DEVOLUTIVA PROVA GLOBAL
5º SEMESTRE FILOSOFIA
Parte I – ATUALIDADES
• Questão nº 1
Alternativa correta B) II, apenas. A escolha dos textos reflete sobre a cobertura
jornalística do mais recente conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, também visa
propor reflexão sobre a dificuldade da imprensa nacional, especialmente ao abordar
temas internacionais, em explicar causas, conseqüências, fatores históricos, que
ajudam o leitor a compreender e contextualizar as disputas entre diferentes povos na
Faixa de Gaza.

• Questão nº 2
Alternativa correta E) Como normalmente chefes... Tanto o texto quanto a charge
resumem a atitude da presidente Dilma, após ser vaiada no Itaquerão, na abertura da
Copa do Mundo. A discussão gerada envolveu o questionamento: as vaias eram reflexo
das manifestações populares de 2013 e 2014 ou eram apenas de reação momentânea
do público privilegiado que pagou caro para ver os jogos do mundial?

• Questão nº 3
Alternativa correta B) Assunção, no Paraguai. O ex-médico Roger Abdelmassih chegou
às 18h40 desta quarta-feira (20) na penitenciária Doutor José Augusto Salgado, a P2 de
Tremembé, no interior de São Paulo. É a segunda vez que ele vai para esse presídio,
onde chegou a ficar preso por quatro meses em 2009. Abdelmassih, de 70 anos, estava
foragido havia três anos e foi preso na noite de terça-feira (19) em Assunção, capital
do Paraguai. Ele foi preso por agentes ligados à Secretaria Nacional Antidrogas do
governo paraguaio com apoio da Polícia Federal brasileira.

• Questão nº 4
Alternativa correta C) I e II, apenas. Países como Serra Leoa, Guiné-Conacri e Libéria
sofrem as conseqüências da proliferação e não existência de tratamento eficaz contra
o vírus Ebola. O tema tem ganhado destaque mundial depois que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) decretou no início de agosto uma emergência de saúde
pública de alcance mundial e convocou a comunidade internacional a se mobilizar
contra a epidemia de ebola no oeste da África.

• Questão nº 5
Alternativa correta D) Ariano não defendia... A morte de Ariano Suassuna foi destaque
nacional, o que fez com suas obras, sua trajetória fosse amplamente revisada após seu
falecimento em julho de 2014, marcadas pela defesa da cultura nacional.

• Questão nº 6
Alternativa correta C) Pernambuco. O governador Eduardo Campos (PSB) deixa o
comando de Pernambuco para se dedicar à disputa pela Presidência da República nas
eleições de outubro ao lado da ex-senadora Marina Silva.

• Questão nº 7
Alternativa correta E) I, II e III. Governos ditatoriais, influência estrangeira, falta de
saneamento básico, miséria, lixo, ausência de atendimento nas áreas de educação e
saúde, falta de uma política social ou econômica pulsante são temas frequentes
estampados nas principais notícias sobre o Haiti.

• Questão nº 8
Alternativa correta A) O Plano Real não acabou... Em 1º de julho de 1994, entrava em
vigor o Real, moeda que pôs fim à hiperinflação que assolou a população brasileira nos
15 anos anteriores. Em 2014, devido aos 20 anos de implementação da nova moeda, o
tema foi amplamente abordado.

• Questão nº 9
Alternativa correta A) 1. Fotografia- Gravidade. 2. Melhor Ator e melhor Atriz:
Matthew McConaughey e Cate Blanchett. 3. Melhor Documentário: A Um Passo do
Estrelato. 4. Melhor Filme: 12 Anos de Escravidão 5. Trilha Sonora: Steven Price, por
Gravidade. 6. Melhor Animação: Frozen: Uma Aventura Congelante. O Oscar é um
evento de grande cobertura midiática.

• Questão nº 10
Alternativa correta C) I e III, apenas. O horário eleitoral gratuito é relevante na disputa
eleitoral no Brasil, ainda mais que em 2014, segundo o TSE, 24,9 mil candidatos vão
disputar 1.709 vagas para os cargos de deputado federal, estadual e distrital, senador,
governador e presidente da República, além de suplentes para o Senado e vices.

• Questão nº 11
Alternativa correta E) V-F-V. Os combates se intensificaram nesta quarta-feira (20) no
leste da Ucrânia, onde mais de 40 civis morreram na região de Donetsk, submetida a
intensos bombardeios, e um avião militar ucraniano foi derrubado perto de Lugansk.
Corey Griffin, um dos criadores do “ALS Ice Bucket Challenge”, o desafio do balde de
gelo, morreu afogado em um acidente de mergulho. Aos 27 anos, ele havia arrecadado
US$ 100 mil horas antes de sua morte e estava orgulhoso pela popularidade de sua
campanha na internet, de acordo com o jornal “Boston Globe”. A Rússia ordenou o
fechamento temporário de quatro lanchonetes McDonald's em Moscou. Entre as
quatro lanchonetes interditadas pela vigilância sanitária russa está a primeira unidade
aberta no país nos últimos dias da União Soviética, e que a empresa diz ser o mais
frequentado do mundo.

• Questão nº 12
Alternativa correta D) 1: b, d, e - 2: a, c. Senador: A função mais importante dos
senadores é revisar as decisões dos deputados federais. Diferente dos outros cargos
políticos, o senador é eleito para um mandato de oito anos, durante o qual tem o

papel de fiscalizar o Executivo, além do próprio Legislativo. São eles que aprovam a
escolha dos presidentes e diretores de empresas públicas, membros do poder
judiciário

e

diplomatas

indicados pelo

presidente.

Os

senadores

têm

a

responsabilidade de zelar pelos direitos constitucionais e julgar o Presidente da
República. Deputado Federal: Os deputados federais atuam na Câmara dos Deputados,
em Brasília e têm como principal missão a elaboração e votação do orçamento federal.
Cabe a eles a criação de projetos de leis federais; e eles também podem derrubar leis
já existentes. Os deputados podem propor alterações na Constituição por meio de
emendas constitucionais e, em conjunto com os senadores, fiscalizam as ações do
poder Executivo e do Legislativo.

• Questão nº 13
Alternativa correta B) O volume morto é a água... Há meses bairros de São Paulo têm
enfrentado falta de água por horas ou revezamento na distribuição de água. A medida
de emergência anunciada pelo governo foi a de utilizar a água do volume morte, o que
gerou polêmica e desconfiança, amplamente noticiadas.

• Questão nº 14
Alternativa correta A) I, apenas. Segundo pesquisa do Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação sob os auspícios da Unesco (CETIC.br),
órgão ligado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e ao
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br): em 2013, 85% das pessoas com 10 anos
de idade ou mais usavam telefone celular, totalizando 143 milhões de brasileiros. Nas
classes D e E esta proporção é de 69% e na área rural é de 73%; entre as atividades
realizadas no telefone celular, 30% dos usuários de telefone celular acessaram redes
sociais; 26% compartilharam fotos, vídeos ou textos; 25% acessaram e-mails; e 23%
baixaram aplicativos.]

• Questão nº 15
Alternativa correta A) Tentativas das grandes. Com a implementação das faixas e
corredores de ônibus na cidade de São Paulo, é preciso ainda discutir ações efetivas

que realmente funcionam para destravar o trânsito e que garantem opções
efetivamente boas para o cidadão que precisa do transporte público.

• Questão nº 16
Alternativa correta E) Secret. O aplicativo de mensagens anônimas Secret não está
mais disponível na loja de apps da Apple para iOS no Brasil. Ao tentar baixá-lo, uma
mensagem aparece informando que o “item (…) não está mais disponível”. Ao
remover, a empresa acata decisão polêmica da justiça do Espírito Santo que exigiu
liminarmente a remoção do app no Brasil.

• Questão nº 17
Alternativa correta D) F-F-V. Em apenas oito meses, a humanidade estourou o
orçamento de recursos naturais disponível para 2014, revela a organização
internacional Global Footprint Network. Isso significa que, a partir de agora, tudo o
que for consumido até o fim do ano não será reposto pela natureza. Na primeira
Olimpíada realizada no Brasil e na América do Sul, o Rio de Janeiro será a sede dos
Jogos de 5 a 21 de agosto de 2016. O direito foi conseguido em 2009, quando os
cariocas ganharam a eleição do COI (Comitê Olímpico Internacional) no dia 2 de
outubro. Chicago (EUA), Madri (Espanha) e Tóquio (Japão) foram derrotados pelo Rio.
EUA abrem investigação sobre execução do jornalista James Foley. Americano aparece
sendo decapitado em vídeo do grupo Estado Islâmico. O secretário de Justiça dos
Estados Unidos, Eric Holder, anunciou que seu departamento deu início a uma
"investigação criminal" para apurar o assassinato.

• Questão nº 18
Alternativa correta B) Robin Williams. O ator e comediante americano Robin Williams
foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira (11), na casa dele, no
estado americano da Califórnia.

• Questão nº 19
Alternativa correta C) Suárez. Luis Suárez está fora da Copa do Mundo-2014. Acusado
de morder o zagueiro italiano Giorgio Chiellini, o atacante da seleção do Uruguai foi
punido pela Fifa com uma suspensão de nove partidas.

• Questão nº 20
Alternativa correta A) mais eleitores que habitantes. Em 194 cidades brasileiras, há
mais eleitores que habitantes. É o que mostra um levantamento feito pelo G1 com
base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Isso representa 3,5% dos municípios do país, que tem
quase 5,6 mil cidades. Oliveira de Fátima, no Tocantins, é a cidade com a maior
disparidade entre população e eleitorado.

Parte II – LIVRO GERAL: CASERTANO, Giovanni. Uma
introdução à República de Platão. São Paulo: Paulus,
2011.
• Questão nº 21
RESPOSTA – A. Justificativa: confira página 31, do livro, onde o autor antecipa
coerentemente a “tática genial” de Platão para determinar “o que é” a justiça:
instaurar um íntimo paralelismo entre indivíduo e cidade. Coerentemente com essa
visão, não se pode instaurar uma nova política na cidade sem transformar
completamente os homens que nela vivem (alternativa A), assim como uma nova
educação dos homens não pode senão comportar uma nova ordem política
(alternativa C).

• Questão nº 22
RESPOSTA – D. Justificativa: “A tática genial de Platão para determinar ‘o que é’ a
justiça consiste em instaurar um íntimo paralelismo entre indivíduo e cidade.” (pág.
41).

• Questão nº 23
RESPOSTA – D. Justificativa: confira página 109 do livro, onde se explica que a dialética
exprime o momento em que o mais alto grau de conhecimento se traduz em práxis. Só
quem possui a ideia de bem com saber certo, é capaz de enfrentar todas as batalhas
da refutação e da ação. Por conseguinte, o dialético, uma vez de volta à caverna, está
pronto para cumprir a própria missão política de governar a cidade.

• Questão nº 24
RESPOSTA – D. Justificativa: págs. 16 e 17 inteiras.

• Questão nº 25
RESPOSTA – A. Justificativa: confira página 40 do livro, onde a sequência lógica
proposta nas duas asserções verdadeiras explica o resultado de uma complexidade
sempre maior da vida social.

• Questão nº 26
RESPOSTA – E. Justificativa: “... a divindade é um ser perfeitamente simples e
verdadeiro...” (pág. 48).

• Questão nº 27
RESPOSTA – A. Justificativa: confira página 32 do texto. Face a essa definição de
Polemarco - a justiça como fazer bem ao amigo e mal ao inimigo (República, 335 a) Sócrates afirmará que ela não é satisfatória, porque a justiça é uma virtude e deveria
consistir em tornar os homens melhores.

• Questão nº 28
RESPOSTA – A. Justificativa: “[a felicidade] é também, talvez principalmente, um agir
bem.” (pág. 71).

• Questão nº 29

RESPOSTA – D. Justificativa: a opção B é uma afirmação genérica e sempre válida: em
política quem é mais forte sempre ganha, seja de forma democrática, seja de forma
autoritária. A opção E é a mesma objeção de Sócrates à tese de Trásimaco, como se
pode conferir na página 33 do livro.

• Questão nº 30
RESPOSTA – B. Justificativa: “Platão, muito realisticamente, identifica com precisão
quais são os dois males fundamentais da cidade existente...” (págs. 83-84).

• Questão nº 31
RESPOSTA – C. Justificativa: confira página 33 do livro a respeito dessa rigorosa
argumentação platônica: “Vindo a faltar-lhe conhecimento, quem erra, erra naquilo em
que não é artífice. Assim ninguém, seja ele artífice ou sábio ou governante, erra
enquanto artífice ou sábio ou governante.” (A República, 341 a). Com efeito: se a arte
exprime excelência, como pode produzir erro? Quando isto acontece, a arte para de
ser excelência.

• Questão nº 32
RESPOSTA – B. Justificativa: “... razão discursiva (diánoia)...” (pág. 93)

• Questão nº 33
RESPOSTA – C. Justificativa: confira página 36 do livro, a respeito do raciocínio de
Gláucon, pelo qual a opinião comum acredita que seja “muito melhor o modo de vida
do injusto do que o do justo” (Republica, II 358c). A opção A representa uma
consequência lógica do que afirma Gláucon na primeira parte da argumentação; a
opção C representa a conclusão da segunda parte da mesma argumentação.

• Questão nº 34
RESPOSTA – D. Justificativa: “... epistéme, isto é, ciência...” (pág. 108)

• Questão nº 35
RESPOSTA – A. Justificativa: confira página 39 do livro, onde está apresentado o
princípio fundamental para a organização da futura cidade: ta hautôu práttein,
expressão que no grego tem muitos significados e que, segundo Casertano, na
continuação do discurso de Sócrates significa: cumprir as obras para as quais se está
disposto, com base na própria natureza.

• Questão nº 36
RESPOSTA – B. Justificativa: “... virou o engaste do anel para a parte interna da mão e
notou que se tornara invisível...” (pág. 117).

• Questão nº 37
RESPOSTA – C. Justificativa: confira página 43, onde o autor explica por que as classes
da cidade, embora não devam trocar os recíprocos papéis sociais, não constituem ao
mesmo tempo três castas fechadas: “A pertença de um indivíduo a uma das três
classes não é determinada nem pelo nascimento, nem por nenhuma condição que não
sejam as capacidades individuais. Por outras palavras, cada indivíduo é chamado a
desempenhar na cidade aquela função para a qual demonstra possuir atitude, e só
assim poderá desempenhá-la bem”.

• Questão nº 38
RESPOSTA – C. Justificativa: “... antes de o narrar ele declara que esta é uma daquelas
‘nobres mentiras’ que é necessário contar...” (pág. 119)

• Questão nº 39
RESPOSTA – B. Justificativa: confira a passagem do texto, na página 42, onde são
apresentadas e descritas as virtudes básicas que, segundo Platão, constituem uma
cidade boa.

• Questão nº 40
RESPOSTA – C. Justificativa: “O mito não é uma demonstração lógica e racional. Ele
serve, como Platão frequentemente nos lembra nos seus diálogos, para comover e
para educar, ou seja, para modelar as almas de maneira diferente da maneira de
modelar de uma cidade corrupta, tocando também a mola da sensibilidade da alma.”
(págs. 122-123).

Parte III – LIVRO TEXTO: FILHO, Ciro Marcondes. São
Paulo: Paulus, 2013.
• Questão nº 41
Alternativa “C”. A principal defesa apontada por Ciro Marcondes é a da necessidade do
que ele denomina de uma "nova teoria da comunicação” que, sem deixar de lado as
grandes contribuições, revisasse os modelos anteriores. Questiona o fato de que ainda
hoje usemos de valores consagrados em meados do século 20 (escolas de Chicago,
Frankfurt, Toronto), os quais carecem de revisão se comparados às necessidades
decorrentes do final do século 21.

• Questão nº 42
Alternativa “C”. A opção por esta resposta já indica uma resposta ao que se solicita.
Para maiores esclarecimentos em caso de dúvida, consulte-se a parte II da obra.

• Questão nº 43
Alternativa “C”. Comentário: Perceber os fatos no tempo é essencial para a indicação
desta resposta. A obra de Ciro Marcondes, embora tateie quanto ao rigor da
observação a um percurso histórico, possibilita ao leitor uma compreensão
“fenomenológica” das teorias da comunicação. Cada época história revela o que a ela
é pertinente. A opção por esta resposta identifica a citação inicial, qualificando-a
quanto aos objetivos perseguidos pela "teoria" de Ciro Marcondes.

• Questão nº 44
Alternativa “D”. Quem optou por esta resposta terá feito uma escolha adequada de
correlação entre pensamento e pensador, e terá sido fruto de uma leitura adequada.

• Questão nº 45
Alternativa “B”. A resposta B comporta em si a síntese deste primeiro volume do
projeto editorial de Ciro Marcondes. Trata-se aqui dos pontos fundamentais desta
"teoria", a questão do fenômeno comunicacional. Tal como ocorre com a solução da
questão anterior, quem optou por esta resposta terá feito uma escolha adequada de
correlação entre pensamento e pensador, e terá sido fruto de uma leitura adequada.

• Questão nº 46
Alternativa “C”. O objetivo desta questão é verificar o nível de aprofundamento do
leitor em relação à obra. Tem-se em vista que seria adequado a compreensão das
camadas temporais tratadas por Marcondes, pois elas é quem guiará o leitor. Cada
uma das camadas propõe a percepção de que identificadas as tecnologias de cada era,
perceber-se-á a sociedade que a produz.

• Questão nº 47
Alternativa “B”. Trata-se de um exercício de percepção de nível de aprofundamento de
leitura para a verificar se o leitor consegue estabelecer correlações entre
pensamento/breve biografia e pensador.

• Questão nº 48
Alternativa “C”. Exercício para observação de nível de leitura para a percepção de
correlação autor e terminologia utilizada. No caso, trata-se de uma terminologia
central da obra de Ciro Marcondes.

• Questão nº 49

Alternativa “C”. Trata-se, mais uma vez, de um exercício de percepção de nível de
aprofundamento de leitura para a verificar se o leitor consegue estabelecer
correlações entre pensamento e pensador.

• Questão nº 50
Alternativa “B”. Este exercício requer leitura aprofundada, uma vez que as palavraschave são reiteradas em outros momentos da obra e pelos autores trazidos por Ciro
Marcondes para discussão. Tem sua validade medida, por sua vez, por valores, em
parte, lógicos: a segunda coluna, de certa forma, acaba sendo abordada até pelo senso
comum quando pensamos a respeito de Comunicação na contemporaneidade,
obviamente poderá confundir o leitor pois ainda vivenciamos - ainda que em parte algumas das experiências da primeira coluna na vida social e nos fatos
comunicacionais.

• Questão nº 51
Alternativa “A”. Trata-se, outra vez, de um exercício de percepção de nível de
aprofundamento de leitura para a verificar se o leitor consegue estabelecer
correlações entre pensamento e pensador.

• Questão nº 52
Alternativa “D”. Os três autores são abordados por Marcondes dentro da perspectiva
identificada, inclusive, pelo subtítulo da obra O rosto e a máquina: o fenômeno da
comunicação visto pelos ângulos humano (referência que aqui fazemos às obras de
Foucault, Deleuze) medial e tecnológico (Adorno). A intenção foi a de verificar o nível
de leitura e a capacidade do leitor correlacionar pensamento e pensador.

• Questão nº 53
Alternativa “A”. A intenção foi a de verificar o nível de leitura e a capacidade do leitor
correlacionar pensamento e escola de Comunicação Social. Parece-nos fundamental o

leitor ter conhecimentos acerca destas escolas, em particular as que se consolidaram
no século XX.

• Questão nº 54
Alternativa “E”. A principal contribuição de Maturana à obra de Marcondes é a
questão da linguagem e o seu modo um tanto quanto radical de dar à expressão verbal
condição de fato sócio-comunicativo. Há nisto um dos ângulos almejados pela "teoria"
de Marcondes Filho: a dimensão humana enquanto agente e receptor dos códigos que
cria.

• Questão nº 55
Alternativa “D”. Quem optou por esta correlação foi a um dos pontos centrais da obra
de Flusser: o debate acerca das imagens face a textualidade e a questão daquilo que
ele chama de "as imagens técnicas".

• Questão nº 56
Alternativa “C”. Tal definição de pronto aparece na obra de Marcondes e a mesma irá
percorrê-la por quase todas as discussões. Portanto, é um ponto central da leitura da
obra. Sem se ter em mente esta definição pouco se dará relevância ao modo como a
obra está organizada: por vezes poética e almejando intenções impactantes.

• Questão nº 57
Alternativa “C”. O objetivo desta questão foi a da inserção de um tópico para a análise
de imagem tendo como base a perspectiva teórica defendida por Ciro Marcondes. Não
se trata de uma questão fácil, requer do leitor uma apreensão de conceitos para a
melhor definição de uma resposta.

• Questão nº 58
Alternativa “E”. Há uma dimensão por vezes poética na abordagem proposta por
Marcondes aqui explorada em forma de uma questão assentada na análise de

conteúdo de imagens oriundas das artes visuais. Justifica-se pelo fato de o autor
defender ser a obra visual (o sensível, aquilo que é produzido pelo humano) passível
de análise fenomenológica.

• Questão nº 59
Alternativa “D”. Esta questão caminha dentro da linha da questão 19, de modo
particular pela citação feita ao filosofo Levinas. Há uma tentativa de "humanização"
do pensamento comunicacional em Marcondes; a tecnologia e o tecnológico,
portanto, são frutos sociais, humanos, por mais que pareça prevalecer o contrário.
Trata-se, também, de um exercício de percepção de nível de aprofundamento de
leitura para a verificar se o leitor consegue estabelecer correlações entre pensamento
e pensador.

• Questão nº 60
Alternativa “B”. A intenção da questão é verificar se o leitor consegue, a partir da
estrutura geral da obra, correlacionar fato (tese, pergunta) ao momento histórico. Para
tanto, requer, antecipadamente, detida atenção ao modo como a obra foi constituída
e desenvolvida.

