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Locke - Epistemologia 

1. (UNICAMP 2015)  

A maneira pela qual adquirimos qualquer 

conhecimento constitui suficiente prova de que 

não é inato. 

LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. 
São Paulo: Nova Cultural, 1988, p.13. 

 

O empirismo, corrente filosófica da qual Locke 

fazia parte, 

a) afirma que o conhecimento não é 

inato, pois sua aquisição deriva da 

experiência.    

b) é uma forma de ceticismo, pois nega 

que os conhecimentos possam ser 

obtidos.    

c) aproxima-se do modelo científico 

cartesiano, ao negar a existência de 

ideias inatas.    

d) defende que as ideias estão presentes 

na razão desde o nascimento.    

 

 

2. (UFSJ 2012)  

Ao investigar as origens das ideias, diversos 

filósofos fizeram interferências importantes no 

pensamento filosófico da humanidade. Dentre 

eles, destaca-se o pensamento de John Locke. 

Assinale a alternativa que expressa as origens das 

ideias para John Locke.  

a) “Não há dúvida de que todo o nosso 

conhecimento começa com a 

experiência [...] mas embora todo o 

nosso conhecimento comece com a 

experiência, nem por isso todo ele 

pode ser atribuído a esta, mas à 

imaginação e à ideia.”  

b) “O que sou eu? Uma substância que 

pensa. O que é uma substância que 

pensa? É uma coisa que duvida, que 

concebe, que afirma, que nega, que 

quer, que não quer, que imagina e que 

sente, uma ideia em movimento.  

c) “Quando analisamos nossos 

pensamentos ou ideias, por mais 

complexos e sublimes que sejam, 

sempre descobrimos que se resolvem 

em ideias simples que são cópias de 

uma sensação ou sentimento anterior, 

calcado nas paixões.”  

d) “Afirmo que essas duas, a saber, as 

coisas materiais externas, como objeto 

da sensação, e as operações de nossas 

próprias mentes, como objeto da 

reflexão, são, a meu ver, os únicos 

dados originais dos quais as ideias 

derivam.”  

3. (UFF 2012)  

O filósofo inglês John Locke (1632-1704) é um dos 

fundadores da concepção liberal da vida política. 

Em sua defesa da liberdade como um atributo que 

o homem possui desde que nasce, ele diz: “Para 

compreender corretamente o que é o poder 

político e derivá-lo a partir de sua origem, devemos 

considerar qual é a condição em que todos os 

homens se encontram segundo a natureza. E esta 

condição é a de completa liberdade para poder 

decidir suas ações e dispor de seus bens e pessoas 

do modo que quiserem, respeitados os limites das 

leis naturais, sem precisar solicitar a permissão ou 

de depender da vontade de qualquer outro ser 

humano.” 

Assinale o documento histórico que foi 

diretamente influenciado pelo pensamento de 

Locke.  

a) O livro “O que é a propriedade?”, de 

Proudhon (1840)  

b) O “Manifesto Comunista”, de Karl Marx 

e Frederico Engels (1848)  
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c) A “Concordata” estabelecida entre 

Napoleão e o Vaticano (1801)  

d) A declaração da “Doutrina Monroe” 

(1823)  

e) A “Declaração de Independência” dos 

Estados Unidos (1776)  

4. (UFSJ 2011)  

John Locke é apontado como pioneiro do 

materialismo moderno. Sobre o “materialismo 

moderno”, é CORRETO afirmar que:  

a) “Deriva as ‘ideias’ de que se constitui o 

conhecimento diretamente das 

sensações que se marcaram na mente 

[...] não cabendo assim ao pensamento 

nada mais, [...] que combinar, 

comparar e analisar essas mesmas 

ideias”.  

b) “Todo o princípio do conhecimento 

material é sensorial, transponível, 

relativo e infinito”.  

c) “O valor da experiência sensível, como 

fator primário da elaboração cognitiva, 

está na possibilidade de conhecer a 

essência da natureza”.  

d) “O conhecimento deve ser introjetado 

a partir da experiência extrassensorial, 

peculiar a todo ser pensante”.  

5. (UNIOESTE 2010) 

“Se os que nos querem persuadir que há princípios 

inatos não os tivessem compreendido em 

conjunto, mas considerado separadamente os 

elementos a partir dos quais estas proposições são 

formuladas, não estariam, talvez, tão dispostos a 

acreditar que elas eram inatas. Visto que, se as 

ideias das quais são formadas essas verdades não 

fossem inatas, seria impossível que as proposições 

formadas delas pudessem ser inatas, ou nosso 

conhecimento delas ter nascido conosco. Se, pois, 

as ideias não são inatas, houve um tempo quando 

a mente estava sem esses princípios e, desse 

modo, não seriam inatos, mas derivados de alguma 

outra origem. Pois, se as próprias ideias não o são, 

não pode haver conhecimento, assentimento, nem 

proposições mentais ou verbais a respeito delas. 

[…] De onde apreende a mente todos os materiais 

da razão e do conhecimento? A isso respondo, 

numa palavra, da experiência. Todo o nosso 

conhecimento está nela fundado, e dela deriva 

fundamentalmente o próprio conhecimento. 

Empregada tanto nos objetos sensíveis externos 

como nas operações internas de nossas mentes, 

que são por nós mesmos percebidas e refletidas, 

nossa observação supre nossos entendimentos 

com todos os materiais do pensamento.” 

(Locke) 

Tendo presente o texto acima, é correto afirmar, 

segundo Locke, que  

a) há duas fontes de nossas ideias, a 

sensação e a reflexão, de modo que 

tudo o que é objeto de nossa mente, 

por ser ela como que um papel em 

branco, é adquirido por meio de uma 

ou de outra dessas duas fontes.  

b) contrariamente ao que afirma o texto, 

o autor admite excepcionalmente 

como inatos alguns princípios 

fundamentais e algumas ideias 

simples.  

c) chama-se experiência a forma de 

conhecimento que, produzido por 

meio das diferentes sensações, nos 

permite saber o que as coisas são em 

sua essência e na medida em que são 

independentes de nós.  

d) a ideia de substância é uma ideia 

simples formada diretamente a partir 

de nossa experiência das coisas e da 

capacidade que elas têm de 

subsistirem.  

e) todas as nossas percepções ou ideias 

provém das sensações externas e de 

nosso contato com o que existe fora de 

nós.  
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Gabarito 

1 – A  

2 – D  

3 – E  

4 – A  

5 – A  

 

 


