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ENSINO MÉDIO - FILOSOFIA 

“A Filosofia indica um estado de espírito, o da pessoa 
que ama, isto é, deseja o conhecimento, o estima, o 
procura e o respeita.”   
 
(CHAUÍ, Marilena. Filosofia. Série Novo Ensino Médio. Volume Único. São 
Paulo: Editora Ática, 2002. p.17) 

 
01. Definir a Filosofia é, em si, um problema filosófico. 

Dentre as afirmativas abaixo, identifique aquela que 
caracteriza um problema dessa natureza. 

 
A) A cidadania é uma herança da democracia. 
B) Numa sociedade democrática, os cidadãos zelam 

pelos seus direitos e deveres. 
C) Onde há cidadania, há liberdade. 
D) O que é cidadania? Por que a democracia? Para que a 

liberdade? Quem cria as leis? 
 
02. Nos dias atuais, tem-se tornado muito comum a 

utilização da palavra cidadania, para legitimar uma 
série de ações políticas executadas pela 
sociedade. Mas, o que significa ser cidadão? 

 

A) Aceitar passivamente todas as regras impostas pelo 
Estado. 

B) Atuar em defesa da própria família de todas as formas 
possíveis. 

C) Conquistar privilégios às custas do trabalho da maioria 
da população. 

D) Exercer direitos e deveres, participando e decidindo 
sobre o destino da sociedade. 

 
“Numa linguagem mais em voga hoje, diríamos 
que a técnica nos dá o como (ou o know-how) 
enquanto a ciência procura nos oferecer o porquê.”  
 

(SOUZA, Sônia Maria Ribeiro de. Um outro olhar. In: Regis de Morais 
1988: 50. São Paulo: FTD, 1995. p. 230) 

 

03. O que caracteriza um conhecimento científico? 
 
A) A interpretação mítica da realidade. 
B) As experiências da vida cotidiana. 
C) As manifestações culturais. 
D) O método de investigação baseado na lógica indutiva e 

dedutiva. 
 
04. Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) ao lado das 

proposições a seguir, marcando a alternativa 
correspondente. 

 
(   )  A ciência é um esforço para conhecer e 

explicar a realidade.  
(   )  A ciência revela as leis da natureza e as 

relações entre os fenômenos. 
(   )  A ciência está associada à noção do saber. 
(   )  A técnica está associada à noção do fazer. 

 
A) V V V V. B) F V V F. C) F F F F. D) V F F V. 

“Na verdade, a tecnologia em si mesma não é boa nem 
má. O uso que se faz dela, no entanto, pode trazer 
benefícios ou prejuízos para a humanidade.”   
 
(SOUZA, Sônia Maria Ribeiro de. Um outro olhar. São Paulo: FTD, 1995. p. 232)  
 

05. A tecnologia atualmente tem sido alvo de muitas 
críticas, porque 

 
A) beneficia as ciências médicas. 
B) contribui para a qualidade de vida no planeta. 
C) está a serviço de interesses comerciais, industriais e 

militares. 
D) exerce uma dominação responsável para com a 

natureza. 
 
06. No limiar do século XXI, a descoberta do código 

genético propiciou a possibilidade de o homem 
interferir e dominar a genética das plantas e a do 
próprio ser humano. Diante dessa situação surgiu 
uma nova área de estudo e reflexão sobre as 
implicações decorrentes dessa descoberta. Essa 
nova disciplina é denominada 

 
A) Bioética    B) Cibernética    C) Informática    D) Técnica. 
 
07. A Revolução Industrial foi um passo decisivo para 

a consolidação do capitalismo, acarretando um 
avanço incrível nas técnicas de produção de 
riquezas e na dominação de algumas nações sobre 
outras. Uma das maiores contradições da moderna 
civilização tecnológica é 

 
A) a capacidade de garantir democraticamente o acesso 

às novas tecnologias a todos os países do mundo. 
B) a garantia de melhores condições de vida para a 

maioria das populações dos países emergentes. 
C) a grande capacidade de produzir riquezas sem, no 

entanto, distribuí-las para o conjunto da humanidade. 
D) a informatização nas organizações empresariais, 

implicando numa redução de custos operacionais. 
 
08. Platão, filósofo grego, em sua grande obra A 

República, caracteriza a Política como a arte de 
definir e praticar a administração da justiça.  
O que significa, então, governar? 

 
A) Cuidar das coisas da cidade e não, das próprias 

conveniências e interesses pessoais. 
B) Exercer o poder em busca de privilégios. 
C) Fazer uso da força e da propaganda política. 
D) Reduzir as desigualdades culturais. 

 
09. Aristóteles, filósofo grego, definiu o homem 

como um ser racional, sendo sua principal 
característica a posse e o uso da razão. Isso nos 
permite concluir que 



 
A) o homem em sua essência não pode ser definido 

cientificamente. 
B) o homem vive eternamente submetido ao jogo das 

articulações políticas. 
C) o homem é incapaz de construir símbolos e 

representá-los. 
D) o homem é um ser de reflexão, capaz de dominar a 

natureza e elaborar idéias e conceitos. 
 
10. Democracia é uma palavra de origem grega 

composta pelos termos demos e kratia, os quais 
significam, respectivamente, povo e governo. 
Portanto é correto afirmar que, numa sociedade 
democrática, 

 
A) a cidadania é extensiva a todo homem livre, 

independente de sua condição econômica ou social. 
B) a liberdade do homem depende de sua condição 

social. 
C) o abuso da autoridade é comum por parte dos 

representantes políticos. 
D) o objetivo maior da democracia é manter a ordem 

econômica. 
 

“Pela palavra, o universo adquire um sentido, e o 
homem pode vir a conhecê-lo, emprestando-lhe 
significações. Portanto, na raiz de todo conhecimento 
subjazem a palavra e os demais processos simbólicos 
empregados pelo homem.” 
 
(SOUZA, Sônia Maria Ribeiro de. Um outro olhar. São Paulo: FTD, 1995. p. 100) 

 
11. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que 
 
A) a palavra mística atesta a verdade das coisas. 
B) o homem produz significados através das várias formas 

de linguagem. 
C) os meios de comunicação não influenciam o desen-

volvimento da linguagem. 
D) para demonstrar a realidade científica, utilizamos a lin-

guagem poética. 
 
12. Devido a sua capacidade de linguagem e comuni-

cação, dizemos que o ser humano é um ser 
simbólico, porque 

 
A) a propaganda é a alma do negócio. 
B) as crenças e os costumes são aprendidos unicamente 

na escola. 
C) as leis universais são secretas. 
D) devido à linguagem, os bens culturais são transmitidos 

geração após geração. 
 
13. O filósofo Jean Paul Sartre afirmou que: “o futuro do 

mundo está em nossas próprias mãos.”  Ou seja: 
 

A) a humanidade não precisa se preocupar com o futuro 
porque no final tudo vai dar certo. 

B) o futuro do mundo está determinado pelas Escrituras 
Sagradas. 

C) o homem racional e livre tanto constrói, salva e ama 
quanto destrói, mata e odeia. 

D) o ser humano não tem responsabilidade e sua liberdade 
é limitada. 

 
14. A disciplina filosófica que tem como principal 

objeto de reflexão as experiências morais do ser 
humano é denominada de 

 
A) Epistemologia. C) Lógica. 
B) Ética. D) Metafísica. 

15. Podemos dizer que todo governo precisa legitimar 
a natureza de seu poder perante a sociedade e, na 
maioria das vezes, faz uso do discurso ideológico.  
Portanto, entende-se por ideologia 

 
A) a doutrina voltada para a Segurança Nacional. 
B) a Filosofia que prega a plena realização humana. 
C) o corpo de representações simbólicas que justifica a 

forma político-econômico-social vigente. 
D) o ideário que torna possível o exercício da cidadania. 

 
16. Qual área da Filosofia se ocupa da investigação 

racional do belo e da análise dos sentimentos por 
ele provocados? 

 

A) Estética. B) Moral. C) Poética. D) Política. 
 

17. Assinale o item em que aparecem os termos que 
completam corretamente as lacunas abaixo. 

 

O _________ diz respeito às questões que se referem a 
todos. 
A ___________, enquanto ideal coletivo, consiste numa 
forma de organização social. 
Como seres humanos, somos iguais em ___________ e 
devemos sê-lo em oportunidades. 
É fundamental que o indivíduo tenha conhecimento de 
seus ___________ para realizar-se plenamente como 
cidadão. 

 
A) privado, cidadania, liberdade, princípios e valores. 
B) privado, democracia, dignidade, princípios e valores. 
C) público, cidadania, liberdade, direitos e deveres. 
D) público, democracia, dignidade, direitos e deveres. 

 
18. Quando refletimos sobre o padrão de 

comportamento socialmente imposto, estamos 
assumindo uma atitude filosófica. Esse nível de 
reflexão ética possibilita o desenvolvimento da 

 
A) consciência moral. C) identidade cultural. 
B) consciência política. D) sensibilidade estética. 
 

19. Disse Pascal que “o pensamento faz a grandeza do 
homem. [...] O homem não passa de um caniço. O 
mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante.” 
Refletindo sobre isso, assinale a alternativa cor-
reta. 

 
A) A racionalidade nos torna desumanos e até inferiores 

em relação aos outros animais. 
B) A racionalidade nos torna humanos e superiores em 

relação aos outros seres vivos. 
C) A racionalidade nos torna seres extremamente 

vulneráveis às tecnologias. 
D) A racionalidade nos torna seres superiores aos 

deuses. 
 
20. Escolha a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas abaixo. 
 

- A Filosofia é ______________ porque examina os 
problemas sob a perspectiva de conjunto. 

- A Filosofia surge no momento em que o pensamento 
é posto em causa, tornando-se objeto de ________. 

- Enquanto o Mito é inquestionável, a Filosofia 
problematiza e convida à _________. 

- Pela transcendência, o homem surge como ser de 
projeto, capaz de ______ e de construir o seu 
destino. 

 

A) discussão, liberdade, totalizante, reflexão. 
B) reflexão, discussão, totalizante, liberdade. 
C) reflexão, totalizante, discussão, liberdade. 
D) totalizante, discussão, liberdade, reflexão. 


