
                                      

 
 

Disciplina: FILOSOFIA Nº Questões: 55 

Duração: 120 minutos Alternativas por questão: 5 

Ano: 2014   

INSTRUÇÕES 

1. Preencha as suas respostas na FOLHA DE RESPOSTAS que lhe foi fornecida no início desta prova. Não será aceite qualquer outra folha adicional, incluindo este 

enunciado. 

2. Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a letra que corresponde à alternativa escolhida pintando completamente o interior do rectângulo por cima da letra. Por 

exemplo, pinte assim , se a resposta escolhida for A  
3. A máquina de leitura óptica anula todas as questões com mais de uma resposta e/ou com borrões. Para evitar isto, preencha primeiro à lápis HB, e só depois, quando 

tiver certeza das respostas, à esferográfica.  

 

 

 

1 Indique a alternativa mais correcta. Mesmo sem o sabermos, todos nós já nos colocamos questões filosóficas, tais como: 

A. Quem somos? B. Haverá vida depois da morte? C. Deus existe? 

D. Qual é o sentido da vida? E. Todas as alternativas anteriores estão correctas. 
 

2 A Filosofia é definida simultaneamente como o estudo das causas humanas e divinas, das coisas e o saber absoluto por: 

A. Jaspers e Ngoenha B. B. Karl Marx e Anyanw C. Platão e Descartes 

D. Hegel e Cícero E. Protágoras e Hountondji  
 

3 Designa-se como atitude filosófica: 

A. Profundo anseio de saber B. Crítica ao saber  

C. Ar 

D. D. Fogo 

C. Posse da verdade                                

D. Conhecimento e Certeza E. Nenhuma das opções 
 

4 Os primeiros filósofos preocuparam-se em buscar o princípio originário do real.  Anaximandro, por exemplo,  identificou esse 

princípio com: 

A. Água B. Fogo C. Infinito D. Ar E. Número 
 

5 “A Filosofia é estudo do absoluto” esta definição pertence à:   

A. Descartes B. Hegel C. Kant D. Cícero E. Sartre 
 

6 O princípio primordial de que tudo existe em Tales de Miletos é: 

A. Apeiron B. Fogo  C. Água D. Ar  E. Supra 

sensível 
 

7 “… viver sem a Filosofia é na verdade ter olhos fechados, sem nunca se esforçar por abrir…”. Assim se pronuncia: 

A. Descartes B. Kant C. Santo 

Agostinho 

D. Sócrates E. Pitágoras 
 

8 A Filosofia tem duas funções: teórica e prática. A primeira ajuda o Homem… 

A. A tomar uma atitude existencial e um novo tipo de comportamento 

B. A agir, reagir e comportar-se na vida 

C. A analisar o mundo e a reflectir sobre todas as coisas 

D. A transformar social e politicamente a sociedade 

E. A solucionar os problemas 

9 Quanto ao método, a filosofia difere-se das outras ciências, pois: 

A. Aplica a análise crítica dos fenómenos sociais e as ciências estudam os factos  naturais 

B. Usa os princípios da lógica formal e as outras ciências usam os princípios da lógica material 

C. Aplica a justificação lógico-racional e as outras ciências usam o método experimental 

D. Usa o método de análise (indução) e as outras ciências usam a síntese (dedução) 

E. Usa a indução e as outras ciências a dedução 

10 Antropologia filosófica é uma das disciplinas da Filosofia. Ela estuda: 

A. As culturas das sociedades primitivas B. A evolução do homem ao longo da História 

C. A origem da alma D. A origem, essência e destino do homem 

E. As culturas primitivas  
 

11 Segundo Piaget o desenvolvimento moral da consciência obedece as seguintes etapas: 

A. Heteronomia, autonomia, moral de solidariedade entre os iguias 

B. Moral de solidariedade entre os iguais, heteronomia, autonomia 

C. Autonomia, heteronomia, moral de obrigação 

D. Moral de obrigação, heteronomia, autonomia 

E. Heteronomia, moral de solidadariedade entre os iguais, autonomia 

12 A consciência moral caracteriza-se como: 

A. Decisão individual para cumprir uma lei 

B.;   

C.;  

B. Recta intenção no cumprimento de um dever 

 C. Adesão aos mandamentos da sociedade D. Interiorização das normas éticas da sociedade 

E. Juíz interior que condena ou aprova os actos de incidência moral 
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13 O Cepticismo é uma corrente filosófica que exalta a dúvida. O seu fundador é:  

A. Platão, que afirma o conhecimento como recordação 

B. Descartes, que afirma a dúvida metódica 

C. Nietzsche, que defende a irracionalidade do mundo e da história 

D. Pirro, que defende a impossibilidade da Razão conhecer a verdade 

E. Sócrates, com a sua célebre expressão: “Só sei que nada sei” 

14 A pessoa constitui por si mesma um dinamismo peculiar a um ser: 

A. Livre, autónomo, condicionado, inteligente, corajoso 

B. Corpóreo, singular, único, inconfundível, alegre 

C. Com abertura e dignidade, responsável, ético e moral 

D. Singular, livre, autónomo, responsável, com dignidade e abertura 

E. Único, inconfundível, responsável e singular 

15 Os 3 elementos do conhecimento são: 

A. O sujeito, o objecto e o conhecimento B. O sujeito, o conceito e a realidade 

C. O sujeito, o objecto e o acto de conhecer D. O conceito, o objecto e o conhecimento 

E. O sujeito, o objecto e o conceito  
 

16 Existem 3 perspectivas de análise do conhecimento: 

A. Filogenética, ontológica e fenomenológica B. Ontogenética, ontológica e filogenética; 

C. Gnosiológica, fitogenética e ontogenética D. Filogenética, ontogenética e fenomenológica 

E. Fenomenológica, ontogenética e gnosiológica  
 

17 As correntes que debatem o problema da possibilidade do conhecimento são: 

A. Dogmatismo  e Relativismo B. Criticismo e Pragmatismo C. Dogmatismo e Pragmatismo 

D. Empirismo e Cepticismo E. Dogmatismo, Cepticismo.  
 

18 “O conhecimento autêntico é  aquele que tem como fonte a razão”. Os que defedem esta tese são: 

A. Cépticos B. Empiristas C. Racionalista D. Relativistas E. Intelectualistas 
 

19 A teoria de reminiscência, segundo a qual aprender é recordar, é defendida por 

A. David 

Hume    

B. Platão   C. John Locke        D. Edmund 

Husserl 

E. Kant.       
 

20 Platão (sec. V a. C.) foi o primeiro filósofo que levantou a problemática da origem das ideias. E, a sua teoria chamou-se: 
A. Iluminação B. Reminiscência C. Inatismo Virtual    D. Inatismo E. Anti-inatismo 

 

21 A corrente filosófica segundo a qual a mente humana pode comparar-se à um papel em branco no qual a experiência escreve o seu 

texto, é liderada por: 

A. Leibniz B. Locke C. Hume D. K.Pooper  E. Gramsci 
 

22 Ao nível gnosiológico, Kant operou  uma mudança que se chama revolução copernicana na relação sujeito – objecto. Esta  

revolução consiste: 
A. No sujeito cognoscente adaptar-se ao objecto 

B. B.;   

C. C.;  

B. No objecto adaptar-se às categorias da mente humana 

 C. No sujeito descrever fielmente o objecto D. No objecto “deixar-se” conhecer pelo sujeito 

 
E. No sujeito e o objecto co-relacionarem-se para elaboração do conhecimento 

 

23 Um raciocínio pode ter validade formal quando: 
A. Se constituem conceitos no juízo, juízos no raciocínio 

 

B. B.;   

C. C.;  

B. Contém juízos nos conceitos e raciocínios nos juízos 

 

 
C. Contém juízos nos raciocínios e raciocínios nos conceitos 

 

D. Contém juízos nos conceitos e conceitos nos juízos 

 

 
E. Contém conceitos nos juízos e raciocínios nos juízos 

 

24 Considere o seguinte Raciocínio: “Todas as plantas têm flores. Ora, As flores têm pétalas. Logo, as pétalas têm plantas. Este 

raciocínio tem Validade: 
A. Formal e não Material           B. Formal e Material         C. Material D. Formal E. Nenhuma Validade 

 

25 A lógica é uma disciplina meramente teórica e formal. Contudo, ela conhece um campo prático de aplicação que inclui novas 

ciências e tecnologias, nomeadamente: 

A. Cibernética, informática e inteligência artificial B. Conceito, juízo e raciocínio 

C. Sintáctica, semântica e pragmática D. Anomalia, paradigma e ciência normal 

E. Linguagem, pensamento e discurso  
 

26 De acordo com a extensão e compreensão dos conceitos, escolha a ordem mais correcta das seguintes séries de conceitos, Segundo a 

sua extensão crescente: 

A. Cidadão moçambicano, Matusse, Vertebrado, Homem, Animal, mamífero 

B. Matusse, Cidadão moçambicano, Homem, mamífero, vertebrado, Animal 

C. Animal, Cidadão moçambicano, Homem, Matusse, Vertebrado, mamífero 

D. Homem, Matusse, Vertebrado, Cidadão moçambicano, Animal, mamífero 

E. Mamífero, Vertebrado, animal, Matusse, Homem, Cidadão moçambicano 

27 Nas inferências imediatas por oposição as proposições contrárias são aquelas que: 

A. São universais com mesma quantidade e diferente qualidade 

 

B. B.;   

C. C.;  

B. São universais com mesma qualidade e diferente qualidade 

 C. São particulares e têm quantidade e qualidade diferentes D. São particulares e têm quantidade e qualidade iguais 

E. São singulares e têm mesma quantidade e diferente qualidade 

 

 

28 Das afirmações abaixo, escolha a correcta: 

A. Proposição é o acto mental pelo qual se afirma alguma coisa 

B. Juízo é uma actividade comunicacional que tem por finalidade expor opiniões e persuadir um público-alvo 

C. Raciocínio é a primeira operação da mente que consiste na apreensão da essência dos conceitos 

D. Inferência é um raciocínio que parte da premissa particular para uma universal 

E. Silogismo é um raciocínio dedutivo formado por três proposições, sendo duas premissas e uma conclusão 
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ANULADA 

ANULADA 

 
29 Os juízos podem ser classificados quanto à: 

A. Natureza da cópula, extensão do sujeito, compreensão do sujeito, relação e modalidade 

B. Natureza do juízo, compreensão do sujeito, relação, modalidade e extensão do sujeito 

C. Natureza da cópula, qualidade, forma do juízo, quantidade e qualidade 

D. Relação, modalidade, quantidade do juízo, extensão e qualidade 

E. Compreensão do sujeito, relação, modalidade, forma do juízo e qualidade 

30 A classificação correcta da proposição “nenhum moçambicano odeia a paz” é: 

A. Proposição universal afirmativa 

 

B. Proposição universal negativa 

 

C.  

C.   Proposição universal negativa 

 

D.  
        D.    Proposição particular negativa E. Nenhuma das opções  

 

31 Duas proposições não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo; mas podem contudo, ser ambas falsas simultaneamente. Esta é lei 

das:      
A. Contrárias B. Contraditórias C. Sub contrárias         

D. Subalternas E. Nenhuma  
 

32 Se a proposição do tipo “Nenhuma operação é dolorosa” é falsa, o valor da sua contrária será: 

A. Apenas verdadeira B. Apenas falsa C. Tanto verdadeira assim como falsa 

D. Verdadeira E. Nenhuma das opções 
 

33 Encontre a contraditória de “Todos os moçambicanos são africanos”: 

A. Alguns moçambicanos não são africanos B. Nenhum moçambicano é africano 

C. Alguns moçambicanos são africanos D. Todos africanos são moçambicanos 

E. Nenhum africano é moçambicano  
 

34 Há quatro tipos de silogismo categóricos irregulares, nomeadamente: 

A. Entimema, polissilogismo, sorites e modus tollens 

B. Epiquerema, sorites, sorites regressivo e sorites progressivo 

C. Polissilogismo, epiquerema, entimema e silogismo hipotético 

D. Modus ponens, modus tollens, modo tolendo-ponens e modo ponendo-tollens 

E. Entimema, epiquerema, polissilogismo e sorites 

35 O Termo Médio (M) é sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor.  Qual é a figura? 
A. 1ª. Figura B. 2ª Figura      C. 3ª Figura      

D. 4ª Figura E. Nenhuma  
 

36 Um silogismo com os modos AAI, é terceira figura.  Para que modo se deve reduzir para que seja perfeito? 

A. AAA B. AIA   C. EAE                   D. AII E. EIO 
 

37 A Política como ciência tem a sua origem com Nicolau Maquiavel com a publicação da obra intitulada: 

A. A República                                                      B. O Príncipe 

 

C. O Retorno do Bom Selvagem                             

D. Organon E. A Política  
 

38 A expressão segundo a qual, “Em política deve praticar-se o bem quando possível, mas fazer o mal sempre que necessário”, 

pertence a: 

A. Platão B. São Tomás de Aquino C. Thomas Hobbes D. Nicolau E. Maquiavel  
 

39 O hino da negritude “ Cahier d´um retour au pays natal”  foi escrito por: 

A. Booker Washington B. Aimé Césaire   C. Du Bois  

D. Julius Nyerere E. Sartre  
 

40 A obra a “África deve unir-se” pertence à: 

A. K. Nkrumah B. Albert Luthuli C. Nelson Mandela 

D. Ahmed Sekou Touré E. Aimé Césaire  
 

41 Antes de Maquiavel a preocupação da Filosofia Política era: 
A. Quem deve governar?   B. O que é governar? C. Como governar? 

D. Para quê a Política? 

E. E..  

E.     O que é a política? 
 

42 O pensamento político de Maquiavel resume-se em três áreas fundamentais: 

A. O príncipe, o discurso sobre a primeira década de Titus Livius e a virtude 

B. A origem do realismo político, o princípio de que os fins justificam os meios e a paz perpétua 

C. A virtude do príncipe, a política e as formas do governo 

D. A origem do realismo político, a virtude do príncipe e o princípio de que os fins justificam os meios 

E. As formas do governo, o realismo político e a virtude do príncipe 

43 Para São Tomás de Aquino, existem três formas de governo, nomeadamente 

A. Democracia, aristocracia e teocracia B. Monarquia, aristocracia e democracia 

C. Oligarquia, democracia e aristocracia D. Monarquia, oligarquia e política 

E. Tirania, oligarquia e timocracia  
 

44 A expressão: homo homini lupus (o homem é lobo do homem) pertence a 

A. Nicolau Maquiavel. 

A. ;   

B. John Locke C. Thomas Hobbes 

D. Jean-Jacques Rousseau E. Charles de Montesquieu 

 
 

45 A expressão segundo a qual, “Se alguém, por natureza vive fora do Estado é superior ou inferior ao homem. Quem é incapaz de 

viver em sociedade, ou não precisa dela por ser auto-suficiente, deve ser um animal ou um Deus”, pertence a: 

A. Thomas Hobbes B. Aristóteles C. São Tomás de Aquino 

D. Nicolau Maquiavel E. Charles de Montesquieu  
 

46 “Todo o homem é por natureza um animal socialmente político”. Esta célebre frase pertence a: 

A. Sócrates B. Locke C. Aristóteles  D. Hobbes E. Rousseau 
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47 A questão de fundo da Filosofia Africana desde os seus primórdios é: 

A. Busca da liberdade, identidade e auto determinação do Africano 

B. Busca de liberdade, identidade e igualdade entre os africanos 

C. Busca da verdade sobre a África 

D. Busca da escrita para o reconhecimento da filosofia africana 

E. Fazer uma filosofia africana como a grega 
 

48 Depois da independência surge em África a Filosofia crítica que teve como representante: 
A. Azikiwe, Conte Gobineau e Tempels     

B. Du-Bois, Towa       

C. Towa, Eboussi e Hountondji    

D. Du-Bois, Hountondje e Krumah            

E. Eboussi, Towa e Krumah 
49 No âmbito da filosofia política Africana surgiu a doutrina do Socialismo Ujamaa, proposto por: 

A. K. Kaunda   

 

B. Eduardo Mondlane   C. J. Nyerere 

D. ;  
        D.    Senghor 

E. ;  

E. W. Bliden  
 

50 O filósofo político, Thomas Hobbes, distingue dois estados da humanidade: o natural e o político-social. Na perspectiva deste 

filósofo, qual é a consequência do estado natural? 

A. Submissão a uma disciplina, pois os homens são moralmente educados 

B. Guerra de todos contra todos, pois os homens são egoístas 

C. Espírito de tolerância entre os homens, pois eles são naturalmente bons 

D. Defesa mútua entre os homens, pois eles são pacíficos 

E. A corrupção dos valores primitivos da humanidade 
 

51 O princípio da separação de poderes foi desenvolvido por: 

A. Nicolau Maquiavel 

 

B. Jean-Jacques Rousseau   C. John Locke 

D. ;          D.    Charles de Montesquieu. 

E. ;  

E.     Todos os filósofos políticos  
 

52 Os três poderes do Estado são: 

A. Poder económico, poder legislativo e poder judicial  B. Poder legislativo, poder executivo e poder judicial 

A. ;   

B. C.;  

C. Poder político, poder social e poder económico 

B. ;  

D. poder executivo e poder económico  e político 

E. poder popular, poder democrático e poder tirânico 

 

 
 

53 Mesmo sem muito consenso, considera-se como temas e correntes da filosofia africana:  
A. Etnofilosofia, sagacidade filosófica, filosofia política africana, filosofia cultural e filosofia profissional 

A. B.;   

B. C.;  
        B.    Etnofilosofia, negritude, panafricanismo e filosofia política africana 

C. Sagacidade filosófica, panafricanismo, negritude e socialismo africano 

D. Corrente crítica, sagacidade, Etnofilosofia e panafricanismo. 

 E. Etnofilosofia, negritude, filosofia académica e filosofia profissional 

F. E..  

 

 

54 A filosofia africana profissional ou académica tem como principais representantes: 

A. Nyerere, Machel, Nkrumah, Lumumba e Kaunda   

B. B.;   

C. C.;  

B. Nyerere, Nkrumah, Towa, Ngoenha e Mbiti 

 

 
C. Mbiti, Tempels, Kagame, Nkrumah e Senghor 

 

D. Aimé Césaire, Senghor, Wiredu, Towa e Oruka 

 

 
E. Hountondji, Oruka, Wiredu, Towa e Eboussi 

Boulaga.  

F. E..  

 

 

 
 

55 Platão na sua estética estabelece dois mundos para explicar a ideia do bem e a crítica a arte. Quais são esses mundos? 

A. Sensivel e transcendental 

B. Sensivel e terrestre  

C. Cosmológico e espiritual  

D. Espiritual e das ideias  

E. Transcendental e espiritual 

 

FIM! 
 


