
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de setembro de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 1º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                   SIMULADO DE FILOSOFIA 

Pergunta 1 (5 pontos) 

  

“As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. Também 

podem ser questionadas e destituídas”. Isso significa que: 

Opções de pergunta 1: 

 Nós não podemos pensar sobre as normas morais que são impostas; 

 Nós temos que concordar com as normas morais porque são as normas da nossa cultura; 

 A moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus comportamentos e, por isso, está 

sujeita a mudanças a depender do país e do momento histórico em que as pessoas estão inseridas. 

 Não agimos de forma “moral” se obedecermos às regras que a sociedade estabelece. 

Pergunta 2 (5 pontos) 

  

Como podemos diferenciar “moral” e “ética”? 

Opções de pergunta 2: 

 Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. 

 Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre esses valores. 

  Moral é a prática da Ética no nosso dia a dia. 

 

 Moral é sinônimo de “ética aplicada”. 

Pergunta 3 (5 pontos) 

  



A Constituição Federal estabelece em seu art. 5° os direitos e garantias fundamentais 

do cidadão, assunto bastante comentado pela doutrina pátria. A respeito do tema, é 

correto afirmar que: 

Opções de pergunta 3: 

 A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, independente de 

determinação judicial. 

 
•  

• Não é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença. 

•  

 
•  

• É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 

fins de investigação civil e administrativo. 

•  

 
• Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 

Pergunta 4 (5 pontos) 

  

Sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as frases abaixo e assinale a 

correta. 

Opções de pergunta 4: 

 
•  

• é livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

•  

 
•  

• as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial, exigindo-se, para ambos os casos, trânsito em julgado. 

•  

 
•  

• no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 

assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

•  

 
• a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada exclusivamente pela lei brasileira. 



Pergunta 5 (5 pontos) 

  

Sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as frases abaixo e assinale a 

correta. 

Opções de pergunta 5: 

 
•  

• é livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

•  

 
•  

• as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial, exigindo-se, para ambos os casos, trânsito em julgado. 

•  

 
•  

• no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 

assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

•  

 
• a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada exclusivamente pela lei brasileira. 

Pergunta 6 (5 pontos) 

  

A partir da década de 1980, o estudo das emoções no contexto do trabalho torna-se 

uma constante no âmbito da psicologia organizacional e do trabalho, sinalizando, 

cada vez mais, a importância de indicadores de saúde e de gerenciamento do stress no 

contexto do trabalho. Em relação a esses estudos, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

( ) O trabalho emocional coloca em pauta o trabalho entendido como objeto 

depositário de emoções e afetos, com seus sentidos e significados.  

( ) As emoções dirigidas ao trabalho, no contexto em que este ocorre, ressaltam a 

repercussão de eventos emocionais experimentados fora do ambiente de trabalho.  

( ) As emoções para o trabalho ocupam-se das regras de sentimentos, emoções e dos 

custos decorrentes para atender às demandas organizacionais, embora se destoem dos 

sentimentos internos do trabalhador. 

( ) O trabalho com emoções descarta as características e a natureza da ocupação ou 

profissão capazes de mobilizar outras emoções que exigem do trabalhador forte 

identidade profissional e investimento afetivo para um bom desempenho. 

( ) O contexto das emoções no trabalho implica no reconhecimento de que a 

qualidade do ambiente de trabalho decorre em grande parte das relações e interações 

estabelecidas, as quais propiciam tanto o adoecimento quanto o equilíbrio emocional 

e o sentido de vida. 



A sequência está correta em 

Opções de pergunta 6: 

 F, F, V, V, V. 

 V, V, F, F, F. 

 F, V, F, F, V. 

 V, F, V, V, F. 

 


