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PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS (70 pontos)

Observações:

 A primeira parte desta prova contem sete questões, com o valor de 10 pontos cada.
Uma média de duas folhas foi destinada ao desenvolvimento de cada uma destas
questões. Não será possível incluir outras folhas na prova.

 Os temas para questão da dissertação (Segunda parte) encontram-se logo após as
folhas  de  resposta  da  primeira  parte.  Foram  incluídas  cinco  folhas  para  a
dissertação.
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1. Explicitar uma das críticas formuladas à metafísica pelo pensamento filosófico, a partir do 
século XIX.

2. Comparar as concepções de Verdade como alétheia e como adequatio.

3. Relacionar Ética e Moral considerando a problematização filosófica dessas noções.

4. Esclarecer os efeitos da Indústria Cultural sobre as formas da sensibilidade e seu impacto 
nos modos de consumo e na experiência estética.

5. Analisar a crise das concepções modernas de Estado e soberania política, no contexto da 
mundialização do capital e da globalização da economia e da cultura.

6. Estabelecer relações entre os conceitos de Liberdade e Poder.

7. Avaliar o papel do ensino de Filosofia à luz da problemática da cidadania e da formação, 
no contexto da legislação educacional em vigor.

SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO   (Valor:   30 pontos)
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Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três
páginas e, no máximo, cinco. Se desejar, utilize as folhas de rascunhos, sem destacá-las do
corpo da prova.  Entretanto,  para  efeito de avaliação, o rascunho não será considerado.

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO 

1. A questão do ser.

2. Ser, sujeito, linguagem.

3. Verdade e crença.

4. A construção do sujeito moderno.

5. Liberdade e necessidade.

6. Ética contemporânea.

7. O belo e o bem.

8. Modernidade e pós-modernidade.

9. Poder e trabalho.
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