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coluISSAo ou EXAMES DE ADMISSAo

E,XAME DE ADMISSAO

i20i 8)

FROVA Mil F'trX,GSOFTA

INSTRUCOES

1. A prova tefi1 a. duraqio de 120 rninutos e eontempla um rotal cle '14 perguntas'

2. Leia atentamente a prova e responda na Folha de Respostas a todas as perguntas'

3. Para cada pergunta existem quatro aitemativas de resposta. 56 uma 6 que esti

correcta. Assinale apenas a altentativa correcta.

4. Para responder conectamente, basta marcar na alternativa escolhida como se

inrlica na Folha de Respostas. Exemplo, [*]
5. Para marcar use primeiro l6pis de canrdc do tipo HB. Apague completamente os

erros usando u*u borracha. Depois passe por cima esf,erogrifica preta ou azut-

b. No l-rm da prol,a, enregue apcnas a F*iha de Respost"as. Nio ser{ aceite quaiquer

foiha. adiciorial"

7 " N6o d permitido o uso de eeiular Curante a proYa.

Lembre-se! Assinale
corrertarnsnte o seu

C6digo
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I. EMERGSI{NCIA DO FII,OSOFAR

1. Toda a tentativa de deiiniqfro da Filosofia se torna infiutffera ou impossivel pelas seguintes

raz6es:
A" Espeerficidade cia Filosofia enquanto cidncia
B. Esnrdo expositivo eret6rio-argtneirtatilo
C" Erist6ncia de urna pluralidade de filosofias
D. Maior preoclrpagEo com a vida dr-is homens.

2. A Racionalidade da Filosofia significa que:
A. A fiiosofia ridmite apenas as verdacies cientiiicas.
B. Nunca se deve aceitar verdade nentruna como certa.
C. Nunca se deve admifir algo como cert'l sein antL:s questionar"
D. Tcdas es respostas s6o consideradas v{lidas.

3. Cornplete expressf,o fJ papel da lilosofir 6 o cle fornecer urna explicagflo do universo" do
conceito de Filosofia erlr Whitehead:

A. Giobal B. Actual C. Orgiinca D. Completa

4. Quanto ao objecto de estudo, a {ilosofia 6:
A. O esudo da Globalidade
B. Uma,s das vArias farmas de orientagOes arfisticas.
C" IJma interpretaqio lripotdtica de conhecirnentr.r inexacto
D. Uma orientagio Politica.

5. "Na aprendizagem da fiIosofisr, o aluno nflo deve aprender pensanr.eutcs, doutrinas ou teorias,
rnas sirn a pensar, a filosof,ar". este pensaruento pertence a:

A. triegei. B. Rousseau C. Sticrates. D. Kant.

UI{IDA}E II: .{ PESSOA COMO SL]JEIT'O vIoRAL

6. e ftica socritic* reduz- se ao imtelectualismo, pois, o bem e c mal sflo questdes de:
A. Controlo i:essoal. C. Simpatia ou solidariedade.
B. Ignc,rdncia. D, Conhecimento ou ci€ncia.

7" I".tma vivOncia consciente e um pensar critico da recrlidade perneitem-nos:
A. A compreensfro do sentido e valor da expen€ncia humana na sua totalidade.
ts. Saber fazer que resulta da aprendizagem atrarrds da pr6tica.
C. Um conhecimento ernpirico imediato e espontaneo"
D" Saber 1:zer que resulta da repetigfro das acgdes que se revelarn eficazes.

L G imperativo categ6x'ieo ooAge como se a mdxinna da tua acqfro se devesse tornar, pela tua vontade,
eru lei universal da natureza" ti da autoria cle:

A. John Locke. B, Rend Descafres. C" Thomas l{obbes. D. Emnianuel Kant.
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9. Das quatro opgdes que se seguem, copie para a sua folha de Exame a rnais correcfa.
A. O agente 6 aquele que realiza necessariarnente um determinado acto, sem ter a possibilidade de

esc,rlher.
E" R.espirar d uma acqlo.
C. A cultura d que moicia o homem, independentemente da surr vontade. eie 6 passirro.

D, O agente moral 6 aquele que" consciente e por livre vontirde. pralica uma acgdo e responde as

r:onsequ€ncias.

1{}" O quesiiomarne*to Kantiane silbre "o que devo faLz*r?" responde a seguinte disciplina:
A. Antropoiogia Fiiosi!fica. B. Etice filosdfis:a C.Gnosiologia. D. Metafisica.

11. Sdcrates eon*:etle cormo semdo virfuoso aquele que.."
A. Possui o conhecirnento e riqueza.
B" Entre os bens eseolhr: o maior e entre os males escolhe o menor.
C" Conhece e viciarlo, aqu.ele que esta desprovido de ci8ncia, o ignorante.
D. Sabe escolher o bem e evitar o mai.

UNMAI}E III _ TEORIA DO CONHECIMENTO

12. A filogendtica 6 uma das trOs perspectivas de anflise que nos leva ao conhecimento e trata
daido. ".
A. O conhecirnento cientifico.
E. A relagdo in<iivitluo-eiencia

13. A fenornenoXogia 6 a ci6neia que estuda.."
A. (} conhecimento cientifico.
E. O fendmenr: do couhecimentc

14. Utilizar +s conhccirnento$ adquiridos enl novas situaqdes, desigma-se, segundo Piaget, de...
A. AcomodaqSo. B. Assirnilagdo. C. Equilibraqio. D. novaEdo.

tr5" Segxndo A. Com.te. a humanidade evoluiu atravessando 3 esticlios. 0 es*ldio positivo significa
a explicaqfio da realid*<ie.

.{" Cientif,ica. B. Fiiosr5rica. C, Teoldglca. D. Mrlgnr

16. Segundcr a frase: uoNada existe zeo inteleata Ewe nfra tenlca p*ssndo Tselos sentidos"" Q

eernhecimento .,.
A. E inato. nasce connosco. E. Pro,;dm da experi6nr":ia
C. E uma construgio do slrjeito D. Tem sua origem n'arazd.o

1.7. Segundo Kant, o conhecirnento cienti{ico.".
A. E puranrcntc empirico. C. Deriva da experi€ncia e d elahorado pe{a raz6o.
B. E puramente racional. D. Nlo deriva rla expr-ri6ncia mes d elaborado pela razf,o"

C" Estudo do individuo e do rneirr.

D. A relag6o sujeito-objecto.

C. C conhecirnento em geral.
I). Os fenornenos c1a naiureza.
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UNIDADESIVEV-LOGICA

I S. Qual dos seguintes enunciados constitui uma proposigfio l6gica?
A. Como foi? B. Fique caladr! C. Que gentel D. A n5o d nrimero.

19" Ar proposigdes contr*ditdrias s#o aquelas que.".
A. Dilerem na quantidade e na qualidade.
B. Siio id0nticas na quantidade e na qualidade.
{1, Tendo a rnesma quantiti.ade, difer*nt na qualidade.
F). Tendo a mesn-ra quaiidade. dif'erem rra quantidade.

20. A conversio por limitaqio na...
A. "Iunqio de urna negagio aos termos pernutaclos da proposigio.
B. Mera reduq?io da quaiidade de iim* proposicdo.
C" M*ra fi'oca dos termos de uma proposiq5o.
D, Troca r-los ter:nos de uma proposieE* e na rnudanqa cle quantidade.

21. Na proposiqflo'dA mal{ria 6 unia doenga i*fecciosa", o .".
A. Predicado est* distribuido. E. Sujeito e preclicado estEo distribuidos.
C. Sqjeito estii ciistdbuido. D. Sujeito e predicado nio est6o distribr.ridos.

22. 'oAlguns politicos inftruerutes s6o desonestos. Ora" rerrhurn juiz € desonesto. For isso, alguns
juizes sf,o politi*os inftruentes." () el'ro cometido neste raciocinio 6...
A. A conclusbo nfio deve ser particillar. B .Temlo rnddio nao del,e entrar na conclusEo.
C. ConolusSo ndo seguo a pane mais fiaca. D. Ternio mddio nio d tomado universaimente.

23.lndique a iigura e o urodo do seguinte rarioe,{nio: 'o Queffr peass, existe. Ora, eu penso. Logo,
exisfo".
A" 1' Figura isub-prae); modo AIi C. 2'Figura (prae-prae);modo AAA
B. -?'figura (sub-sub); rnodo LA.I D. 4^ figura {prae-sub);modo AII

24. Identifique a relaq&o de oposiqflo que enr:omframos nas seguintes proposig6es? "Alguns
afiicanos sEo honestos"r'"Certos af'rie anos n5o s[o honestos."
A. ContradigS,:. B. Contrariedade, C. Subordinagio. D. Subcontrariedade

25. Qunl 6 a proposiq5o subcontrdria de: "Algums homens slo altos".
A. Hd iromens que nfrcr sf,o altos. C. Nenhum homem d aito
B. Os altos sio homens D, Todos os hornerrs sdo altos

26, Qnal das seguintes formras silogisticas 6 valida?
A. Nenhum P d S. Algurn Itr nio d S. I-t'rgo, Algum R nfro d P;
B" Todo P d S. Todo R i S. togo, todo R d P;

C" Todo F d S. Tcdo R d P. Log,:, todo R d S:

D. T'odo P e S. Aigum S d I{,. I-ogo, Algrrm R 6 P"
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TJNIDAI}E YI: CONYIVf;UCTA POLiTICA ENTRE OS HOMENS

27. A potftica pode ser definida como sendo:
A. A arte e a cidncia dd governar ben:.
B. A reformulagdo do prdecto de uma ac96o.
C. A luta incans6vel pelo bem do povo.
D. O estudo do modelo ideal da organizagdo social.

28. Na perspectiva plat6nica, a rnelhor forma de governo 6 aquela em que o poder 6 exercido pelo:
A. Democrata. ts. Liberal. C. Fil6sofo-Rei. D, Tirano.

29.0 fil6sofo que afirmou que o hornem 6 um ser mau por natureza foi.
A. Charles de Montesquieu. C. John Locke.
B" Jean-Jacques Rousseau. D. Nicolau Maquiavel.

30. 0 pensamento politico europeu da idade moderna passou a desenvolver-se independentemente
da teologia, passando a confiar:
A. Em Deus. B. It{a Igreja" C. Na Razflo. D, No Estado.

31. A concepgio politica de M*quiavel6 ronsequ0ncia da sua concepg5o antropol6gica. Por isso,
o principe deve ser...
A. Uma esp6cie de cordeiro com pele de lobo. B. Uma esp6cie de lobo com pele de cordeiro.U
C. Um herdi que di{ a sua s pelo estado. D. Um her6i que di a sua vida pelo povo.

32. O fildsofo politico Thonnas Hobbes distingue dois estados da humanidade: o
natural e o politico'soeial, Na perspectiva deste pol{tico, qual 6 a consequ6ncia do estado
natural?
A. Defesa rnrifua enke os homens, pois eles s6o pacificos.
B. Guetta de todcs contra xodos, pois os homens sdo egoistas.
C. Espirito de toierf;ncia entre os homens, pois eles sdo naturalmente bons.
D. Submissdo a uma disciplina, pois os homens s6o moralmente educados.

LNIDADE VI - Filosofia Afrieana

33. O hino da negritude do homem negro, Cahier d'um retour au pay natal, que exprime o
espirito do movimento encontra-se na poesia de:

A. Leoplod Senghor B. Sf. E. Du Bois C. Aimd Cdsaire D. Marcus Garvey

34" Paulin Hountondji, ao criticar a etno{ilosofia, diz qtte "a Filosalia cornege onde a opinifra e
s soberarliu popular terminilnt'e, porque ambas sflo uma eoncepgflo...
A. A critrca da tradig6o e da autoridade dos costumes.
ts. Cntilca da kadig5o e da autoridade dos costurnes.
C" Do uma filosofia acaddmica profissional.
D. De uma filosofia moderna escrita.
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35. A'o frmbila do pan-africtnismo, realiz,ou-se uffi encontto de africanos, nos estadas unid.os, ent

1900. Qual $ti a objettivo que nafteou o encontro? Tr*gar wrua ideolagi* para unir os

ufricanas opritni $as,.,
,{. A conquistar o poder econSmico. B. Contra o co}onialismo, imperialismo.
C. lnstjnrir o poder i]egro no rnundo D. Contra os brancos no mundo.

36. Os fundarmentos da fiioscfia rla negritude tiharn como objectivo...
A. Apelar a uni<lade dos atiicancs.
B. Criar rnecanismos de i'esistdncia e de liberdade.
C. ileconhecer os valores crilfurais afiicanos.
D. Reyelar cs r,alores e contestag5o de dorninio cotronial"

37. Os fil6sofos d* eorrente aeaddmi*a crificam a etnotilosofia porque.".

A. ReforEa a dif'erenga entre a fiiosofia ocidenrai e africana
B. Ba.seia-se na fllosofia grega
C. Fertence a unla fik-rsofia sistematizada"
D. Enfatiza a cultura ociclental.

VII. METAFiSICA E ESTETICA

3S. Qual 6 o rarno da filosofia que estuda o ser enquantn ser?

,4. Etica B. L6gica. C. Metafisica D. Politica

39. Quais sEo os dois conceitos fundamentais que Aristdteles usa para explicar o dinamisfilo
do ser?

A. Acto e Potencia B. L'{atdria e Forma C. Ess6ncia e Exist8ncia D, SubstAncia e Acidente

40. Quamto * flnalidade na arte pode-se distinguir dois grandes ramos.,"

A. Belas afies e fi:istas B. Utilirrlrias e belas artes C. Belas ades e piSsticas D. Utilir6rias e piristicas

,41" A pergunta "quern fez isso" recai para a causa.,.
A. J:.f,iciente. B. Final. C" Formal D. hlaterial.

42. O belo 6:

A. Turio o que ndo d feito B. Aquilo que todos gostarrl

C" Tudr: aquilo que produz no sujeito, sentimentos de admi-raqio, aprazimento e adesio.
D. Tnrio aquilo que o homern faz e que causa espanto e adn'tiragdo flas outras.

43. A Estdtica 6 urmr ci0ncir que tern por objecto:
A. O esrudo da atte B" O eshldo da geometria C. O estudo do beio D. O estudo das belas arte

44. T'edo o ser emquanto o ser 6 constituido p*r el*is elementos ou principios que s$o:
A. Suirstdricia e h6bitos B. Faixio e acidente C. Acidente e -cubst$ncia D. F'aixir: e sentirnento.
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