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• Questão nº 01  

Resposta: C) As alternativas II e IV estão corretas. Podemos perceber isso nos 

trechos: “...Para aqueles que vivem “nas margens existenciais” o sistema atual 

político e social “parece estar fatalmente destinado a sufocar a esperança e 

aumentar os riscos e ameaças” e  “...O papa Francisco afirmou que os trabalhadores 

podem ajudar a buscar novos modelos e métodos que poderiam ser um modelo 

alternativo para a “cultura do descartável...” 

 

 

• Questão nº 02  

Resposta: A alternativa “a” está correta. A Meritocracia é uma das bases da 

ideologia capitalista. Tal ideologia nos faz acreditar que o mercado nos garante 

igualdade de oportunidades e, se nos esforçarmos, conquistamos nossos objetivos. 

Esta é a ideia original de Truslow, mas vemos que apesar de milhares de pessoas 

acreditarem nisso, a cada dia mais, este ideal parece ser apenas uma ficção, pois 

milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza neste país e não é razoável e 

lógico pensar que cerca de 50 milhões de pessoas, só nos Estados Unidos, país 

mais rico do mundo, estão em situação de miséria porque não se esforçam.  

 

 

• Questão nº 03  

Questãos correta: “c” , está claro no texto, sobretudo nos trechos: “...Você diz que 

sua manifestação é apartidária e contra a corrupção (…) Se você não colocar ao 

menos um cartaz(contra a direita), vai dar na cara de que seu "apartidarismo" é 

muito farsesco”.  

 

 

• Questão nº 04  

Resposta correta: “c”, pois mesmo que todos os cidadãos deixassem de consumir 

água, o que é impossível para a manutenção da vida, ainda assim, 94% do uso da 



	  

água continuaria, o que mostra que o problema está na quantidade que as indústrias 

e agronegócio usam e não no uso doméstico.  

 

 

• Questão nº 05  

Alternativa correta: “d”. Pois se a temperatura continua subindo é muito provável que 

haja catástrofes, ainda que não sejam nas proporções previstas anteriormente.  

 

 

• Questão nº 06  

Resposta correta: “b”. Esta alternativa é a que melhor expressa o conteúdo do texto 

da questão, pois indica a relação entre conhecimento sistêmico, filosofia e 

comunicação. 

 

 

• Questão nº 07  

Alternativa correta: “b”. O texto desta alternativa contém os principais argumentos 

apresentados como referência para a questão, ou seja, a democratização da 

comunicação não conta com a participação do empresariado. 

 

• Questão nº 08  

Resposta correta: “b”. Nesta alternativa preserva-se a ideia de liberdade na internet, 

porém argumenta que a criação de mecanismos para o controle civil seria uma 

alternativa para evitar ações como as desenvolvidas pelo Estado Islâmico, que 

ferem os valores universais. 

 

• Questão nº 09  

Resposta: “c” As respostas II e III estão corretas. A afirmativa I não contém 

informações que estejam de acordo com a construção do texto utilizado como 

referência, pois a polarização indicada não contribui para o fortalecimento da 

democracia. 

 

 

• Questão nº 10  



	  

Resposta correta: “d” Todas as alternativas estão corretas. As três afirmativas 

abordam aspectos tratados no texto, interpretando corretamente seu conteúdo. 

 

 

• Questão nº 11  

A correta é a letra D. Tanto a charge, com humor e ironia, e a notícia, com 

linguagem informativa, retratam a reação em algumas cidades do Brasil após o 

pronunciamento da presidente Dilma Rousseff em rede nacional em meados de 

março de 2015. A repercussão ganhou o noticiário e dividiu opiniões entre aqueles 

que criticam e aqueles que apóiam as medidas atuais do governo federal. 

 

 

• Questão nº 12  

A correta é A, já que o brasileiro, retratado na notícia, foi executado no início de 

2015 e gerou debates no mundo todo sobre os países que ainda adotam esta forma 

de condenação em caso de crimes, como o tráfico de drogas. Mais detalhes sobre a 

execução: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1578565-brasileiro-

condenado-a-morte-na-indonesia-escolheu-ser-fuzilado-em-pe.shtml 

 

 

• Questão nº 13  

A correta é C porque não são APENAS as mudanças climáticas que estão afetando 

as estações de chuvas que são essenciais para encher rios, mananciais, represas 

que abastecem as cidades. Falta de investimentos governamentais e de consciência 

da população e indústrias ajudam no desperdício e na poluição das águas limpas. 

 

 

• Questão nº 14  

A letra correta é C, já que o Sistema, que abastece parte da região metropolitana 

conta com reservatórios de captação interligados por dutos. 

 

 

• Questão nº 15  

A correta é a letra D, já que ataque ao jornal 'Charlie Hebdo' em Paris, ocorrido em 

janeiro deste ano, foi realizado por homens armados que invadiram o jornal francês 

e mataram 12 pessoas e queriam se vingar de autores de charges que faziam piada 



	  

com o profeta Maomé, mensageiro de Deus para o islamismo, religião popular 

principalmente nos países árabes e em outras partes da Ásia e da África.  

Mais detalhes http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/01/1571639-conheca-a-

historia-do-jornal-charlie-hebdo-alvo-de-ataque-a-tiros-em-paris.shtml 

 

 

• Questão nº 16  

A letra correta é E. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, durante o governo 

Dilma, e que desmontou um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisa, 

tem a Petrobras como centro das investigações. Dirigentes da estatal estão 

envolvidos no pagamento de propina a políticos de diferentes partidos e executivos 

de empresas que firmaram contratos com a petroleira. 

Mais informações em http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/infografico.html 

 

 

• Questão nº 17  

A letra correta é a C, pois o objetivo do Enade: “O objetivo do Enade é avaliar o 

desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e 

profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade 

brasileira e mundial”. Mais informação http://portal.inep.gov.br/enade/perguntas-

frequentes 

 

 

• Questão nº 18  

A letra correta é E. A comunicação aberta – em que qualquer um produz e divulga 

dados – requer bom senso especialmente ao envolver a divulgação de imagens de 

crianças e adolescentes. 

 

 

• Questão nº 19  

A letra correta é C, já que seitas ou orientações religiosas norteiam as ações destas 

organizações que usam da violência para buscar seus objetivos. 

 

 

• Questão nº 20  



	  

A letra correta é C. O papa conversou com o presidente Obama no início de 2014 

sobre a normalização das relações entre os dois países e ainda enviou cartas 

pedindo a liberação de presos cubanos nos EUA e do americano Alan Gross em 

Cuba. 

 

 

• Questão nº 21  

- Resposta D 

Justificativa: ver DESCARTES, René. Discurso do método para bem conduzir a 

própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina 

Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 75-76. 

 

 

 

• Questão nº 22  

- Resposta C 

Justificativa: ver DESCARTES, René. Discurso do método para bem conduzir a 

própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina 

Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 76. 

 

 

• Questão nº 23  

- Resposta B 

Justificativa: ver DESCARTES, René. Discurso do método para bem conduzir a 

própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina 

Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 77. 

 

 

• Questão nº 24 - Resposta E 

Justificativa: ver DESCARTES, René. Discurso do método para bem conduzir a 

própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina 

Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 81. 

 

 

 

• Questão nº 25  

- Resposta A 



	  

Justificativa: ver DESCARTES, René. Discurso do método para bem conduzir a 

própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina 

Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 88-90. 

 

 

 

• Questão nº 26  

- Resposta C 

Justificativa: ver DESCARTES, René. Discurso do método para bem conduzir a 

própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina 

Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 90. 

 

 

 

 

• Questão nº 27  

- Resposta C 

Justificativa: ver DESCARTES, René. Discurso do método para bem conduzir a 

própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina 

Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 86-87 e 90. 

 

 

 

• Questão nº 28  

- Resposta D 

Justificativa: As famosas máximas da moral provisórias “são necessárias pela 

contingência prática de ter de tomar decisões na vida, na ausência da filosofia que 

ofereça as razões das quais tais decisões podem descender de modo racional e 

consequente”. 

 (DESCARTES, René. Discurso do método: para bem conduzir a própria razão e 

procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. 1. ed. 

São Paulo: Paulus, 2002, pag.29) 

 

 

 

 

• Questão nº 29  



	  

- Resposta C 

Justificativa: A respeito de viver felizes, cf p. 94. Descartes demonstra não ter 

”nenhuma certeza, nem em moral, nem em filosofia, mas sim ter uma urgência 

diversa para agir, em moral no tocante à filosofia” (DESCARTES, René. Discurso do 

método: para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas 

ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. 1. ed. São Paulo: Paulus, 2002, 

pag.30)  

 

 

 

• Questão nº 30  

- Resposta C 

Justificativa: Descartes não acha que seja necessário renunciar ao papel de 

fundamentar racionalmente suas escolhas éticas, mas sim, aceita a impossibilidade, 

nessa primeira fase, de chegar a argumentações conclusivas.  (DESCARTES, René. 

Discurso do método: para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas 

ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. 1. ed. São Paulo: Paulus, 2002, 

pag.30-31). 

 

 

 

• Questão nº 31  

- Resposta B 

Justificativa: Descartes foi um crítico impiedoso da filosofia escolástica, portanto a 

alternativa D está incorreta.   O propósito do filosofo, baseado na fundamentação 

epistemológica do mesmo método, e do “penso, logo, existo” é propedêutico para 

procurar a verdade nas ciências, desenraizando os erros da razão”. Portanto, uma 

perspectiva nem cética, tampouco aporetica. 

(DESCARTES, René. Discurso do método: para bem conduzir a própria razão e 

procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. 1. ed. 

São Paulo: Paulus, 2002, pag.9; 35; 42) 

 

 

 

 

• Questão nº 32  

- Resposta C 



	  

Justificativa: a alternativa A propõe as palavras do mesmo Descartes contidas no 

texto. O fato de os sentidos, às vezes, (e não sempre) nos enganarem, não leva à 

conclusão que tudo esteja falso, segundo quanto afirmam as alternativas B e C. A 

alternativa E está errada porquanto Descartes não acredita que o conhecimento não 

possa ter uma fundamentação certa. (DESCARTES, René. Discurso do método: 

para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de 

Thereza Christina Stummer. 1. ed. São Paulo: Paulus, 2002, pag.101-102. 

 

 

 

• Questão nº 33  

- Resposta C 

Justificativa: O conteúdo das alternativas A e C está explicitado pelo mesmo 

Descartes. Portanto, as respostas, B, D e E, não podem ser válidas, por negar ou 

alterar o sentido de A e C (DESCARTES, René. Discurso do método: para bem 

conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza 

Christina Stummer. 1. ed. São Paulo: Paulus, 2002, pag. 102). 

 

 

 

• Questão nº 34  

- Resposta A 

Justificativa: O conteúdo das duas asserções sobre a imperfeição do homem e a 

ideia de perfeição que vem de Deus está explicitado pelo mesmo Descartes. 

(DESCARTES, René. Discurso do método: para bem conduzir a própria razão e 

procurar a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. 1. ed. 

São Paulo: Paulus, 2002, pag. 103). 

 

 

• Questão nº 35  

- Resposta B 

Justificativa: a alternativa “b” está correta, pois para Descartes somos coisa 

pensante, o cogito ergo sum afirma que o pensamento é o que nos garante a 

existência como seres humanos e o corpo, assim como para Platão, não é 

valorizado por ele, aliás, é a res extensa, que serve como obstáculo para o 

conhecimento. 

 



	  

 

 

 

• Questão nº 36  

- Resposta D 

Justificativa: a alternativa “d” é a correta, podemos conferir no trecho : “se a alma 

deles não fosse de uma natureza completamente diferente da nossa”, referindo-se 

aos animais não humanos. 

 

 

 

• Questão nº 37  

- Resposta  

Justificativa: alternativa “a”, pois Descartes afirma que corpo e alma são ligados 

fisicamente. Inclusive isso é um problema para o conhecimento, dado que a 

sensibilidade nos engana.  

 

 

 

• Questão nº 38  

- Resposta B 

Justificativa: Ainda que Descartes seja considerado o pai da modernidade, seu 

racionalismo é um passo importante para o antropocentrismo que com Kant será a 

principal característica da filosofia moderna, mas que em sua época, considera o 

poder da igreja e a tradição do humanismo cristão, até por medo que seus escritos 

possam causar mal entendimentos e por isso, ser condenado, como era comum 

ainda em sua época.  

 

 

 

• Questão nº 39  

- Resposta B 

Justificativa: Pois “...mas vejo também que elas são tais e em tão grande número, 

que nem minhas mãos nem minhas posses (…) bastariam para todas; (…) eu 

obrigaria todos os (…) virtuosos (…) tanto a me comunicarem as que já fizeram 

como a me ajudarem na pesquisa das que estão por fazer.  

 



	  

 

 

• Questão nº 40  

- Resposta A 

Justificativa: as causas de que os deduzo não servem tanto para prová-los quanto 

para explicá-los, mas muito pelo contrário, elas é que são provadas por eles. 

 

 

• Questão nº 41  

 (B) O conhecimento deve refletir a si mesmo, portanto, o pensar reflexivo ocorre 

pelo espanto. O pensamento se choca contra si mesmo, na estranheza, provocado 

por um real diferente. Nesse sentido, nos vemos obrigados a buscar, a refletir. 

 

• Questão nº 42  

 (D)  A noção de técnica e eficiência pode conduzir ao tecnicismo exagerado, por 

isso, é preciso cultivar a vocação intelectual para além do critério de funcionalidade, 

eficiência e rendimento imediato. A partir do século XVII, embora com o 

desenvolvimento, houve, entretanto, uma inflexão pragmática na compreensão do 

trabalho intelectual. 

 

• Questão nº 43  

 (A)  O sentido da expressão é de que a vida intelectual pede uma dose de solidão. 

Isso não significa isolamento ou alienação, mas concentração, capacidade de fazer 

com profundidade e dedicação. É preciso o silêncio para que o conhecimento flua.  

 

• Questão nº 44  

 (C)   Conhecer e pensar não pode ser uma atividade meramente de assimilação de 

conceitos ou teorias. Significa a reflexão permanente, a busca, o exercício do saber. 

 

• Questão nº 45  

 (C)   A filosofia nos educa para a distinção, pois não haverá informação ou conceito 

que não possa ser refutado e refletido. É importante exercer a reflexão crítica e 

cuidadosa.  

 

• Questão nº 46  



	  

 (D) É importante considerar que o tempo de cada instante tem diferentes 

configurações. Há variados fatores externos quando se trata da organização 

temporal e espacial. A rentabilidade nos estudos envolve tal percepção.  

 

• Questão nº 47  

 (A) A organização de estudos requer planejamento a partir da resposta a certas 

questões, como “finalidade” e “objetivo”. Ambos os quadros referem-se a um roteiro 

prático de organização de estudos, sendo o primeiro a realização do planejamento e 

o segundo a esquematização para o planejamento. 

 

• Questão nº 48  

 (B) A utopia não é simplesmente o inalcançável, mas sim o desejável, o objetivo 

traçado em sua excelência. O ser humano necessita lançar voo a partir do existir-

realismo, superando o realismo excessivo em direção ao desejável. 

 

• Questão nº 49  

 (E) O texto I refere-se a uma atitude conservadora em relação à atitude crítica, 

diferente do texto II, que reforça o caráter dialético e problematizador do 

conhecimento. Ser crítico não é defender conhecimentos com resistência às ideias 

contrárias, mas ser capaz de problematizar.  

 

• Questão nº 50  

 (A) A dinâmica de análise de um texto deve partir de uma atitude de introdução e 

conhecimentos prévios de elementos contextuais, sendo: pré-texto; contexto e texto. 

 

• Questão nº 51  

 (A) Assim como na tragédia de Antígona, não raro o ser humano se encontra diante 

do desafio de superar a condição da natureza e lidar com suas próprias forças 

(internas e externas). A vida intelectual depende da liberdade, que significa ter de 

decidir, escolher e lidar com conflitos que atravessam os objetivos de um projeto.  

 

• Questão nº 52  

 (B) Toda atividade intelectual deve ser um ato responsável. O intelectual é um 

sujeito no duplo sentido. Ele sustenta, produz e também submete sua pesquisa à 

objetividade, sendo por ela responsável. 

 

• Questão nº 53  



	  

 (E) “Não é mais o mundo das essências inteligíveis em si, cuja ordem universal e 

eterna do homem deve submeter-se, que se propõe à contemplação do sábio.” 

Nesse sentido, na modernidade rompe-se com uma visão dualista de conhecimento 

contemplativo.  

 

• Questão nº 54  

 (A) O conhecimento tem compromisso com a verdade e a honestidade em relação 

àquilo que afirma. Sendo assim, o intelectual é, antes de tudo, responsável pela 

verdade objetiva que pesquisa, dentro dos limites de sua consciência possível. 

 

• Questão nº 55  

 (C) Nas reuniões horizontais prevalece o caráter de socialização e respeito às 

posições do grupo, com vistas a objetivos a serem alcançados. Relações de 

igualdade e solidariedade. Os participantes são a fonte de conhecimento e decisão. 

 

• Questão nº 56  

 (B) O momento da escolha do tema para o trabalho acadêmico é fundamental, pois 

trará a direção e o esforço para que atingir um objetivo. Sendo assim, o assunto não 

deve ser tão amplo, nem tão restrito, arriscando-se numa abrangência complexa ou 

numa prolixidade vazia. 

 

• Questão nº 57  

 (A) O estudo de um tema ou tese tem como objetivo ampliar e aprofundar 

conhecimentos. Significa um itinerário teórico em busca de superar um 

conhecimento no sentido comum para um científico e mais elaborado. 

 

• Questão nº 58  

 (C) A elaboração de uma monografia não pode ser uma ação imediata ou sem 

organização criteriosa. Há passos fundamentais antes do início do trabalho: 

definição do tema; finalidade; qualidade do trabalho. 

 

• Questão nº 59  

 (E) O seminário de leitura é um exercício importante para o desenvolvimento e 

prática no amadurecimento do estudo. Visa transmitir uma metodologia correta em 

vista da obtenção de novos conhecimentos, focando sobretudo no exercício e 

desenvolvimento das habilidades criativas. 

 



	  

• Questão nº 60  

 (B) O planejamento e organização de uma rotina de estudos é fundamental para a 

qualidade e rendimento acadêmico. No entanto, é preciso adequar tal rotina à 

realidade de cada estudante. O segredo é ter um horário semanal e diário, prevendo 

a cada hora o que vai estudar, pondo mãos à obra e buscando aproximação entre o 

real e o desejado. 

	  
 

	  


