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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas 30 minutos 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE I 

Profª. Me. Maria José Floriano Ferracini 

01) Acerca da elaboração do balancete de verificação, assinale a alternativa correta.   

a) É levantado a partir dos saldos das contas extraídos do livro Razão. 

b) Somente é elaborado após o encerramento das contas de resultado. 

c) Apresenta apenas os saldos das contas patrimoniais. 

d) Diferentemente do balanço patrimonial, os saldos devedores e credores não são 

necessariamente iguais.  

 

02) Determinada entidade, realizando um levantamento patrimonial, constatou a 

existência de um veículo no valor de R$ 40.000,00; um imóvel, que usa como sede, no 

valor de R$ 200.000,00; estoques de mercadorias para revenda, no valor de R$ 

100.000,00; móveis e utensílios no valor de R$ 50.000,00; uma dívida com os 

fornecedores de mercadorias, para pagamento em trinta dias, no valor de R$ 50.000,00; 

impostos a pagar no valor de R$ 27.000,00; duplicatas descontadas junto ao banco no 

valor de R$ 50.000,00, por cujo pagamento a entidade é responsável junto ao banco. 

Nesse contexto, o patrimônio líquido dessa entidade é de: 

a) R$ 430.000,00; 

b) R$ 480.000,00; 

c) R$ 301.000,00; 

d) R$ 363.000,00. 

 

03) São exemplos de contas que têm seus saldos aumentados com lançamentos de 

débito: 

a) caixa, máquinas e equipamentos, imóveis e fornecedores; 

b) caixa, capital social, imóveis e lucros acumulados; 

c) caixa, máquinas e equipamentos, imóveis e estoques; 

d) capitai social, máquinas e equipamentos, empréstimos e lucros acumulados. 

 

04) Determinado estaleiro adquiriu R$ 1.500,00 de matéria-prima para o seu estoque, 

pagando, em moeda corrente, 50% com desconto de 20% e aceitando, pelo restante, 

uma duplicata. Com base nestas informações, é correto afirmar que o ativo do estaleiro: 

a) Aumentou em R$ 750, 00; 

b) Aumentou em R$ 900, 00; 

c) Aumentou em R$ 1.050,00; 

d) Diminuiu em R$ 300, 00. 

 

 

Disciplina: MATEMÁTICA APLICADA 

Prof. Onivaldo Batista 

05) Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar 

mais calorias do que as gastas normalmente, conforme a relação seguinte: 

- Enquanto você fala ao telefone, faça agachamentos: 100 calorias gastas em 20 minutos. 

- Meia hora de supermercado: 100 calorias. 

- Cuidar do jardim por 30 minutos: 200 calorias. 

- Passear com o cachorro: 200 calorias em 30 minutos. 
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- Tirar o pó dos móveis: 150 calorias em 30 minutos. 

- Lavar roupas por 30 minutos: 200 calorias. 

Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que, em cada 

uma, gaste igualmente 200 calorias. 

A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas as atividades?  

a) 50 minutos. 

b) 60 minutos. 

c) 80 minutos. 

d) 120 minutos. 

 

06) Um certo volume de medicação demora 6 horas para ser ministrado em um 

gotejamento de 12 gotas por minuto. Se o número de gotas por minuto fosse de 18 

gotas, quanto tempo teria demorado a aplicação desta mesma medicação?  

a) 4 horas 

b) 6 horas 

c) 5 horas 

d) 3 horas 

 

 

07) (Fuvest-1986) O valor de  +  é: 

 a) 0,0264 

 b) 0,0336  

 c) 0,1056  

d) 0,2568  

 

08)  (PUC-RS) A expressão  é igual a: 

a)164 

b) 83 

c)82 

d) 41 

 

Disciplina: MACROECONOMIA 

Prof. Me. Cleber Verginio 

09) A discussão sobre a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) não é nova 

no Brasil. Esse imposto encontra-se previsto na Constituição Federal de 1988, 

competindo à União instituí-lo sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. 

Passados quase 30 anos, essa lei complementar ainda não foi aprovada pelo Congresso 

Nacional regulamentando o referido imposto.  

O IGF foi inspirado no impôt sur grandes fortunes, instituído na França em 

1982. De lá para cá, o imposto francês sofreu várias alterações, inclusive teve alguns 

anos de interregno em que foi suprimido. Recentemente, o imposto passou a incidir 

exclusivamente sobre ativos imobiliários. Além da França, diversos países adotam (ou 

já adotaram) tributo com características semelhantes ao IGF, como por exemplo 

Espanha, Holanda, Argentina e Uruguai. A estrutura e os elementos do tributo, 

entretanto, variam conforme o país. No Brasil, a ideia é que o tributo incida sobre o 

patrimônio da pessoa física que ultrapasse determinado valor estabelecido em lei. 

(Enade, 2018) 
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Disponível em: https://www.politica.estadao.com.br. Acesso em: 23 jul. 2018 (adaptado).  

Considerando essas informações e a política tributária do Brasil, assinale a opção 

correta. 

a) O IGF está relacionado ao princípio tributário da regressividade. 

b) O IGF, por sua natureza, atende ao princípio tributário da equidade. 

c) Os impostos indiretos no Brasil atendem ao princípio tributário da equidade. 

d) O imposto de renda de pessoa física com alíquota progressiva, no Brasil, tem como 

finalidade atender ao princípio tributário da neutralidade. 

 

 
10) O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é elaborado considerando-se dados 

sobre a longevidade, PIB (Produto Interno Bruto) per capita, grau de escolaridade e 

poder de compra de uma população. Varia de 0 a 1, sendo que os valores mais próximos 

a 1, indicam melhores condições de vida. Sobre o assunto, considere as afirmativas. 

(UEL–PR) 

I. Trata-se de um índice que oculta a qualidade de vida de uma população 

por relacionar fenômenos independentes. 

II. Trata-se de um índice que explicita as desigualdades sociais em 

diferentes escalas, pois combina indicadores de desenvolvimento social. 

III. Trata-se de um índice que oculta a existência de políticas públicas 

voltadas à melhoria da saúde, distribuição de renda e nível de 

escolaridade. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas a afirmativa II está correta. 

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 

11) Segundo dados recentes do Banco Mundial, o Brasil ocupou as seguintes 

posições em termos de ordenamento internacional: 

8º Produto Nacional Bruto (PNB) 

31º Produto Nacional Bruto per capita 

72º IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

Considerando esses dados, conclui-se que 

a) dos três indicadores, o IDH é o que menos reflete a realidade socioeconômica 

brasileira; 

b) o Brasil poderia ter uma situação pior na classificação, em termos de Produto per 

capita, caso fosse considerado o PIB e não o PNB; 

c) o IDH é mais adequado do que o PIB per capita para avaliar a qualidade do 

desenvolvimento de um país; 

d) o Índice de Gini, relativo à distribuição de renda, coloca o Brasil numa posição, 

entre os demais países, similar à de seu PNB. 

 

https://www.politica.estadao.com.br/
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12) Em um estudo realizado em 2008, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) analisou o efeito da desigualdade de renda sobre a condição de saúde 

individual no Brasil, tendo por base espacial os municípios brasileiros. A variável 

utilizada para analisar a desigualdade foi o índice de Gini, enquanto a probabilidade 

de ser saudável foi baseada autodeclarações dos cidadãos, extraídas das Pesquisas 

Nacionais por Amostra de Domicílio (PNADs). As conclusões estão apresentadas 

no gráfico abaixo. (ENADE, 2015) 

 

 
 

 Com base nas informações acima, avalie as asserções as seguir e a relação 

proposta entre elas. 

I. Existe relação negativa entre desigualdade de renda e a probabilidade de as 

pessoas se autodeclararem saudáveis, de modo que políticas públicas que visem 

reduzir a desigualdade de renda tendem a gerar efeitos positivos sobre a saúde 

da população. 

PORQUE 

II. Quanto maior o coeficiente de Gini, isto é, quanto mais perto da perfeita 

igualdade =1, menor a probabilidade de as pessoas se autodeclararem saudáveis.  

A respeito destas asserções, assinale a opção correta. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é a justificativa correta da I. 

b)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas as  II não é a justificativa 

correta da I. 

c) A proposição I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) As asserções I e II são falsas. 

 

 

 

Disciplina: PORTUGUÊS 

Profª. Me. Renata Araújo 

13) Leia a música abaixo e marque a única alternativa correta de acordo com a teoria 

estudada em sala de aula. 

 

Esmola 

Uma esmola pelo amor de Deus 

Uma esmola, meu, por caridade 

Uma esmola pro ceguinho, pro menino 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019/1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1º PERÍODO 

 
Em toda esquina tem  gente só pedindo. 

Uma escola pro desempregado 

Uma esmola pro preto, pobre, doente 

Uma esmola pro que resta do Brasil 

Pro mendigo, pro indigente (...) 

                                 (Samuel Rosa/Chico Amaral) 

 

A música registra um pedido de esmola. O poeta utiliza uma linguagem: 

a) Pouco compreensível, já que contém vários erros ortográficos. 

b) Coloquial, mas compreensível e que permite uma boa comunicação. 

c) Imprópria para um poema da literatura brasileira. 

d) Culta, pois segue rigorosamente os padrões gramaticais vigentes. 

 

 

 

14) (Interpretação geral) 

Lógica da vingança 

No nosso cotidiano, estamos tão envolvidos com a violência, que tendemos a 

acreditar que o mundo nunca foi tão violento como agora: pelo que nos contam nossos 

pais e outras pessoas mais velhas, há dez, vinte ou trinta anos, a vida era mais segura, 

certos valores eram mais respeitados e cada coisa parecia ter o seu lugar. 

Essa percepção pode ser correta, mas precisamos pensar nas diversas dimensões 

em que pode ser interpretada. Se ampliarmos o tempo histórico, por exemplo, ela poderá 

se mostrar incorreta. 

Em um dos volumes da coleção História da vida privada, Michel Rouché afirma, 

em seu artigo sobre a criminalidade na Alta Idade Média (por volta do século VI), que, 

se fôssemos comparar o número de assassinatos que ocorriam naquele período, 

proporcionalmente à população mundial de então, com o dos dias atuais, veríamos que 

antes eles eram bem mais comuns do que são agora. Segundo esse autor, naquela época, 

“cada qual via a justiça em sua própria vontade”, e o ato de matar não era reprovado - 

era até visto como sinal de virilidade: a agressividade era uma característica cultivada 

pelos homens, fazia parte de sua educação. 

O autor afirma, ainda, que torturas e assassinatos, bastante comuns naqueles 

tempos, ocorriam em grande parte por vingança: “Cometido um assassinato, a linhagem 

da vítima tinha o imperioso dever religioso de vingar essa morte, fosse no culpado, 

fosse num membro da parentela”. 

Realizada a vingança e assassinado o culpado da primeira morte, a mesma lógica 

passava a valer para parentes deste, que deveriam vingá-lo, criando assim uma 

interminável cadeia de vinganças, que podia estender-se por várias gerações. (A. Buoro / 

F. Schilling / H. Singer / M. Soares) 

 
Com base nas ideias expostas, é possível deduzir que: 

a) a violência está presente em todas as épocas. 

b) antigamente a vida era menos segura. 

c) devemos fazer justiça com as próprias mãos. 

d) antigamente não havia leis contra a violência. 

 

 

15) Leia o poema a seguir: 

 

O seu santo nome 
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Não facilite com a palavra amor. 

Não a jogue no espaço, bolha de sabão. 

Não se inebrie com o seu engalanado som. 

Não a empregue sem razão acima de toda razão (e é raro). 

Não brinque, não experimente, não cometa a loucura sem remissão de espalhar aos 

quatro ventos do mundo essa palavra que é toda sigilo e nudez, perfeição e exílio na 

Terra. 

Não a pronuncie.     (Carlos Drummond de Andrade) 

 

No texto lido, predomina uma função de linguagem que também pode ser verificada: 

a) Em notícias de jornal nas quais o repórter registra fatos do cotidiano de interesse para 

o leitor. 

b) Em textos literários quando o narrador conversa com o leitor a respeito da obra ou 

das personagens. 

c) Em textos literários quando o "eu" poético ou o narrador expõem seus sentimentos e 

emoções. 

       d) Em propagandas e publicidade em geral, que procuram orientar o comportamento do 

receptor.  

 

 

16)   (Interpretação geral) 

 

O problema ecológico 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza, seus 

tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o 

grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista 

americano.  

Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores 

fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais 

é do que uma agressão às coisas naturais.  

A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição 

dos rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que 

chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o 

homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza.  

(Afrânio Primo. Jornal Madhva - adaptado) 

 

Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com: 

a) a vida neste planeta. 

b) a qualidade do espaço aéreo. 

c) o que pensam os extraterrestres. 

d) o seu prestígio no mundo. 

 
 

 

Disciplina: EMPREENDEDORISMO 

Prof. Me. André Marcelo 

17)  “Não basta ter uma ideia de negócio e capital para investir. O sucesso de 

uma pequena empresa depende muito do perfil do empresário. O empreendedor tem um 

conjunto de características indispensáveis. [...] Para Alessandro Leite, gerente do 

Sebrae-SP, é possível desenvolver determinados comportamentos para quem deseja ser 

bem sucedido gerenciando o próprio negócio.” (Disponível em: 
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<https://exame.abril.com.br/pme/5-principais-caracteristicas-de-um-empreendedor-de-

sucesso>). (Adaptado) 

 

A característica relacionada a seu conceito NÃO é compatível com o texto em: 

a) Iniciativa/pró-atividade – colocar em prática uma ideia de negócio quando muitas 

pessoas tentam convencer a não fazer, porque é muito difícil; mostra que é engajado e 

quer crescer, e agir é imprescindível. 

b) Autoconfiança – acreditar em suas próprias opiniões e potencialidades, transmitir 

segurança para a equipe; crer que vai dar certo e, muitas vezes, arriscar. 

c) Perseverança/otimismo – pode não acertar no início, e errar faz parte da construção 

da experiência para o sucesso de uma empresa, porque ajuda a crescer em potencial e 

habilidades, e “ir adiante” para continuar e destacar-se no mercado. 

d) Liderança – ser responsávelpelo conjunto operacional da empresa; tem-se um 

trabalho técnico a executar; por isso, não se podediscutir a gestão do empreendimento, 

mas mostrar que está no comando. 

 

18) “Tão importante quanto mapear custos, é manter tudo organizado. Evitar trabalhar 

com estoques elevados – isso consome recursos financeiros que poderiam ser utilizados 

em outras áreas da empresa. Combater o desperdício – identificando onde os 

desperdícios ocorrem no processo produtivo de sua empresa e saná-los.Melhorar o 

produto – conhecer bem o produto e inová-lo. Escolher bons fornecedores –em 

diferentes lugares e jamais comprar matéria-prima por impulso. Manter em dia o 

planejamento tributário do negócio – verificar se o regime tributário adotado está 

adequado, porque isso pode gerar certas economias tributárias. Conhecer a estrutura de 

custos do seu negócio é essencial para garantir a prosperidade”. 

(http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/12-novos-conceitos-no-

mundo-dos-negocios/107654) 

 

O texto refere-se, em essência, à: 

a) superar crise dentro da empresa é gerar economias a qualquer custo para que não 

venha falir e que possa obter prosperidade; 

b) manter um negócio enxuto para ter uma estrutura de custos compatível, reduzindo 

gastos excessivos ou desperdícios e procurando inovar o produto a ser oferecido. 

c) proporcionar momento ocioso ao trabalhador parasentir-se confortável e não 

sobrecarregado, mas manter tudo organizado e sob controle. 

d) buscar no concorrente e fornecedores matéria-prima para conseguir “baratear” os 

produtos e alcançar maiores vendas e, em consequência, maiores lucros. 

 

19) “Ernesto Igel foi um brasileiro que entrou no mundo dos negócios depois de um 

incidente. O dirigível Zeppelin, que tinha seus voos programados para o Brasil, 

explodiu. Com ele, sobraram alguns campos de pouso e depósitos de gás que o 

abasteciam. Ninguém sabia o que fazer com todo aquele combustível. Igel percebeu a 

oportunidade por trás do problema. Pensou em engarrafar o gás em cilindros de metal 

para abastecer fogões domésticos. Era uma alternativa higiênica para os tradicionais 

fogões a lenha ou a carvão. Barreiras não faltaram: não havia fogões adequados no 

mercado para o uso do combustível e as pessoas imaginavam que o botijão de gás era 

uma bomba dentro de casa. Para contornar essas barreiras, Igel não somente engarrafou 

o gás — pela Ultragaz — como também produziu os fogões, vendendo-os em uma 

https://exame.abril.com.br/pme/5-principais-caracteristicas-de-um-empreendedor-de-sucesso
https://exame.abril.com.br/pme/5-principais-caracteristicas-de-um-empreendedor-de-sucesso
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/12-novos-conceitos-no-mundo-dos-negocios/107654
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/12-novos-conceitos-no-mundo-dos-negocios/107654
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cadeia de lojas, criando, assim, a Ultralar. Foi por meio dessas iniciativas que surgiu o 

Grupo Ultra, cuja estratégia global mudou completamente a figura do grupo 

empresarial, um dos maiores do país.” (CHIAVENATO, Idalberto. Dando asas ao 

espirito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2007). 

 

Considerando as oportunidades e características particulares do empreendedor, pode-se 

dizer:  

a) inventar um produto ou serviço requer um novo tipo de negócio, como foi o caso de 

Igel, que forneceu um produto já existente (gás) no mercado e criou para ele uma nova 

aplicação/uso. 

b) é preciso desenvolver uma tecnologia nova e revolucionária que possa facilitar 

alguma atividade humana, mas sem pensar no potencial de pessoas que venham a 

consumir essa tecnologia ou nos lucros que possa render. 

c) abrir um novo mercado com um produto novo, buscando consumidores 

marginalizados e de baixo poder aquisitivo para lhes fornecer uma mercadoria ou 

serviço inexistente no mercado. 

d) copiar um produto de uma empresa concorrente, moldá-lo com uma feição nova 

(disfarçada) e atuar de forma diferente na oferta do produto, mercadoria ou serviço.  

 

20) É importante conhecer quais são os possíveis tipos de empresas existentes no Brasil 

para escolher o mais adequado a seu desejo de abri uma. Você sabe que toda empresa 

deve produzir algo ou prestar algum tipo de serviço à sociedade. 

Entre as empresas prestadoras de serviços ou produtoras de bens, a alternativa 

que apresenta uma falsa relação entre tipo de empresa e sua caracterização é: 

a) Empresário Individual (EI): não existem sócios, apenas o proprietário que dá o nome 

à companhia nos registros oficiais, com responsabilidade ilimitada, isto é, responde 

integralmente pela administração, e seu patrimônio é a garantia (aval) das dívidas 

contraídas pela empresa. 

b) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli): sistema de propriedade 

única (sem sócios); requer o investimento de, pelo menos, 100 salários mínimos para 

sua abertura; de atuação individual, com responsabilidade limitada, protege o 

patrimônio pessoal do empresários pela separação patrimonial. 

c) Sociedade Limitada (LTDA.): a mais adotada no Brasil, é mais simples, protege o 

patrimônio pessoal dos sócios (pelo menos 2) e requer registro na Junta Comercial. 

Nesse tipo de empresa, a responsabilidade de cada sócio é limitada ao número de cotas 

de capital investidas. 

d) Sociedade Simples: de um único dono, mas de responsabilidade limitada; oferece 

vários tipos de serviços e não precisa ser registrada na Junta Comercial ou no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas. 

 
 

Disciplina: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Prof. Rodrigo Beraldo 

21) Foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala, entrou em 

funcionamento em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Eckert e 

John Mauchly, da Electronic Control Company, começou a ser desenvolvido em 1943 

durante a II Guerra Mundial para computar trajetórias táticas que exigissem 

conhecimento substancial em matemática, mas só se tornou operacional após o final da 

guerra. Sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo, criado na 

segunda guerra, tinha como principal finalidade cálculos balísticos, possuía 17.468 
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válvulas termiônicas, de 160 kW de potência, o "sistema operacional" da máquina era 

através de cartões perfurados, era preciso conectar fios, relês e sequências de chaves 

para que se determinasse a tarefa a ser executada. A cada tarefa diferente o processo 

deveria ser refeito. A resposta era dada por uma sequência de lâmpadas. Qual foi o 

primeiro computador eletrônico descrito no texto acima? 

a) ENIAC; 

b) Ábaco; 

c) Apple II; 

d) Pascalina. 

 

 

22) Um equipamento multifuncional é aquele que possui múltiplas utilidades. 

Geralmente consiste em um equipamento integrado por digitalizador (ou Scanner), 

impressora, copiadora e fax (geralmente através de software). Utilizado atualmente 

tanto por grandes como por pequenas empresas, encontra-se atualmente a entrar no 

mercado doméstico, este tipo de equipamento conta com características mais avançadas 

no tratamento e gestão documental da informação tais como: enviar imagens colocadas 

no digitalizador diretamente para uma pasta , para um endereço electrónico (scan to e-

mail), entre mais um sem número de funções a nível da impressão, copia e FAX. 

Marque o padrão correto de dispositivos como as Impressoras multifuncionais.  

a) Dispositivos INPUT; 

b) Dispositivos I/O (INPUT/OUTPUT); 

c) Dispositivos OUTPUT; 

d) Dispositivos de Entrada. 

 

23) O hardware corresponde às partes eletrônicas e mecânicas que possibilitam a 

existência do software, o armazenamento de informações e a interação com o usuário. 

Um único computador pode possibilitar a existência de diversos sistemas e um sistema 

pode requisitar diversos computadores. O software é a parte abstrata do sistema 

computacional que funciona num hardware a partir de instruções codificadas numa 

linguagem de programação. Estas instruções permitem o processamento e 

armazenamento de informações na forma de dados codificados e podem ser controladas 

pelo usuário. Este controle, bem como a troca de informações entre o usuário e o 

sistema é feita através da interface de usuário, composta por hardware e software. 

Marque a opções abaixo correspondentes a hardware. 

a) Windows, Microsoft Office Word e monitor; 

b) Teclado, Mouse e Linux; 

c) Impressora, gabinete e memoria RAM; 

d) Windows, Linux e Internet Explorer. 

 

 

24) Memória não-volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o 

computador é desligado, sendo considerado o principal meio de armazenamento de 

dados em massa. Por ser uma memória não-volátil, é um sistema necessário para se ter 

um meio de executar novamente programas e carregar arquivos contendo os dados 

inseridos anteriormente quando ligamos o computador. Nos sistemas operativos mais 

recentes, ele é também utilizado para expandir a memória RAM, através da gestão de 

memória virtual. Marque a resposta correta. 

a) Pendrive; 

b) Memoria RAM; 

c) CPU; 
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d) HD. 

 

 

Disciplina: ESTUDOS SÓCIO-ANTROP., FILOSOFIA E ÉTICA 

Prof. Me. André Baldan 

25)  Neste bimestre estudamos algumas questões ligadas à vida, apontadas por filósofos 

pós socráticos. Estudamos os filósofos epicuristas, que indicam a satisfação de prazeres 

como guia para nossa vida; estudamos também Aristóteles, filósofo que indica a 

________________ como conceito que deveria guiar nossas ações, afim de atingir um 

fim último. 

Assinale a alternativa que completa, de modo correto, o enunciado anterior.  

a) felicidade; 

b) justa medida;  

c) filosofia; 

d) agonia.  

 

26) (UEG 2010) A reflexão ética como tal teve início na Grécia antiga, quando os 

pensadores procuravam o fundamento moral de acordo com uma compreensão da 

realidade puramente racional. Aristóteles se destacou neste contexto e exerceu forte 

influência no pensamento ocidental. Segundo sua teoria, conhecida como 

eudemonismo, todas as atividades humanas aspiram a um fim que recebe o nome de: 

a) benevolência. 

b) felicidade. 

c) virtude. 

d) paixão. 

 

27) (UEG 2014) A filosofia surge na Grécia aproximadamente no século VII a.C. e 

procura formular questões e respondê-las apenas com auxílio da razão, voltando-se 

contra o mito, os preconceitos e o senso comum. Nessa busca pelo conhecimento do 

mundo e do homem, ela se constitui, em sua origem, como uma cosmologia racional de 

tendência monista. Isso significa que a filosofia surge 

a) como diálogo da razão com ela mesma, não se interessando inicialmente por questões 

referentes ao cosmo, sendo sua preocupação primordial o mundo humano. 

b) propondo uma concepção racional da ordem cósmica e buscando um princípio único 

originário. 

c) reforçando o testemunho dos sentidos; portanto, afirma a multiplicidade e a 

transitoriedade de todas as coisas. 

d) como um conhecimento alimentado pela codificação mítica e procura elucidar os 

mistérios dos tempos primordiais por meio de uma verdade revelada. 

 

28) Estudamos, neste bimestre, um trecho do livro “O que é a Filosofia?” de Deleuze e 

Guattari que indicava que a Filosofia pode ser compreendida como a arte de criar 

conceitos; no mesmo texto os autores apresentavam também o que a Filosofia não é. 

Assinale a alternativa que não apresenta o que a Filosofia não é: 

a) pensamento; 

b) reflexão; 

c) contemplação; 

d) comunicação. 

 


