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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 60 (sessenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 15 minutos.

QUESTÃO UM: Chauí (1995) apresenta quatro definições gerais para Filosofia, marque a
alternativa correta:
A. A Filosofia observada como uma Visão de mundo de um povo de uma civilização ou de
uma cultura corresponde a contemplação do mundo para aprender como com ele e
controlar e dirigir a vida de modo ético e sábio.
B. A Filosofia vista como Sabedoria de vida corresponde ao conjunto de ideias, valores e
prática pelos quais uma sociedade apreende e compreende o mundo e a si mesma.

C. A Filosofia observada como o Esforço racional para conceber o Universo como uma
totalidade ordenada e dotada de sentido, procurando discutir o sentido e o fundamento
da realidade sob o prisma da consciência religiosa.
D. A Filosofia concebida como Fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das
práticas, na qual a Filosofia ocupa-se com as condições e os princípios do
conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro.

QUESTÃO DOIS: Em relação à Filosofia, marque a alternativa incorreta:
A. A palavra filosofia é grega e deriva de duas outras palavras, quais sejam: philo
e sophia.Philo deriva de philia, que significa amizade, já Sophia significa
sabedoria.
B. A Filosofia concebida como conhecimento racional, lógico e sistemático da
realidade natural e humana teve sua origem no Oriente.

C. A cosmologia é o primeiro conteúdo da filosofia e decorre da composição de
duas palavras, a saber: cosmos, que significa mundo ordenado e organizado; e
logia, que significa pensamento racional, conhecimento.
D. O mito é uma narrativa sobe a origem de alguma coisas, sendo que para os
gregos mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que
recebem como verdadeira a narrativa.

QUESTÃO TRÊS: No que diz respeito aos principais períodos da Filosofia, marque a
alternativa incorreta.
A. A Filosofia antiga (do século VI a.C. ao século VI d.C.) compreende os quatro
grandes períodos da Filosofia greco-romana, indo dos pré-socráticos aos
grandes sistemas do período helenístico.
B. A Filosofia patrística (do século I ao século VII) inicia-se com as Epístolas de
São Paulo e Evangelho de São João e termina no século VIII, quanto teve
início a Filosofia medieval.

C. A Filosofia medieval (do século VIII ao século XIV) abrange pensadores
europeus, árabes e judeus. Esse período teve como principais influencias
Platão e Aristóteles. Período, também, conhecido como período do Grande
Racionalismo Clássico.
D. Filosofia da Renascença (do século XIV ao século XVI) período marcado pelas
obras descobertas de Platão desconhecidas na Idade Média, de novas obras
de Aristóteles, e, ainda, pela recuperação das obras dos grandes autores e
artistas gregos e romanos.

QUESTÃO QUATRO: Dentre as características do senso comum, marque a alternativa
incorreta:
A. são subjetivos, isto é, exprimem sentimentos e opiniões individuais e de grupos,
variando de uma pessoa para outra, ou de um grupo para outro, dependendo das
condições em que vivemos. Assim, por exemplo, se eu for artista, verei a beleza da
árvore; se eu for marceneira, a qualidade da madeira; se estiver passeando sob o Sol,
a sombra para descansar;
B. são qualitativos, isto é, as coisas são julgadas por nós como grandes ou pequenas,
doces ou azedas, pesadas ou leves, novas ou velhas, belas ou feias, quentes ou frias,
úteis ou inúteis, desejáveis ou indesejáveis, coloridas ou sem cor, com sabor, odor,
próximas ou distantes, etc.;

C. são homogêneos, isto é, referem-se a fatos que julgamos semelhantes, porque os
percebemos como iguais entre si;
D. são generalizadores, pois tendem a reunir numa só opinião ou numa só idéia coisas e
fatos julgados semelhantes.

QUESTÃO CINCO: Quando a norma entra em vigor significa:
A.
B.
C.
D.

que a mesma passa a ter aplicação e por todos deve ser cumprida;
que a mesma passa a ter eficácia;
que a mesma foi publicada.
que a mesma foi revogada.

QUESTÃO SEIS: Se uma lei passa a regular, de forma diversa e incompatível, matéria idêntica
a uma lei anterior:
A.
B.
C.
D.

somente a lei anterior continua em vigor;
a lei nova passa a vigorar com a lei anterior;
ambas as leis ficam revogadas;
a lei nova revoga a anterior, ainda que tacitamente

QUESTÃO SETE: São ramos do Direito Privado, exceto:
A.
B.
C.
D.

Direito penal;
Direito comercial;
Direito civil;
Direito empresarial.

QUESTÃO OITO: Quando a lei for omissa, o juiz poderá, existindo uma lei que preveja uma
situação semelhante, aplicá-la no caso concreto. Nesse caso, o magistrado se valeu:
A.
B.
C.
D.

da analogia;
dos costumes;
dos princípios gerais de direito;
de interpretação autêntica.

QUESTÃO NOVE: Marque abaixo a alternativa que contém um dos elementos do Estado:
A.
B.
C.
D.

Federação;
República;
Povo;
Monarquia

QUESTÃO DEZ: Presidencialismo e parlamentarismo são as duas principais formas de
organização dos governos nos regimes democráticos liberais. Sobre essas formas de
organização de governo pode-se afirmar:
A. Suas principais semelhanças dizem respeito às relações entre Executivo e Legislativo e à
duração dos mandatos dos parlamentares e governantes.
B. No presidencialismo, os papéis de chefe de Estado e chefe de governo são exercidos pelo
presidente, enquanto no parlamentarismo esses papéis cabem a indivíduos diferentes.
C. Independentemente da forma monárquica ou republicana do Estado, no parlamentarismo a
chefia do governo é sempre exercida pelo presidente, que é, sempre, um parlamentar.
D. O simples fato de o governo presidencial ser eleito diretamente pelo parlamento e o
governo parlamentar ser eleito pelo povo, nada diz a respeito da força de um governo.

