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COMI5SAO DE EXAMES

EXAME DE ADMISSAO DE FILOSOFIA -2OIg

l. A prova tem a duragdo de 120 minutos e contempla 52 quest6es
2. Assinale correctamente o seu c6digo de candidatura
3. Para cada questao assinale apenas a alternativa correcta
4. NZo d permitido o uso de qualquer dispositivo electr6nico (m6quina de calcular, telem6veis, etc.)
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1. Quanto ao mdtodo de estudo, a filosofia difere das outras ciOncias porque a filosofia:
A. Aplica a justificag6o l6gica - racional, enquanto as outras ci€ncias usam o experimental.
B. Preocupa-se com os aspectos imediatos do quotidiano.
c. opta pela observaEso, enquanto as outras ciOncias tratam da verificaEdo.
D. Usa a dedug6o, enquanto as outras ciCncias usam a induqSo.

2. Etimologicamente, a palavra Filosofia vem do Grego e significa...

3. uma viv6ncia consciente e um pensar critico da realidade permitem-nos:
A. A compreensdo do sentido e valor da experiencia humana na sua totalidade.
B. Saber fazer que resulta da aprendizagem atravds da pri$ica.

. C. Um conhecimento empirico imediato e espontAneo
D. Saber fazer que resulta da repetigdo das acaOes que se revelam eficazes.

4. Das quatro opg6es que se seguem, escolha a mais correcta.
A. O agente 6 aquele querealiza necessariamente um determinado acto, sem ter a possibilidade de escolher.
B. Respirar 6 uma acq6o.

C. A cultura d que molda o homem, independentemente da sua vontade, ele € passivo.
D. O agente moral 6 aquele que, consciente e por liwe vontade,praticauma ac96o e responde as consequencias.

5. A Pluralidade da definig5o da Filosofia enquanto disciplina deve-se:
A. A diferenga dos problemas e dpocas vividos por cada fil6sofo;B. Ambiguidade que o termo Filosofia apresenta;
C. Diverg€ncia dos fil6sofos na sua definig6o; D. Diversidade Cultural.

6, O caricter cientffico da filosofia 6 problematizado por vfrios crfticos, porque nflo possui:

A. Proporcionar ao homem e a arte de bem viver.
C. Ndo ter a posse, mas a busca da verdade.

A. A objectividade no seu estudo;
C. Metodologias pr6prias paraa sua abordagem;

B. Na busca do conhecimento firme, dogm6tico e religioso.
D. O estudo das causas riltima da todas as coisas.

B. Um objecto especifico para o seu estudo;
D. Objectsivos lucrativos.

7. A filosofia dos naturalistas 6 predominada pelo problema:
A. Gnosiol6gico; B. Cosmol6gico; C. Antropol6gico; D. Teol6gico
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A PESSOA COMO SUJETTO MOR.{L

8. A 6tica Reflecte:
A. O conhecimento humano; C. O comportamento humano;
B. A ac96o humana; .. D. O comportamento social.

9. . Crescer humanamente significa:
A. Cumprir as leis institucionais; B. Aprender a viver conforme o nosso grupo social;
C. Viver conforme a minha vontade; D. Compreender as normas sociais

10. Nos aspectos da 6tica ambiental recomenda-se o respeito:
A. Pelas plantas; C. Pelos outros seres vivos;
B. Apenas ao homem; D. Apenas aos animais.

11. Na 6tica ambiental, qualidade de vida, reflecte-se a:
A. Viver e produzir mais recursos; C. Viver e aumentar a produg6o e a produtividade
B. Viver e aumentar as receitas pelas exportag6es; D. Viver e respeitar o meio ambiente, pela acgSo de cada

individuo.

12. Os problemas de 6gua, terra, energia, poluigf,o e desertificagflo sflo:
A. Problemas da 6tica social; B. Problemas da 6tica individal;
C. Problemas da 6tica Ambiental; D. Problemas da 6tica laboral.

13. Sgundo a frase: uNada existe no intelecto que ndo tenha passado pelos sentidos". A Frase quer dizer que o
conhecimento
A. E inato, nasce connosco. C. E uma construg6o do sujeito.
B. Prov6m da experiOncia; D. Tem sua origem narazdo.

14. As formas de conhecimento mais usadas pelo homem s6o:
A. - Filos6fica e Cientffica; C. Filos6fica e senso comum;
B. Cientifica e senso comum; D. Senso comum e cientifica

15. A teoria do conhecimento aparece pela primeira vez como disciplina aut6noma:
A. Na Idade Antiga; C. C. Na Idade Moderna;
B. B. Na Idade M6dia; D. D. Na Idade Contempor6nea

16. Sobre a origem do conhecimento, coloca-se a questilo:
A. 9. que esp6cie d o conhecimento que tempos?
B. E possivel a mente humana conhecer o objeco como ele 6?
C. De onde vem o conhecimento que temos?
D. Que valor tem o conhecimento que temos?

17, . o acto de conhecer, a relagflo entre o sujeito e objecto 6 ao mesmo tempo:
A. Um dualismo; B. Uma oposig6o; C. Conelagdo D. ApreensSo

18. A chamada lei dos trOs estddios, 6 atribuida ao fil6sofo:
A. Immanuel Kant; B. Rend Descartes C. Karl Popper; D. August Comte

19. Segundo Popper, uma teoria 6 falsificr{vel se...
A. Ainda tiver sido testada empiricamente. B. N6o for cientifica.
C. For possivel conceber um teste empirico que a refute D. Tiver sido falsificada por um outro cientista.



20. A politica pode ser definida como sendo:
A. - A arte e a ci€ncia de govemar bem; B. - A reformulagdo do projecto de uma acado;
C. - A luta incansiivel pelo bem do povo; D. - O estudo do modelo idial da orgaruzagdo social.

21. Na perspectiva plat6nica, a melhor forma de governo 6 aquela em que o poder 6 exercido pelo:
A. - Democrata; B. - Liberal; C. _ Fil6sofo_Rei; D. _Tirano.

22. A expressEo "O homem 6 lobo de outros homens", pertence i...

23. o que une Jean Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes 6 facto de,..

26. o Estado de direito 6 aquele no qual os mandatdrios politicos sflo:
A. Submissos ds leis especificas do Estado;
C. Submissos is leis partid6rias;

A. John Locke
B. Nicolau Maquiavel

A. falarem da politica
B. serem do mesmo pais.

A. Aplicagdo das normas pelo govemo
C. Escolha de meios para o bem comum

A. Charles de Montesquieu
C. - John Locke

C. Santo Agostinho
D. Thomas Hobbes

C. falarem do contracto social
D. serem fil6sofos.

B. Prestagio de servigos
C. Produg6o de bens

B. Submissos ds leis promulgadas;
D. Submissos ds leis que favorecem as suas eleigdes.

B. Jean-Jacques Rousseau
D. Nicolau Maquiavel

24. No contexto da Regi5o da SADC, a Suazilindia representa um caso no qual o poder politico encontra-se
fundamentado na figura do rei. Portantoo o seu regime politico 6...

A. Democriitico B. Ditatorial C. Monrirquico D. Republicano

25. As funq6es do Estado podem ser analisadas a partir de duas perspectivas fundamentais: funqio jurfdica e niio -
juridica. Qual das seguintes fungdes d da perspectiva jurfdica?

27. Ateona da separagiio de poderes de Montesquieu, na qual se baseiam muitos Esdatos Modernos, afirma a
distingflo de tr6s poderes, a saber:
A. Legislativo, Executivo e judici6rio; B. Executivo, Administrativo e legislativo;
C' Legislativo, Administrativo e politico; D. Legislativo, Administrativo e executivo.

28. o fil6sofo polftico Thomas Hobbes distingue dois estados da humanidade: o
natural e o politico-social. Na perspectiva deste polftico, qual6 a consequ6ncia do estado natural?
A. Defesa mftua entre os homens, pois eles sdo pacificos;
B. Guerra de todos contra todos, pois os homens s6o egoistas;
c. Espirito de tolerdncia entre os homens, pois eles s6o naturalmente bons;
D. submissdo a uma disciplina, pois os homens s6o moralmente educados.

29. O fil6sofo que afirmou que o homem 6 um ser mau por natureza foi.

30. Na passagem do Estado Natural para o Estado Social.
A. Locke, o finico Direito que o cidad6o delega no Estado 6 o da defesa dos seus direitos.
B. Hobbes, o homem renfncia parte dos seus direitos e pode reav6-los.
C. Santo Tom6s, permite uma liberdade religiosa.
D. Rousseau, o individuo pode reparar por si pr6prio as sua ofensas.

31. Na perspectiva do Rousseau, uma vez feito o contrato social.
A' E o fim de todos os males. B. Os governantes gozam de autoridades definitivas.
D. O individuo toma-se um cidad6o.
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C. O prfncipe deve entregar todos os males para conservar o Estado



L6GICA

32. Qual dos seguintes enunciados constitui uma proposigio l6gica?
A. como foi? B. Fique calado! c. Que gente! D. A n6o 6 nrlmero.

33. Os novos domfnios da l6gica s6o:
A. Inform6tica, Cibemdtica e astronomia; C. Cibemdtica, astronomia e geometria;
B. Inform6tica, Ciberndtica e geometria; D. Intelig6ncia artificial, Ciberndtica e inform6tica.
34. Os principios da raziio silo:

A. Identidade, ndo-contradiglo, terceiro excluido e razdo sufi ciente;
B. Nflo-contradigdo, Terceiro excluido, razlo suficiente e igualdade;
C. Terceiro exclufdo, razdo suficiente, semelhanga e ndo-contradigEo;
D. Raz6o suficiente, semelhanga, igualdade e identidade.

i
35. As proposigdes contradit6rias s6o aquelas que...
A. Diferem na quantidade e na qualidade. B. S5o id6nticas na quantidade e na qualidade
C. Tendo a mesma quantidade, diferem na qualidade. D. Tendo a mesma qualidade, diferem na quantidade.

36. A conversSo por limitag6o na...
A. jungSo de uma negagflo aos termos permutados da proposigdo. B. mera redugdo da qualidade de uma proposigao.
C. mera troca dos termos de uma proposigdo C. troca dos termos de uma proposigEo e na mudanga de quantidade.

37. Na proposig5o "A maliria 6 uma doenqa infecciosa", o...
A. predicado estS distribufdo. B. sujeito e predicado est6o distribuidos.
C. sujeito est6 distribuido. D. sujeito e predicado ndo estSo distribuidos.

FILOSOFIA AFRICANA

38. O objectivo de desenvolvimento da NEPAD 6 promover...
A. a descolonizaEdo da Africa. C. a emancipagio da Africa.
B. o nacionalismo africano. D. desenvolvimento sustentavel da Africa.

39. A etnofilosofia...
A. faz o estudo sistem6tico das etnias africanas; B. toma por filos6fico o que n6o 6;
C. d uma renrincia implicita da personalidade africana; E. fala mal das etnias africana.

40. *A negritude 6 um movimento negative de uma dial6ctica (...)". Tal tese pertence a...
A. Senghor. B. Du Bois. C. Nkkumah. D. Sartre.

41. O hino da negritude do homem negro, Cahier d'um retour au pily natal, que exprime o espfrito do movimento
encontra-se na poesia de:
A. Leoplod Senghor C. Aim6 C6saire
B. W. E. B. Du Bois D. Marcus Garvey.

ESTETICAE METAFISICA

42. Distingue que tipo de categoria expressa o enunciado: "o que a substAncia faz usando as suas faculdades ou
poderes causando efeitos em si mesma ou noutrost'.
A. qualidade B. relagdo C. paixdo D. acgdo

43. Toda a faculdade que a mat6ria tem de vir a ser algo Arist6teles deu o nome de:
A. ess€ncia. B. existOncia. C. potencia. D. acidente.



44. O existencialismo 6 uma corrente filos6fica que defende a:
A. primazia da essOncia sobre a exist0ncia.
B. valoriza o colectivo sobre o individuo.

45. Para Arist6teles todo o sujeito que recebe urna forma constitui
A. substdncia B. Acidente

46. A crianga 6 um adulto em...
A acto B pot€ncia

A. Como Deus, espectador e critico;
B. Como criador, espectador e critico;

50. O belo €:

A. Tudo o que n6o 6 feito.

primazia da exist€ncia sobre a essencia.

valorizaa liberdade sobre a humanidade.
C.
D.

uma:
C. mat6ria

C eficidncia

D. ess6ncia

D substancia.

47. As modalidades da experiOncia est6tica s6o:
A. Experi€ncia est6tici danatureza, da criagdo divina e da obra de arte;

B. Experi€ncia estdtica darazdo, da criagSo divina e da obra de ate;
C. Experi6ncia estdtica danaitreza, da criagdo artfstica, e da obra de arte;

D. i Experi€ncia estdtica danatureza, da criagio divina, e da obra de arte.

48. A palavra est6tica vem do grego aisthesis, com o significado de:
A. Faculdade de sentir, compreesSo pelos sentidos e percepgdo totalizante;
B. Faculdade de ver, compreesSo pelos sentidos e percepgdo totalizante:
C. Faculdade de adorar, compreesSo pelos sentidos e percepgdo totalizante;
D. Faculdade de sentir, compreesdo pelo intelecto e percepg6o totalizante.

49. Perante a obra de arte o ser humano pode situar-se:
C. Como Deus, especialista e critico;
D. Como criador, especialista e critico.

B. Aquilo que todos gostam

C. Tudo aquilo que produz no sujeito, sentimentos de admiragio, aprazimento e ades6o.

D. Tudo aquilo que o homem faz e que causa espanto e admirag6o nas outras.

51. Assinale a opg6o certa:
A. O principio do sujeito estdtico 6 o sentimento do sujeito e n6o o conceito de sujeito;

B. O principio do sujeito est6tico 6 o preconceito do sujeito e n6o o conceito de sujeito;

C. O principio do sujeito estdtico 6 a racionalidade do sujeito e n6o o conceito de sujeito;

D. O principio do sujeito estdtico 6 a alienagdo do sujeito e n6o o conceito de sujeito.

52. Hf tr0s formas de encarar a religi6o, a saber:
A. A religi6o sagrada; religido-moral e religiSo cOsmica; B. A religiio sagrada; religido cristd e areligido c6smica;

C. A reli[iao temor, a religiao cristd e a religido muqulmana; D. A religiSo-temor, religiSo-moral e religido c6smica.
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