. 

 
 
QUESTÃO 14 

A resolução expressa na segunda máxima da moral provisória de Descartes é: “ser o mais firme e o mais 
decidido possível em minhas ações e de seguir as opiniões as mais duvidosas, uma vez me tivesse resolvido 
por elas, com a mesma constância que o faria se fossem muito seguras”. 

(Discurso do método, III) 

Sem poder partir de bases seguramente estabelecidas para os preceitos morais, Descartes justifica tal 
máxima: 

a) pela urgência das ações da vida cotidiana que exige que decidamos como agir com base apenas na 
probabilidade, impossibilitando quaisquer reconsiderações. 

b) pelo fato de que, por mais frágeis que sejam as razões que nos levaram a tomar alguma decisão, elas 
impedem que fiquemos estagnados ou vaguemos sem rumo. 

c) pela capacidade que essa máxima tem de nos livrar dos remorsos e arrependimentos que agitam as 
consciências dos espíritos inconstantes e frágeis. 

d) pela nossa incapacidade de modificar as circunstâncias externas que demandam nossas ações, 
podendo agir apenas sobre nossos pensamentos e resoluções. 

e) reconhecendo que a dúvida radical não possibilitaria jamais chegar a qualquer tipo de conhecimento, 
já que pensar e existir são coisas incompatíveis. 

 
 

QUESTÃO 15 

Para Platão, no livro IV da República, a justiça, na cidade ideal, Baseia-se no princípio em virtude do qual 
cada membro do organismo social deve cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função própria. Tanto 
os ‘guardiões’ como os ‘governantes’ e os ‘industriais’ têm a sua missão estritamente delimitada, e se cada um 
destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o que lhes compete, o Estado resultante da 
cooperação destes elementos será o melhor Estado concebível. 

(JAEGER, W. Paidéia: a formação do homem grego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa correta. 

a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor verdadeiro entre os homens, 
base da concórdia total das classes sociais. 

b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao governante que, pela tirania, 
promove a paz e o bem comum. 

c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no cumprimento de suas funções, 
ascendem socialmente. 

d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na cooperação de cada 
um no exercício de sua função. 

e) na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que lhe 
compete. 
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QUESTÃO 16 

A maior parte daqueles que escreveram alguma coisa a propósito das repúblicas o supõe, ou nos pede ou requer 
que acreditemos que o homem é uma criatura que nasce apta para a sociedade. Os gregos chamam-no zoon 
politikon; e sobre este alicerce eles erigem a doutrina da sociedade civil [...] aqueles que perscrutarem com maior 
precisão as causas pelas quais os homens se reúnem, e se deleitam uns na companhia dos outros, facilmente hão 
de notar que isto não acontece porque naturalmente não poderia suceder de outro modo, mas por acidente. 
[...] 
Toda associação [...] ou é para o ganho ou para a glória – isto é, não tanto para o amor de nossos próximos, 
quanto pelo amor de nós mesmos. [...] se fosse removido todo o medo, a natureza humana tenderia com 
muito mais avidez à dominação do que construir uma sociedade. Devemos, portanto, concluir que a origem 
de todas as grandes e duradouras sociedades não provém da boa vontade recíproca que os homens tivessem 
uns para com os outros, mas do medo recíproco que uns tinham dos outros. 

(HOBBES, T. Do Cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 28-29; 31-32.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento político hobbesiano, é correto afirmar. 

a) Hobbes reafirma o postulado aristotélico de que os homens tendem naturalmente à vida em sociedade, 
mas que, obcecados pelas paixões, decaíram num estado generalizado de guerra de todos contra todos. 

b) O estado de guerra generalizada entre os homens emerge, segundo Hobbes, da desigualdade 
promovida pela lei civil e pelo desejo de poder de uns sobre os outros. 

c) A ideia de que o estado de guerra generalizada ocorre com o desaparecimento do estado de natureza, 
onde todos os homens vivem em harmonia, constitui o fundamento da teoria política de Hobbes. 

d) Segundo Hobbes, para restaurar a paz que existia no estado de natureza, os homens sujeitam-se, 
pelo pacto, a um único soberano para subtrair-se ao medo da morte e, por sua vez, garantir a 
autopreservação. 

e) Segundo Hobbes, à propensão natural dos homens a se ferirem uns aos outros se soma o direito de 
todos a tudo, resultando, pela igualdade natural, em uma guerra perpétua de todos contra todos. 

 

 

QUESTÃO 17 

“O que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar completamente sobre ela e 
sobre os homens. Fora isso, nada conta. [...] O que importa não é aquela satisfação que os homens chamam 
de verdade, o que importa é a operation, o procedimento eficaz. [...] A partir de agora, a matéria deverá 
finalmente ser dominada, sem apelo a forças ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a 
propriedades ocultas. O que não se ajusta às medidas da calculabilidade e da utilidade é suspeito para o 
iluminismo [...] O iluminismo se relaciona com as coisas assim como o ditador se relaciona com os homens. 
Ele os conhece, na medida em que os pode manipular. O homem de ciência conhece as coisas, na medida 
em que as pode produzir. ” 

(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Conceito de Iluminismo. Trad. Zeljko Loparic e Andréa M. A . C. Loparic. 2. ed. São 
Paulo: Victor Civita, 1983. p. 90-93.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, 
é correto afirmar: 

a) A razão iluminista proporcionou ao homem a saída da menoridade da qual ele era culpado e permitiu 
o pleno uso da razão, dispensando a necessidade de tutores para guiar as suas ações.    

b) O procedimento eficaz, aplicado segundo as regras da calculabilidade e da utilidade, está 
desvinculado da esfera das relações humanas, pois sua lógica se restringe aos objetos da natureza.    

c) A racionalidade instrumental gera de forma equânime conforto e bem-estar para as pessoas na esfera 
privada e confere um maior grau de liberdade na esfera social.    

d) A visão dos autores sobre a racionalidade instrumental guarda um reconhecimento positivo para 
setores específicos da alta tecnologia, sobretudo aqueles vinculados à informática.    

e) contrariando a tese do projeto iluminista que opõe mito e iluminismo, os autores entendem que há 
uma dialética entre essas duas dimensões que resulta no domínio perpetrado pela razão instrumental.    
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QUESTÃO 18 

“Se você é o que você come, e consome comida industrializada, você é milho”, escreveu Michael Pollan no 
livro O Dilema do Onívoro, lançado este ano no Brasil. Ele estima que 25% da comida industrializada nos 
EUA contenha milho de alguma forma: do refrigerante, passando pelo Ketchup, até as batatas fritas de uma 
importante cadeia de fast food – isso se não contarmos vacas e galinhas que são alimentadas quase 
exclusivamente com o grão. 

O milho foi escolhido como bola da vez ao seu baixo preço no mercado e também porque os EUA produzem 
mais da metade do milho distribuído no mundo. 

(Adaptado: BURGOS, P. Show do milhão: milho na comida agora vira combustível. Super interessante. Edição 247, 15 dez. 2007, p.33.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o desenvolvimento do capitalismo e a indústria cultural, 
considere as afirmativas. 

I. O capitalismo contemporâneo tornou a globalização um fenômeno que intensificou a padronização e 
a homogeneização como formas de reprodução técnica criadas a partir da revolução industrial. 

II. A abertura comercial dos portos das colônias americanas resultou no cercamento dos campos, 
facilitando o comércio pelo acúmulo de capitais e, em consequência, a revolução industrial. 

III. A crítica filosófica à instrumentalização cultural constata que o predomínio da racionalidade técnica 
permitiu o resgate do potencial emancipatório da razão sonhado pelo projeto iluminista. 

IV. Com o avanço tecnológico, a racionalidade técnica penetra todos os aspectos da vida cotidiana, 
subjugando o homem a um processo de instrumentalização cultural e homogenização de comportamentos. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
 
 
 
QUESTÃO 19 

Lembra-te de que tempo é dinheiro; aquele que pode ganhar dez xelins por dia por seu trabalho e vai passear, ou 
fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que seis pence durante seu divertimento ou vadiação, 
não deve computar apenas essa despesa; gastou, na realidade, ou melhor, jogou fora, cinco xelins a mais. 

(WEBER, M. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Pioneira; Brasília: UNB, 1981, p.29.) 

O conselho de Benjamin Franklin é analisado por Max Weber (1864-1920) na obra A Ética Protestante e 
o Espírito do Capitalismo. 

Com base nessa obra, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a compreensão weberiana 
sobre o sentido da conduta do indivíduo na formação do capitalismo moderno ocidental. 

a) Tradicionalidade. 

b) Racionalidade. 
c) Funcionalidade. 

d) Utilitariedade. 

e) Organicidade. 
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QUESTÃO 20 

A questão das classes sociais na Sociologia tem diferentes formas de explicação. Dentre as explicações 
clássicas, as de Marx e Weber. Atualmente encontramos estudiosos que analisam a estrutura social 
brasileira de diferentes maneiras: 

I. A Classe C é a classe central, abaixo da A e B e acima da D e E. [...] a faixa C central está compreendida 
entre os R$ 1064 e os R$ 4561 a preços de hoje na grande São Paulo. A nossa classe C está compreendida 
entre os, imediatamente acima dos 50% mais pobres e os 10% mais ricos na virada do século. [...] A nossa 
classe C aufere em média a renda média da sociedade, ou seja, é classe média no sentido estatístico. A 
classe C é a imagem mais próxima da média da sociedade brasileira. Dada a desigualdade, a renda média 
brasileira é alta em relação aos estratos inferiores da distribuição. 

(Adaptado de: NERI, M. C.; COUTINHO DE MELO, L. C. (coordenadores). Miséria e a nova classe média na década da 
igualdade. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2008, p. 34-35.) 

II. A reorganização do processo de acumulação no Brasil [após os anos de 1990] acarreta consequências 
imediatas nas relações sociais, no trabalho, no emprego e nas classes sociais dele resultantes. Assim, 
podemos concordar que o operariado industrial perdeu o seu peso relativo na nossa sociedade [...]. É certo 
que a classe trabalhadora [...] se multiplicou em diferentes grupos sociais, uns talvez mais atomizados ou 
desorganizados [...]. Também percebe-se, [...] que houve um processo de financeirização da classe 
hegemônica brasileira, que acabou reduzindo ainda mais os setores dominantes, sobretudo entre os 
banqueiros, as multinacionais e os grupos econômicos, mesclados entre si com o capital financeiro e o 
capital internacional. 

(Adaptado de: OLIVEIRA, F. et al. Classes sociais em mudança e a luta pelo socialismo. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 
2002, p. 27-28.) 

Considerando as duas teorias e os dois tipos de análise dos estudiosos, é correto afirmar que as análises 
de 

a) I e II concordam com Max Weber simultaneamente. 

b) I e II concordam com Karl Marx simultaneamente. 

c) II concorda com Max Weber e as de I com Karl Marx. 

d) I e II discordam igualmente com Karl Marx e com Max Weber. 

e) II concorda com Karl Marx e as de I concorda com Max Weber. 
 
 
 
 


