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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. 

 Término da prova: 21h30min 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Direito Civil – Das Obrigações I 
Professora:  Leilane P Camargos 

 

Questão 01 

Monica e Magali fazem um contrato. Monica deve ENTREGAR seu vestido vermelho para Magali. 

Monica lava o vestido para entregar para Magali e estende no varal. Passa um CICLONE levando 

todos os objetos inclusive o vestido de Monica. Nessa situação: 

A) ( ) Monica deverá indenizar Magali e responderá por perdas e danos. 

B) ( ) Monica não deve responder por perdas e danos nem devolver valor eventualmente recebido de 

Magali. 

C) ( ) A obrigação se resolverá e Monica devolverá para Magali o valor eventualmente recebido. 

D) ( ) Magali deverá aceitar qualquer outro vestido no lugar do que se perdeu. 

 

Questão 02 

Homem Aranha adquire uma armadura nova, Modelo Extreme 2019, do Homem de Ferro. Ao levar a 

nova armadura para Homem Aranha, o Homem de Ferro é surpreendido por um vilão que arranha a 

armadura. A armadura continua com todos comandos funcionado, só que fica arranhada. Nessa 

situação: 

a) ( ) Homem Aranha deverá aceitar a armadura do jeito que está. 

b) ( ) Homem Aranha poderá aceitar a armadura do jeito que está com abatimento do preço ou resolver 

a obrigação. 

c) ( ) Homem Aranha poderá aceitar a armadura do jeito que está com abatimento do preço, ou 

resolver a obrigação, podendo cobrar em ambos os casos perdas e danos. 

d) ( ) Homem de Ferro deverá indenizar Homem Aranha e responderá por perdas e danos.  

 

Questão 03 

Sherek pega um livro emprestado de Fada Madrinha para RESTITUIR assim que terminar de fazer 

uma poção mágica.  O livro é bem guardado, mas acontece uma tempestade muito forte que inunda 

todas as casas de Tão Tão Distante. O livro fica totalmente destruído. Nesse caso: 

a) ( ) Sherek deverá achar outro livro e pagar para Fada Madrinha. 

b) ( ) Sherek deverá pagar o livro e responderá por perdas e danos 

c) ( )Sherek não pagará outro livro, mas responderá por perdas e danos.  

d) ( ) Sherek não deverá pagar nada, já que não teve culpa. Quem sofrerá a perda é o Credor, ou seja, 

Fada Madrinha. 

 

Questão 04 

Observe as afirmações abaixo: 

I- Jenifer do Tinder, mora em um apartamento em que a Convenção Condominial proíbe que os 

moradores tenham animais de estimação.  

II- Junior compromete-se a fazer um serviço de encanamento na casa de Sandy. 

III- Maiara promete entregar um carro para Maraisa. 

Assinale a correta: 

a) ( ) As afirmações I e II são obrigações positivas 

b) ( ) As afirmações II e III são obrigações negativas 

c) ( ) Apenas a afirmação I é obrigação negativa 

d) ( ) As afirmações I e III são negativas. 
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Questão 05 

Joãozinho trabalha com restauração de joias. Ele se obriga a FAZER UM SERVIÇO de restauração na 

joia do infinito para Doutor Estranho. A joia estava na oficina de Joãozinho para ser restaurada quando 

Thanos invade a oficina e rouba a joia. Nesse caso: 

A ( ) Houve perda do objeto sem culpa do devedor. A Obrigação ficará resolvida. 

B ( ) Não houve perda do objeto. Houve uma recusa voluntária em cumprir a obrigação.  

C ( ) houve perda do objeto, Joaozinho responderá por perdas e danos e pelo equivalente. 

D ( ) Dr. Estranho não poderá cobrar equivalente de Joaozinho mas poderá cobrar perdas e danos.  

 

Questão 06 

Elsa promete que entregará a Anna um boneco de neve OU um castelo de gelo. Nesse caso:  

a) ( ) Anna que deverá fazer a escolha do objeto.. 

b) ( ) Se for eleita uma terceira pessoa para fazer a escolha e esta pessoa se recusar a escolha será de 

Elsa. 

c) ( ) Se for eleita uma terceira pessoa para fazer a escolha e esta pessoa se recusar a escolha será do 

juiz. 

d) ( ) Se for eleita uma terceira pessoa para fazer a escolha e esta pessoa se recusar a escolha será de 

Elsa e Anna, e só irá para o juiz fazer a escolha se não houver acordo entre elas.  

 

 

Disciplina: Garantias Fundamentais e Direitos Humanos 

Professor:  Me. Mário César Martins de Miranda 

 

Questão 07 

Declaração Universal Universal dos Direitos Humanos 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das nações unidas e foi 

assinada em 10 de dezembro de 1948. Nela, são enumerados os direitos que todos os seres humanos 

possuem. 

 

Preâmbulo 

CONSIDERANDO que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo, 

 

CONSIDERANDO que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos do 

homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em 

uma liberdade mais ampla, agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração 

Universal de Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos e todas as nações. 

 

Artigo I  

Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 

devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

Artigo III 

Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo XIII 

I) Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 

Estado. 

II) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 

 

Quanto às informações do texto, assinale a alternativa correta. 
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a) Há mais de meio século, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro 

documento das Nações Unidas, que buscou deliberar sobre os direitos relativos aos homens dos países 

ditos civilizados. 

b) Liberdade, justiça, paz no mundo, reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres humanos e 

de seus direitos iguais e inalienáveis são consequências da Carta da ONU de 1978. 

c) Os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos 

fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e 

mulheres e decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade 

mais ampla. 

d) A declaração dos direitos humanos reconhece que a própria natureza dá igualdade entre os homens 

quanto à liberdade, à dignidade e aos diretos sociais e que a razão leva os homens a agirem com 

espírito de fraternidade. 

 

Questão 08 

No plano da teoria geral, certos atributos seriam inerentes aos direitos humanos. Acerca das 

características principais dos direitos humanos, é correto afirmar: 

a) A irrenunciabilidade dos direitos humanos deve ser harmonizada com a autonomia da vontade, 

donde se conclui que a pessoa civilmente capaz pode se despojar da proteção de faceta de sua 

dignidade, a exemplo do famoso caso francês do “arremesso de anões”. 

b) Admite-se a relatividade dos direitos humanos, pois estes colidem entre si e podem sofrer restrições 

por ato estatal ou de seu próprio titular. 

c) Tendo em vista que as normas de proteção aos direitos humanos não integram o chamado jus 

cogens, a universalidade dos direitos humanos é relativizada, prevalecendo uma forte ideia de respeito 

ao relativismo cultural, ainda que o Estado seja parte formal da comunidade internacional. 

d) A imprescritibilidade dos direitos humanos não alcança a pretensão à reparação econômica 

decorrente de sua violação. Portanto, inexiste direito à indenização por violação a direitos humanos 

ocorridos durante o regime militar. 

 

Questão 09 

Dentre as gerações de Direitos Humanos, aquela que consagra a fraternidade, na certeza de que 

existem direitos que transcendem a lógica da proteção individualista e cuja tutela interessa a toda a 

Humanidade é a 

a) primeira geração. 

b) terceira geração. 

c) segunda geração. 

d) quarta geração. 

 

Questão 10 

A respeito da teoria das gerações ou dimensões de Direitos Humanos, considere:  

I. A adoção do conceito de gerações de Direitos Humanos é consensual na doutrina brasileira.  

II. Os Direitos Humanos de segunda geração ou dimensão estão relacionados à ideia de solidariedade 

ou fraternidade, da mesma forma como os direitos de primeira geração ou dimensão estão amparados 

na ideia de liberdade.  

III. Os Direitos Humanos de primeira geração ou dimensão, por se tratarem de direitos de defesa, não 

acarretam qualquer atuação prestacional do Estado em relação à efetivação dos mesmos.  

IV. Os Direitos Humanos de segunda geração ou dimensão, dada a sua natureza prestacional, exigem 

uma atuação positiva do Estado para a sua efetivação.  

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e IV. 

b) I, II e III. 

c) II, III e IV. 

d) IV. 
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Questão 11 

Sobre a Carta das Nações Unidas, é correto afirmar: 

a) o Conselho de Segurança é composto de quinze membros das Nações Unidas. São membros 

permanentes: China, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Os demais são eleitos pela 

Assembleia Geral. 

b) a admissão de qualquer Estado como Membro das Nações Unidas será efetuada por decisão da 

Assembleia Geral, sem qualquer interferência do Conselho de Segurança. 

c) a Corte Internacional de Justiça foi criada como o principal órgão judicial das Nações Unidas, sendo 

composto por nove juízes. 

d) seus propósitos centrais são: (i) manter a paz e a segurança internacional; (ii) fomentar a cooperação 

internacional nos campos social e econômico; (iii) promover os direitos humanos no âmbito universal. 

 

Questão 12 

A Carta das Nações Unidas é 

a) uma mera resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, com caráter de recomendação, 

juridicamente não vinculante. Com isso, os preceitos contidos na Declaração não seriam, em princípio, 

obrigatórios, ao menos à luz de um entendimento calcado em noções mais antigas do Direito, de 

caráter mais formalista e menos ligadas a valores, dentro das quais, a propósito, a proteção da 

dignidade humana não tinha o destaque de que hoje se reveste. 

b) um tratado, cujos preceitos são juridicamente vinculantes e cujo objetivo principal é detalhar 

direitos estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e contribuir para sua aplicação. 

c) o pacto que visa promover e proteger os direitos econômicos, sociais e culturais, que também 

deverão ser objeto da atenção dos Estados, os quais deverão progressivamente assegurar seu gozo por 

esforços próprios ou pela cooperação internacional, com o auxílio de todos os meios apropriados nos 

planos econômico e técnico e até o máximo de seus recursos disponíveis. 

d) o tratado que criou a Organização das Nações Unidas — ONU —, razão pela qual também é 

conhecida como “Carta da ONU”, tendo sido firmada em 1945, em São Francisco. 

 

 

Disciplina: Teoria Geral do Processo 

Professor:  Me. Christiano Francisco Vitagliano  
 

Questão 13 

 

Em uma de suas mais importantes dimensões o direito consiste num conjunto de normas destinadas a 

regular a convivência humana. O direito processual é parte do ordenamento jurídico destinado a 

disciplinar o modo como a função jurisdicional atua.  

Quanto à  afirmação acima, e levando-se em conta as denominadas normas assinale a alternativa 

incorreta: 

a) Uma parte considerável das normas jurídicas tem a função de regular o comportamento humano. 

São as denominadas normas secundárias. 

b) As normas primárias são normas impositivas comportamentais, proíbem autorizam.  Em matéria de 

saúde, é um direito do cidadão e um dever do Estado. 

c) Há normas que regulam o próprio direito, a própria criação, modificação e aplicação das normas 

jurídicas.   

d) As normas estruturais podem regular o processo legislativo, a forma de criação  das diversas 

espécies de lei.     
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Questão 14 

Em sede de direito processual há critérios classificatórios, nesta esteira assinale a alternativa incorreta:   
 

a) É possível classificar o direito relativo à natureza dos sujeitos envolvidos nas relações jurídicas 

disciplinadas pelo ordenamento jurídico: em direito material e direito processual. 

b) Nas normas de direito material há disciplina das relações jurídicas travadas nos mais diferentes 

ambientes, por exemplo,  no familiar. 

c) Nas normas processuais são disciplinados os fenômenos endoprocessuais e a própria relação 

jurídica em que consiste o processo.  

d) O âmbito jurídico alheio ao Poder Público é qualificado como sendo de direito privado.  São 

privadas as relações jurídicas travadas entre sujeitos particulares.     

 

Questão 15  

Pelo grau de obrigatoriedade das normas processuais também é possível proporcionar uma 

classificação para as normas do direito formal, nesta esteira assinale a alternativa incorreta: 
 

a) São dispositivas as normas que devem ser cumpridas independentemente da escolha daquele  que 

em princípio será beneficiado por tal cumprimento. 

b) São normas de ordem  pública as regras inderrogáveis pela vontade das partes. 

c) As normas facultativas podem ser afastadas nos limites permitidos pela própria lei pela vontade das 

partes 

d) As normas facultativas também devem ser cumpridas.    

 

Questão 16 

As normas jurídicas podem ser classificadas levando-se em conta as posições subjetivas geradas pelas 

normas processuais, ou seja, posições jurídico-subjetivas.Nesta esteira há normas que se tratam de 

imposição jurídica  de observância de determinado comportamento ativo ou omissivo, passível de se 

resguardar com sanção.  A contraface é o direito prestacional. 
 

Quanto à afirmação acima, assinale a alternativa correta. 

a) Trata-se de estado de sujeição 

b) Trata-se de dever jurídico  

c) Trata-se de ônus processual. 

d) N.d.a. 

 

Questão 17 

No que tange à matéria processual, bem como a correlacionada à Constituição assinale a alternativa 

incorreta:  

a) Os meios de controle direto e abstrato de constitucionalidade dizem mais respeito à tutela 

constitucional do processo do que à jurisdição constitucional. 

b) É manifestação da tutela constitucional do processo as normas constitucionais que definem e 

separam os poderes do Estado. 

c) É manifestação da jurisdição constitucional a garantia fundamental da ação. 

d) N.d.a. 

 

Questão 18 

As normas jurídicas podem ser classificadas levando-se em conta as posições subjetivas geradas pelas 

normas processuais, ou seja, posições jurídico-subjetivas. Nesta esteira há normas que se tratam de 

imposição de uma conduta no interesse do próprio onerado, para que ele obtenha uma vantagem ou 

impeça uma desvantagem. Não há sanção.   

Quanto à afirmação acima, assinale a alternativa correta. 

a) Trata-se de estado de sujeição 

b) Trata-se de ônus processual. 

c) Trata-se de dever jurídico 

d) N.d.a. 
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Disciplina: Direito Penal – Parte Especial I 

Professor:  Dr. Eliel Ribeiro Carvalho 

 

Questão 19 

Ambrisía, depois de uma briga com o namorado, resolve se suicidar. Como morava em uma 

fazenda e próximo a um rio, correu e subiu no muro de proteção da ponte para pular no rio. Depois de 

sentar sobre o muro Ambrisía passou a refletir sobre a sua vida e estava quase se desistindo do 

suicídio, quando chegou seu namorado e lhe perguntou: “não vai pular?” Ambrisía permaneceu calada. 

Nesse momento o namorado aproxima de Ambrisía e a empurra provocando a sua queda nas águas 

turvas daquele rio. Sobre esse fato hipotético, é correto afirmar: 

a) O namorado responderá por participação em suicídio na modalidade “prestar auxílio ao suicídio”. 

b) O namorado responderá por participação em suicídio na modalidade “instigar ao suicídio”. 

c) O namorado responderá pelo crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. 

d) O namorado responderá pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. 

 

Questão 20 

Joca e Joquebede namoram há cerca de oito anos. Joquebede sempre quis engravidar, porém, 

seu namorado nunca quis. Certo dia Joquebede descobre que está grávida e resolve contar ao 

namorado. Joca, quando soube, tentou convencer Joquebede a praticar aborto. Diante a resistência de 

Joquebede, Joca passou a ameaçar por fim no relacionamento até que Joquebede resolveu a abortar. 

Conseguiram um medicamento abortivo, o qual foi injetado pelo próprio namorado, resultando na 

interrupção da gravidez. Diante este fato hipotético, assinale a alternativa correta. 

a) Joquebede responderá por aborto consentido (artigo 124 do CP) e Joca por provocar aborto com o 

consentimento da gestante (artigo 126 do CP).  

b) Joquebede responderá por autoaborto (artigo 124 do CP) e Joca por provocar aborto com o 

consentimento da gestante (artigo 126 do CP).  

c) Joquebede responderá por autoaborto (artigo 124 do CP) e Joca por provocar aborto sem o 

consentimento da gestante (artigo 125 do CP). 

d) Joquebede não responderá por crime de aborto, pois, não praticou atos executórios e Joca 

responderá por provocar aborto com o consentimento da gestante (artigo 126 do CP).. 

 

 

Questão 21 

A, B e C, fazem pacto de morte, ou seja, acordaram em se suicidarem todos no mesmo 

momento. Para isto, os três entram em um cômodo onde ficavam vários botijões de gás de cozinha. De 

portas fechadas, A e B, juntos, abrem as torneiras dos botijões. Os vizinhos, percebendo o forte cheiro 

de gás, chamam os bombeiros, os quais arrombam a porta e prestam socorro aos suicidas. Apesar da 

rapidez dos bombeiros, A veio a óbito. B e C são socorridos e conseguem sobreviver. B não sofre 

lesões, porém C sofre lesões corporais de natureza grave. Diante este fato hipotético, marque a 

alternativa correta. 

a) B responderá por homicídio pela vida de A e C, como não praticou atos executórios, não responderá 

por crime. 

b) B responderá por homicídio pela vida de A e C responderá por participação em suicídio contra a 

vida de A e por homicídio tentado contra B. 

c) B e C responderão pelo crime de homicídio contra a vida de A. 

d) B responderá por homicídio pela vida de A e por homicídio tentado contra a vida de  C; e, C 

responderá por participação em suicídio. 
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Questão 22 

Sobre o crime de homicídio, analise as assertivas e em seguida marque a alternativa correta. 

I. O núcleo do tipo, do crime de homicídio, é “matar”. Trata-se de crime de forma livre, que admite 

qualquer meio de execução, e pode ser praticado por comissão ou omissão. 

II. O homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 

vítima, é considerado “homicídio privilegiado”. 

III. Motivo torpe é o vil, repugnante, moralmente reprovável, a exemplo de alguém que mata um 

parente para ficar com a herança. 

a) Apenas a assertiva I está correta.  

b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  

d) Todas as assertivas estão corretas.  

 

Disciplina: Direito do Consumidor 

Professor:  Me. Mário Cézar M. Miranda 

 

 

Questão 23 

Ao comprar seu carro novo numa concessionária, Joana sai satisfeita sem perceber que o carro 

apresenta um defeito de fabricação nos freios. Ao descer uma ladeira, diante da falta de freios, acaba 

subindo a calçada e atingindo Luiz, transeunte que caminha rumo ao seu trabalho. Nesse caso, segundo 

o Código de Defesa do Consumidor, 

a) Luiz não poderá buscar indenização, pois não se qualifica como consumidor, visto que não foi o 

destinatário final do produto. 

b) Joana poderá buscar indenização pelo ocorrido diretamente do fabricante, não restando 

responsabilidade da concessionária. 

c) o fabricante estará isento de responsabilidade caso demonstre a culpa concorrente de Luiz ao se 

portar como pedestre de forma descuidada. 

d) o fabricante estará isento de responsabilidade, visto que foi a concessionária quem colocou o 

produto no mercado. 

 

Questão 24 

Em uma festa de aniversário foi contratado um serviço de buffet. O cardápio da ocasião era frutos do 

mar. A festa ocorreu de forma tranquila e bem servida, porém nos dias seguintes uma grande parte dos 

convidados teve intoxicação alimentar, em razão de os alimentos servidos estarem comprovadamente 

contaminados. Nesse caso, é correto afirmar que 

a) a relação entre os convidados e o buffet é civil, sendo de consumo, apenas a que se deu entre a 

contratante dos serviços e tal empresa. 

b) o buffet em uma eventual demanda judicial poderá alegar que consta expressamente no CDC como 

excludente de sua responsabilidade o caso fortuito, para tentar afastar seu dever de indenizar. 

c) tanto o contratante quanto os convidados são consumidores em relação ao buffet, sendo que os 

convidados são consumidores equiparados pela lei. 

d) a relação entre todos os envolvidos será analisada através dos critérios da responsabilidade 

subjetiva. 
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Questão 25 

O Código de Defesa do Consumidor foi criado com objetivo de proteger os direitos dos consumidores, 

bem como disciplinar as relações jurídicas, bem como os deveres e responsabilidades do 

fabricante/prestador de serviços com o consumidor.  

À luz da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), qual das afirmações abaixo está em 

desacordo com a legislação brasileira? 

a) É considerado serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, exceto as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, e as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista. 

b) É direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos. 

c) A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. 

d) Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

 

Questão 26 

De acordo com a Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e das relações jurídicas nela 

previstas, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa em desacordo com a legislação vigente: 

a) O comerciante é responsável pela reparação aos danos quando o fabricante, o construtor, o produtor 

ou o importador não puderem ser identificados. 

b) As vítimas do evento equiparam-se aos consumidores. 

c) Em caso de o produto possuir vício e não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode 

o consumidor exigir o abatimento proporcional do preço. 

d) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-

se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis, e em sessenta dias, tratando-se de 

fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 
 

 

 

Disciplina: Filosofia do Direito 

Professor:  Me André Baldan 

 

Questão 27 

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. 

  

Questão 28 (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. 
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Questão 29 (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 todos 

as coisas. 

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

tempos primordiais por meio de uma verdade revelada. 

 

 

Questão 30 

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. 

 


