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ENEM 2018
1. ENEM 2018
O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando
se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que
pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em
que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é
o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso
neste movimento.
MERLEAU-PONTY, M. Elogio da filosofia. Lisboa: Guimarães, 1998 (adaptado).

O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se
caracteriza por
a)
b)
c)
d)
e)

reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético.
ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias.
associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade.
conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento.
compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais.

2. ENEM 2018
TEXTO I
Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido
também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser
oferecida por sua própria força e invenção.
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

TEXTO II
Não vamos concluir, com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente
mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa
conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o
mais conveniente ao gênero humano.
ROUSSEAU, J.-J. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. São Paulo: Martins Fontes,
1993 (adaptado).

Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo
o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma
a.
b.
c.
d.
e.

predisposição ao conhecimento.
submissão ao transcendente.
tradição epistemológica.
condição original.
vocação política.
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3. ENEM 2018
O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se
acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo
almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século
XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história.
ODALIA, N. In: PINSKY, J.; PINSKY, C. B. História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003.

No ambiente cultural do Antigo Regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de
suas características a
a)
b)
c)
d)
e)

aproximação entre inovação e saberes antigos.
conciliação entre revelação e metafísica platônica.
vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa.
separação entre teologia e fundamentalismo religioso.
contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento.

4. ENEM 2018
A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda realização
humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente
tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual
todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda realidade
individual tornou-se social, diretamente dependente da força social, moldada por ela.
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

valorização dos conhecimentos acumulados.
exposição nos meios de comunicação.
aprofundamento da vivência espiritual.
fortalecimento das relações interpessoais.
reconhecimento na esfera artística.

5. ENEM 2018
A quem não basta pouco, nada basta.
EPICURO. os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985.

Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude:
a)
b)
c)
d)
e)

Esperança, tida como confiança no porvir.
Justiça, interpretada como retidão de caráter.
Temperança, marcada pelo domínio da vontade.
Coragem, definida como fortitude na dificuldade.
Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão.
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6. ENEM 2018
Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra “Deus”, sabemos, de imediato, que Deus existe.
Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja
maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento.
Donde se segue que o objeto designado pela palavra “Deus”, que existe no pensamento, desde que se
entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente.
Tomás de Aquino. Suma Teológica. Rio de Janeiro: Loyola, 2002.

O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por
a)
b)
c)
d)
e)

reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos.
sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé.
explicar as virtudes teológicas pela demonstração.
flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados.
justificar pragmaticamente crença livre de dogmas.

7. ENEM 2018
Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: “Que fazia Deus antes de
criar o céu e a terra? Se estava ocioso e na realizava”, dizem eles, “por que não ficou sempre assim no
decurso dos séculos, abstendo-se, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma
vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criar, como pode haver verdadeira eternidade, se
n’Ele aparece uma vontade que antes não existia?”
AGOSTINHO. Confissões. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre a(s)
a)
b)
c)
d)
e)

essência da ética cristã.
natureza universal da criação.
certezas inabaláveis da experiência.
abrangência da compreensão humana.
interpretação da realidade circundante.

Gabarito
1 – A alternativa correta é a letra D. Para um filósofo, é indispensável o rigor da investigação. Filosofia não é
dizer frases de efeito. É preciso apresentar conclusões sólidas e bons argumentos. Vejo como no texto o
autor afirma que o filósofo tem o “gosto da evidência”. Além disso, não é um filósofo quem não se mantem
aberto ao questionamento. No texto, o autor afirma isso ao dizer que só conseguiram ser filósofos aqueles
que “se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto”.
2 – A alternativa correta é a letra D. Tanto Hobbes como Rousseau pensavam que os seres humanos eram
iguais, porque se encontravam em uma condição de igualdade naquela que é a condição original da
existência humana, o Estado de Natureza.
3 – A alternativa correta é a letra E. O contexto histórico mencionado no texto é conhecido como Iluminismo
ou Século das Luzes. É um contexto em que se lutava pela liberdade de pensamento como forma de
promover o saber e o conhecimento e assim o progresso na ciência, na tecnologia e uma melhoria geral da
vida. E um dos obstáculos a isso era, e continua sendo, o clericalismo, a religião.
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4 – A alternativa correta é a letra B. Debord está fazendo nesse texto uma análise da sociedade que ele
chama de “sociedade do espetáculo”. No texto, ele destaca uma transição do ser para o ter e deste para o
parecer. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que em um determinado momento histórico o que
importava era o ser, o que uma pessoa era. A partir de determinados desenvolvimentos econômicos isso se
tornou secundário e o prestígio social passou a depender muito mais do que a pessoa tinha – um carro, uma
casa etc. No entanto, isso também perdeu espaço. Na nossa sociedade, o importante é parecer, ostentar de
alguma forma o que se tem. Caso isso não seja feito, de nada vale ter algo. Ou seja, não basta um carro
importado, é importante que esse carro seja mostrado de várias formas.
Essa preocupação generalizada como o parecer gera a necessidade de “exposição nos meios de
comunicação”, a alternativa correta.
5 – A alternativa correta é a letra B. Epicuro foi um filósofo que defendia a moderação como forma de
satisfazer os desejos. Ele raciocinava mais ou menos assim. Se desejo ter um carro caro, de nada adianta
satisfazer esse desejo. Isso não me trará felicidade. Logo depois de adquirir o carro, sua posse não me
satisfará mais. Irei querer um carro mais caro, e assim sucessivamente. Não importa quantos carros compre,
sempre irei querer um carro mais caro ainda. É esse o sentido da frase “a quem não basta pouco, nada
basta”.
Como forma de remediar essa insatisfação constante que aflige os seres humanos, Epicuro recomendava
que praticássemos a temperança, ou seja, a moderação dos desejos. Assim seríamos felizes por não nos
sentirmos a todo momento insatisfeitos.
6 – A alternativa correta é a letra B. Nesse texto, Tomás de Aquino apresenta um argumento para justificar a
existência de Deus. Ou seja, está tentando “sustentar racionalmente” uma doutrina que é baseada na fé.
7 – A alternativa correta é a letra B. Nessa passagem, Agostinho está relatando um questionamento sobre
Deus e alguns enigmas que rondam sua existência. Esse tipo de problema lava a questões sobre a
“abrangência da compreensão humana”, ou seja, até que ponto somos capazes de conhecer realmente
coisas misteriosas como Deus.
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ENEM 2017
1. ENEM 2017 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. “A propriedade me
foi subtraída”, então também foi restituída. “Mas quem a subtraiu é mau”. O que te importa por meio de
quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida
das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria.
EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. São Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado).

A característica do estoicismo presente nessa citação do
a)
b)
c)
d)
e)

explicar o mundo com números.
Identificar a felicidade com o prazer
aceitar os sofrimentos com serenidade.
Questionar o saber científico com veemência.
considerar as convenções sociais com desprezo.

2. ENEM 2017 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
A crítica é uma questão de distância certa. O olhar hoje mais essencial, o olho mercantil que penetra no
coração das coisas, chama-se propaganda. Esta arrasa o espaço livre da contemplação e aproxima tanto as
coisas, coloca-as tão debaixo do nariz quanto o automóvel que sai da tela de cinema e cresce, gigantesco,
tremeluzindo em direção a nós. E, do mesmo modo que o cinema não oferece móveis e fachadas a uma
observação crítica completa, mas dá apenas a sua espetacular, rígida e repentina proximidade, também a
propaganda autêntica transporta as coisas para primeiro plano e tem um ritmo que corresponde ao de um
bom filme.
BENJAMIN, W. Rua de mão única: infância berlinense – 1900. Belo Horizonte: Autêntica, 2013 (adaptado).

O texto apresenta o entendimento do filósofo Walter Benjamin, segundo o qual a propaganda dificulta o
procedimento de análise crítica em virtude do(a)
a)
b)
c)
d)
e)

caráter ilusório das imagens.
evolução constante da tecnologia.
aspecto efêmero dos acontecimentos.
conteúdo objetivo das informações.
natureza emancipadora das opiniões.

3. ENEM 2017 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
O povo que exerce o poder não é sempre o mesmo povo sobre quem o poder é exercido, e o falado selfgovernment [autogoverno] não é o governo de cada qual por si mesmo, mas o de cada qual por todo o resto.
Ademais, a vontade do povo significa praticamente a vontade da mais numerosa e ativa parte do povo — a
maioria, ou aqueles que logram êxito em se fazerem aceitar como a maioria.
MILL, J. S. Sobre a liberdade. Petrópolis: Vozes, 1991 (adaptado).

No que tange à participação popular no governo, a origem da preocupação enunciada no texto encontra-se
na
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a)
b)
c)
d)
e)

conquista do sufrágio universal.
criação do regime parlamentarista.
institucionalização do voto feminino.
decadência das monarquias hereditárias.
consolidação da democracia representativa.

4. ENEM 2017 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Os direitos civis, surgidos na luta contra o Absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições
modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso invocamos
esses velhos “direitos naturais” nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem.
QUIRINO, C. G.; MONTES, M. L. Constituições. São Paulo: Ática, 1992 (adaptado).

O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui
a)
b)
c)
d)
e)

voto secreto e candidatura em eleições.
moradia digna e vagas em universidade.
previdência social e saúde de qualidade.
igualdade jurídica e liberdade de expressão.
filiação partidária e participação em sindicatos.

5. ENEM 2017 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
A definição de Aristóteles para enigma é totalmente desligada de qualquer fundo religioso: dizer coisas reais
associando coisas impossíveis. Visto que, para Aristóteles, associar coisas impossíveis significa formular uma
contradição, sua definição quer dizer que o enigma é uma contradição que designa algo real, em vez de não
indicar nada, como é de regra.
COLLI, G. O Nascimento da Filosofia. Campinas: Unicamp, 1996 (adaptado).

Segundo o texto, Aristóteles inovou a forma de pensar sobre o enigma, ao argumentar que
a)
b)
c)
d)
e)

a contradição que caracteriza o enigma é desprovida de relevância filosófica.
os enigmas religiosos são contraditórios porque indicam algo religiosamente real.
o enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível ao mesmo tempo.
as coisas impossíveis são enigmáticas e devem ser explicadas em vista de sua origem religiosa.
a contradição enuncia coisas impossíveis e irreais, porque ela é desligada de seu fundo religioso.

6. ENEM (SEGUNDA APLICAÇÃO) 2017
Dado que, dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros,
enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a
intuição são sempre verdadeiros, e dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o
conhecimento científico, exceto a intuição, e, por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as
demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode
haver conhecimento científico dos princípios, e dado que não pode haver nada mais verdadeiro que o
conhecimento científico, exceto a intuição, a intuição deve ter por objeto os princípios.
ARISTÓTELES. Segundos analíticos. In: REALE, G. História da Filosofia Antiga. São Paulo: Loyola, 1994.

Os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertencem ao domínio do(a)
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a)
b)
c)
d)
e)

opinião, pois fazem parte da formação da pessoa.
cálculo, pois são demonstrados por argumento.
conhecimento científico, pois admitem provas empíricas.
intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico.
prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade.

7. ENEM 2017
A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras
abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao
decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade
de felicidade para todos aqueles que serão afetados.
RACHELS, J. Os elementos da filosofia moral. Baruer-SP: Manole, 2006

Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma
a)
b)
c)
d)
e)

fundamentação científica de viés positivista.
transgressão comportamental religiosa.
inclinação de natureza passional.
convenção social de orientação normativa.
racionalidade de caráter pragmático.

RESPOSTA
A alternativa correta é a letra E. Bentham acreditava que o critério adequado para avaliar se uma ação é
moral ou não é a quantidade de felicidade produzida. Ele pensava as decisões morais como uma espécie de
cálculo racional onde o agente deveria, para avaliar a moralidade de sua ação, somar a felicidade produzida
e descontar a infelicidade. Se o saldo fosse positivo, a ação estaria correta; se negativo, incorreta. Saber mais

8. ENEM 2017
Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: foi no século XVIIl - em 1789, precisamente
que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão. Essa Declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido
preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades: o Iluminismo.
FORTES, L.R.S. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1981 (adaptado).

Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem
como uma de suas bases a
a)
b)
c)
d)
e)

modernização da educação escolar.
atualização da disciplina moral cristã.
divulgação de costumes aristocráticos.
socialização do conhecimento científico.
universalização do princípio da igualdade civil.

RESPOSTA
A alternativa correta é a letra E. O Iluminismo foi um movimento de ideias que ganhou aceitação entre
intelectuais no século XVIII e inspirou movimentos revolucionários como a Revolução Francesa. Entre outras
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coisas, os iluministas acreditavam que todos os homens nascem iguais e possui direitos naturais, que o
Estado deve respeitar, os chamados direitos civis. Entre esses direitos estão o direito de ir e vir, a liberdade
de expressão e pensamento, a liberdade religiosa.
9. ENEM 2017
Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações mútuas
reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com
elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus
membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Isto é, tratase de uma sociedade na qual todos aceitam, e sabem que os outros aceitam, o mesmo princípio de justiça.
RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (adaptado)

A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno?

a)
b)
c)
d)
e)

A relação entre liberdade e autonomia no Liberalismo.
A independência entre poder e moral no Racionalismo.
A convenção entre cidadãos e soberano do Absolutismo.
A dialética entre o indivíduo e governo autocrata do Idealismo.
A contraposição entre bondade e condição selvagem do Naturalismo.

RESPOSTA
A resposta correta é a letra A. John Rawls é um filósofo defensor de uma concepção de justiça liberal. Ou
seja, ele acredita que uma sociedade justa, entre outras coisas, é aquela que respeita os direitos civis. Saber
disso basta para eliminar as demais alternativa e escolher a letra A.

10. ENEM 2017
Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a
refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os temperamentais, como Alcibíades
sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa
influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele
tenta imprimir sua orientação.
BREHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na
a)
b)
c)
d)
e)

contemplação da tradição mítica.
sustentação do método dialético.
relativização do saber verdadeiro.
valorização da argumentação retórica
investigação dos fundamentos da natureza.

RESPOSTA
A alternativa correta é a letra B. Sócrates foi um filósofo grego que costuma usar o método dialético para
questionar seus interlocutores e fazer com que percebessem que na verdade não saiam o que acreditavam
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saber. Método dialético, nesse caso, significa oposição, contradição de ideias e, a partir disso, a elaboração
de novas ideias, mais sólidas que aquelas das quais se partiu.
11. ENEM 2017
A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo
é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo
que para o que foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de
came e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como
figura.
HEGEL, G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.) Os pré-socráticos: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural, 2000
(adaptado)

O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o "princípio
constitutivo das coisas" estava representado pelo(a)
a)
b)
c)
d)
e)

número, que fundamenta a criação dos deuses.
devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.
água, que expressa a causa material da origem do universo
imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.
átomo, que explica o surgimento dos entes.

RESPOSTA
A alternativa correta é a E. Demócrito foi um filósofo da natureza defensor da teoria segundo a qual todas as
coisas são formadas de átomos. É deles que surgem todas as coisas.
12. ENEM 2017
O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão
procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de
tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir.
Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo
discurso, que antecede a decisão.
VITALE, D. Jürgen Habermas, modernidade e democracia deliberativa. Cadernos do CRH (UFBA), v. 19, 2006 (adaptado).

O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer processos de inclusão social. De
acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

participação direta periódica do cidadão.
debate livre e racional entre cidadãos e Estado.
interlocução entre os poderes governamentais.
eleição de lideranças políticas com mandatos temporários.
controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos.

RESPOSTA
A alternativa correta é a letra B. Habermas é um defensor da chamada democracia deliberativa. Trata-se de
uma concepção segundo a qual é necessário, numa democracia, que as decisões sejam tomadas a partir do
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amplo debate, no qual todos os cidadãos podem participar. Assim, as decisões políticas são uma deliberação,
ou seja, uma decisão precedida por reflexão. Ou, de acordo com Habermas, pode resultar em “processos de
inclusão social”.
13. ENEM 2017
Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá
pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo
determinado. Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si
mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a
fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e
prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá.
KANT, l. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo. Abril Cultural, 1980.

De acordo com a moral kantiana, a "falsa promessa de pagamento” representada no texto
a)
b)
c)
d)
e)

assegura que a ação seja aceita por todos a partir livre discussão participativa.
garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na terra.
opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal.
materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios.
permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas.

RESPOSTA
A alternativa correta é a letra C. Kant defende que ações morais são aquelas que estão de acordo com o que
chama de imperativo categórico, ou seja, aquelas que podem ser universalizadas. A falsa promessa não pode
ser universalizada, segundo Kant, porque, caso isso acontecesse, a prática de fazer promessas seria
impossibilitada. Saber mais.

14. ENEM 2017
Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado
no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o
conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim é
esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou
faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que
mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela
que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve
aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a
economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado,
legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas
outras, de modo que essa finalidade será o bem humano.
ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (adaptado)

Para Aristóteles, a relação entre o sumo em e a organização da pólis pressupõe que
a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses.
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b)
c)
d)
e)

o sumo em é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade.
a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade.
a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente.
a democracia protege as atividades políticas necessárias para o em comum.

RESPOSTA
A alternativa correta é a letra C. Aristóteles afirma nessa passagem que o estudo do sumo bem, aquilo que
buscamos por si mesmo e não tendo em vista outro fim, cabe à política e que, por isso, ela precede todas as
demais quando se trata de organizar a sociedade.
Gabarito
1–C
2–A
3–E
4–D
5–C
6–D
7–E
8–E
9–A
10 – B
11 – E
12 – B
13 – C
14 – C
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ENEM 2016
1. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
A justiça e a conformidade ao contrato consistem em algo com que a maioria dos homens parece concordar.
Constitui um princípio julgado estender-se até os esconderijos dos ladrões e às confederações dos maiores
vilões; até os que se afastaram a tal ponto da própria humanidade conservam entre si a fé e as regras da
justiça.
LOCKE, J. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural, 2000 (adaptado).

De acordo com Locke, até a mais precária coletividade depende de uma noção de justiça, pois tal noção
a)
b)
c)
d)
e)

identifica indivíduos despreparados para a vida em comum.
contribui com a manutenção da ordem e do equilíbrio social.
estabelece um conjunto de regras para a formação da sociedade.
determina o que é certo ou errado num contexto de interesses conflitantes.
representa os interesses da coletividade, expressos pela vontade da maioria.

2. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Os andróginos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses em um primeiro
momento pensam em matá-los de forma sumária. Depois decidem puni-los da forma mais cruel: dividemnos em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e, com uma linha, dividíssemos ao meio.
Desta forma, até hoje as metades separadas buscam reunir-se. Cada um com saudade de sua metade, tenta
juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser.
PLATÃO. O banquete. São Paulo: Nova Cultural, 1987.

No trecho da obra O banquete, Platão explicita, por meio de uma alegoria
a)
b)
c)
d)
e)

bem supremo como fim do homem.
prazer perene como fundamento da felicidade.
ideal inteligível como transcendência desejada.
amor como falta constituinte do ser humano.
autoconhecimento como caminho da verdade.

3. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados
objetos em determinados períodos do tempo, dos quais ela teve conhecimento. Todavia, é esta a principal
questão sobre a qual gostaria de insistir: por que esta experiência tem de ser estendida a tempos futuros e a
outros objetos que, pelo que sabemos, unicamente são similares em aparência. O pão que outrora comi
alimentou-me, isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava, a este tempo, dotado de tais
poderes desconhecidos. Mas, segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me como ocorreu na
outra vez, e que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos
semelhantes? A consequência não parece de nenhum modo necessária.
HUME, D. Investigação acerca do entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1995.

O problema descrito no texto tem como consequência a

16
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
a)
b)
c)
d)
e)

universabilidade do conjunto das proposições de observação.
normatividade das teorias científicas que se valem da experiência.
dificuldade de se basear leis científicas em bases empíricas.
inviabilidade de se considerar a experiência na construção da ciência.
correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais.

4. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Arrependimentos terminais
Em Antes de partir, uma cuidadora especializada em doentes terminais fala do que eles mais se arrependem
na hora de morrer. “Não deveria ter trabalhado tanto”, diz um dos pacientes. “Desejaria ter ficado em
contato com meus amigos”, lembra outro. “Desejaria ter coragem de expressar meus sentimentos.” “Não
deveria ter levado a vida baseando-me no que esperavam de mim”, diz um terceiro. Há cem anos ou
cinquenta, quem sabe, sem dúvida seriam outros os arrependimentos terminais. “Gostaria de ter sido mais
útil à minha pátria.” “Deveria ter sido mais obediente a Deus.” “Gostaria de ter deixado mais patrimônio aos
meus descendentes.”
COELHO, M. Folha de São Paulo, 2 jan. 2013.

O texto compara hipoteticamente dois padrões morais que divergem por se basearem respectivamente
em
a)
b)
c)
d)
e)

satisfação pessoal e valores tradicionais.
relativismo cultural e postura ecumênica.
tranquilidade espiritual e costumes liberais.
realização profissional e culto à personalidade.
engajamento político e princípios nacionalistas.

5. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
TEXTO I
Até aqui expus a natureza do homem (cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo),
juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando essa
comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande
poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos Soberbos. Não há nada na Terra, disse ele, que se lhe possa comparar.
HOBBES, T. O Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

TEXTO II
Eu asseguro, tranquilamente, que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de
natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é
fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si
mesmo pela mesma ofensa.
LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. Petrópolis: Vozes, 1994.

Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza
humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como
um(a)

17
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
a) condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta.
b) organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais: vida,
liberdade, igualdade e propriedade.
c) capricho típico da menoridade, que deve ser eliminado pela exigência moral, para que o homem
possa constituir o Estado civil.
d) situação em que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre
decisão pelo pecado original.
e) estado de felicidade, saúde e liberdade que é destruído pela civilização, que perturba as relações
sociais e violenta a humanidade
6. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
O processo de justiça é um processo ora de diversificação do diverso, ora de unificação do idêntico. A
igualdade entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo
de gradual eliminação de discriminações e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo reconhecido como
idêntico: uma natureza comum do homem acima de qualquer diferença de sexo, raça, religião etc.
BOBBIO, N. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

De acordo com o texto, a construção de uma sociedade democrática fundamenta-se em:
a)
b)
c)
d)
e)

A norma estabelecida pela disciplina social.
A pertença dos indivíduos à mesma categoria.
A ausência de constrangimentos de ordem pública.
A debilitação das esperanças na condição humana.
A garantia da segurança das pessoas e valores sociais.

7. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer.
Por conseguinte, como conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas
cujos primeiros princípios são variáveis (pois todas elas poderiam ser diferentemente), e como é impossível
deliberar sobre coisas que são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência, nem arte: nem
ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte, porque o agir e o produzir
são duas espécies diferentes de coisa. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e
raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem.
ARISTÓTELES.Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

Aristóteles considera a ética como pertencente ao campo do saber prático. Nesse sentido, ela difere-se
dos outros saberes porque é caracterizada como
a)
b)
c)
d)
e)

a conduta definida pela capacidade racional de escolha.
capacidade de escolher de acordo com padrões científicos.
conhecimento das coisas importantes para a vida do homem.
técnica que tem como resultado a produção de boas ações.
política estabelecida de acordo com padrões democráticos de deliberação.
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8. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Fundamos como afirmam alguns cientistas, o antropoceno: uma nova era geológica com altíssimo poder de
destruição, fruto dos últimos séculos que significaram um transtorno perverso do equilíbrio do sistemaTerra. Como enfrentar esta nova situação nunca ocorrida antes de forma globalizada e profunda? Temos
pessoalmente trabalhado os paradigmas da sustentabilidade e do cuidado como relação amigável e
cooperativa para com a natureza. Queremos, agora, agregar a ética da responsabilidade.
BOFF, L. Responsabilidade coletiva. Disponível em: http://leonardoboff.wordpress.com. Acesso em: 14 maio 2013.

A ética da responsabilidade protagonizada pelo filósofo alemão Hans Jonas e reinvindicada no texto é
expressa pela máxima:
"A tua ação possa valer como norma para todos os homens."
"A norma aceita por todos advenha da ação comunicativa e do discurso."
"A tua ação possa produzir a máxima felicidade para a maioria das pessoas."
“O teu agir almeje alcançar determinados fins que possam justificar os meios.”
"O efeito de tuas ações não destrua a possibilidade futura da vida das novas gerações.”

9. ENEM 2016
(ENEM 2016) Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e
empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres
para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres
para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete
sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a
mesma coisa.
ADORNO, T; HORKHEIMER, M. A dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.

A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um(a):
a)
b)
c)
d)
e)

legado social.
ilusão da contemporaneidade.
produto da moralidade.
conquista da humanidade.
patrimônio político.

10. ENEM 2016
Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje
o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna
herdada: livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações.
SCHOPENHAUER, A. Aforismo para a sabedoria da vida. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade
se mostra indissociavelmente ligada à
a) fugacidade do conhecimento empírico.
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b)
c)
d)
e)

consagração de relacionamentos afetivos.
administração da independência interior.
liberdade de expressão religiosa.
busca de prazeres efêmeros.

11. ENEM 2016
Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se
uma doutrina e com ela circulou uma crença: Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou! O nosso trabalho foi
inútil; o nosso vinho tornou-se veneno; o mau olhado amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de
todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim; cansamos o próprio fogo. Todas
as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos
querem tragar.
NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Ediouro, 1977.

O texto exprime uma construção alegórica, que traduz um entendimento da doutrina niilista, uma vez que
a)
b)
c)
d)
e)

reforça a liberdade do cidadão.
desvela os valores do cotidiano.
exorta as relações de produção.
destaca a decadência da cultura.
amplifica o sentimento de ansiedade.

12. ENEM 2016
Ser ou não ser – eis a questão.
Morrer – dormir – Dormir! Talvez sonhar. Aí está o obstáculo!
Os sonhos que hão de vir no sono da morte
Quando tivermos escapado ao tumulto vital
Nos obrigam a hesitar: e é essa a reflexão
Que dá Pa desventura uma vida tão longa.
SHAKESPEARE, W. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2007.

Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre
a)
b)
c)
d)
e)

consciência de si e angústia humana.
inevitabilidade do destino e incerteza moral.
inevitabilidade do destino e incerteza moral.
racionalidade argumentativa e loucura iminente.
dependência paterna e impossibilidade de ação.

13. ENEM 2016
Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações
feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas; não nos
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tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo
sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido, não ciências, mas histórias.
DESCARTES, R. Regras para a orientação do espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

Em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento, de modo crítico, como resultado da
a)
b)
c)
d)
e)

investigação da natureza empírica.
retomada da tradição intelectual.
imposição de valores ortodoxos.
autonomia do sujeito pensante.
liberdade do agente moral.

14. ENEM 2016
TEXTO I
Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcança duas vezes a
mesma condição; mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne.
HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza) São Paulo: Abril Cultural, 1996 (adaptado).

TEXTO II
Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável sem
fim; não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer?
Como poderia gerar-se?
PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado).

Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das
a)
b)
c)
d)
e)

investigações do pensamento sistemático.
preocupações do período mitológico.
discussões de base ontológica.
habilidade da retórica sofística.
verdades do mundo sensível.

15. ENEM 2016
A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si, e, por meio de
argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatória para todos. A
democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que no mundo real da política,
onde as desigualdades estruturais influenciam procedimento e resultados, processos democráticos que
parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela
recomenda portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar
principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta
estruturas de poder existentes ou delas se beneficia.
YOUNG, I. M. Desafios ativistas à democracia deliberativa. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 13, jan. abr. 2014.

As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como
imprescindíveis, respectivamente,
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a)
b)
c)
d)
e)

a decisão da maioria e a uniformização de direitos.
a organização de eleições e o movimento anarquista.
a obtenção do consenso e a mobilização das minorias.
a fragmentação da participação e a desobediência civil.
a imposição de resistência e o monitoramento da liberdade.

16. ENEM 2016
A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça ou esta se associou àquela de forma
indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a submissão
da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu
ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. O novo continente da práxis coletiva que
adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém.
JONAS, H. O princípio de responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto: Editora PUC-Rio, 2011 (adaptado).

As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de
um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

pragmatismo da escolha individual.
sobrevivência de gerações futuras.
fortalecimento de políticas liberais.
valorização de múltiplas etnias.
promoção da inclusão social.

Gabarito
1–B
2–D
3–C
4–A
5–A
6–B
7–A
8–E
9–B
10 – C
11 – E
12 – A
13 – D
14 – C
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15 – D
16 – B
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ENEM 2015
1. ENEM 2015
Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e
importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas
por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de
invenções humanas.
RACHELS, J. Problemas da filosofia. Lisboa: Gradiva, 2009.

O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de Platão, sustentava que a
correlação entre justiça e ética é resultado de
a)
b)
c)
d)
e)

determinações biológicas impregnadas na natureza humana.
verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais.
mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas.
convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes.
sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas.

2. ENEM 2015
Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou
diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha
de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos.
Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos
próprios um cavalo, animal que nos é familiar.
HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1995.

Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que
a)
b)
c)
d)
e)

os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação.
o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível.
as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso.
os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória.
as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria.

3. ENEM 2015
Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja
diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos
contrários, não chegaria ao fim do destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto; ora, tem o
homem com um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de
modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova.
Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim.
AQUINO, T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos de São Tomás de Aquino.
Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado).

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios.
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b)
c)
d)
e)

promover a atuação da sociedade civil na vida política.
unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum.
reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística.
dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual.

4. ENEM 2015
A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se
encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo
assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é
suficientemente considerável para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício a que outro
não possa igualmente aspirar.
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto,
eles
a)
b)
c)
d)
e)

entravam em conflito.
recorriam aos clérigos.
consultavam os anciãos.
apelavam aos governantes.
exerciam a solidariedade.

5. ENEM 2015
O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros
instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a
polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político.
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado).

Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função
a) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade.
b) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados.
c) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da
comunidade.
d) reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de
guerra.
e) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias.
6. ENEM 2015
A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de
todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões: em primeiro
lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem
imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está
contido o pensamento: Tudo é um.
NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 1999.

25
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos?
a)
b)
c)
d)
e)

O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais.
O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas.
A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes.
A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas.
A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real.

7. ENEM 2015
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma
que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino.
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social
que teve como marca o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual.
pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho.
organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero.
oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos.
estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas.

8. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO
Na sociedade democrática, as opiniões de cada um não são fortalezas ou castelos para que neles nos
encerremos como forma de autoafirmação pessoal. Não só temos de ser capazes de exercer a razão em
nossas argumentações, como também devemos desenvolver a capacidade de ser convencidos pelas
melhores razões. A partir dessa perspectiva, a verdade buscada é sempre um resultado, não ponto de
partida: e essa busca inclui a conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a controvérsia.
SAVATER, F. As perguntas da vida. São Paulo: Martins Fontes, 2001 (adaptado).

A ideia de democracia presente no texto, baseada na concepção de Habermas acerca do discurso, defende
que a verdade é um(a)
a)
b)
c)
d)

alvo objetivo alcançável por cada pessoa, como agente racional autônomo.
critério acima dos homens, de acordo com o qual podemos julgar quais opiniões são as melhores.
construção da atividade racional de comunicação entre os indivíduos, cujo resultado é um consenso.
produto da razão, que todo indivíduo traz latente desde o nascimento, mas que só se afirma no
processo educativo.
e) resultado que se encontra mais desenvolvido nos espíritos elevados, a quem cabe a tarefa de
convencer os outros.
9. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO
Suponha homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, cuja entrada, aberta à luz, se estende
sobre todo o comprimento da fachada; eles estão lá desde a infância, as pernas e o pescoço presos por
correntes, de tal sorte que não podem trocar de lugar e só podem olhar para frente, pois os grilhões os
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impedem de voltar a cabeça; a luz de uma fogueira acesa ao longe, numa elevada do terreno, brilha por
detrás deles; entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho ascendente; ao longo do caminho, imagine
um pequeno muro, semelhante aos tapumes que os manipuladores de marionetes armam entre eles e o
público e sobre os quais exibem seus prestígios.
PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.

Essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego antigo, cuja ideia
central, do ponto de vista filosófico, evidencia o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

caráter antropológico, descrevendo as origens do homem primitivo.
sistema penal da época, criticando o sistema carcerário da sociedade ateniense.
vida cultural e artística, expressa por dramaturgos trágicos e cômicos gregos.
sistema político elitista, provindo do surgimento da pólis e da democracia ateniense.
teoria do conhecimento, expondo a passagem do mundo ilusório para o mundo das ideias.

10. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO
Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o Sumo Bem,
quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de
atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo Ele fonte suprema da Bondade, nunca
poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza.
AGOSTINHO. A natureza do Bem. Rio de Janeiro: Sétimo Selo, 2005 (adaptado).

Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal porque
a)
b)
c)
d)
e)

o surgimento do mal é anterior à existência de Deus.
o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus.
Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má.
por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal.
Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal.

11. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO
TEXTO I
A melhor banda de todos os tempos da última semana
O melhor disco brasileiro de música americana
O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado
O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos
Não importa contradição
O que importa é televisão
Dizem que não há nada que você não se acostume
Cala a boca e aumenta o volume então.
MELLO, B.; BRITTO, S. A melhor banda de todos os tempos da última semana. São Paulo: Abril Music, 2001 (fragmento).
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TEXTO II
O fetichismo na música e a regressão da audição Aldous Huxley levantou em um de seus ensaios a seguinte
pergunta: quem ainda se diverte realmente hoje num lugar de diversão? Com o mesmo direito poder-se-ia
perguntar: para quem a música de entretenimento serve ainda como entretenimento? Ao invés de entreter,
parece que tal música contribui ainda mais para o emudecimento dos homens, para a morte da linguagem
como expressão, para a incapacidade de comunicação.
ADORNO, T. Textos escolhidos. São Paulo: Nova Cultural, 1999.

A aproximação entre a letra da canção e a crítica de Adorno indica o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

lado efêmero e restritivo da indústria cultural.
baixa renovação da indústria de entretenimento.
influência da música americana na cultura brasileira.
fusão entre elementos da indústria cultural e da cultura popular.
declínio da forma musical em prol de outros meios de entretenimento.

12. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO
A pura lealdade na amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a todo
homem, essencialmente, pelo fato de tal dever estar implicado como dever em geral, anteriormente a toda
experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a priori.
KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Barcarolla, 2009.

A passagem citada expõe um pensamento caracterizado pela
a)
b)
c)
d)
e)

eficácia prática da razão empírica.
transvaloração dos valores judaico-cristãos.
recusa em fundamentar a moral pela experiência.
comparação da ética a uma ciência de rigor matemático.
importância dos valores democráticos nas relações de amizade.

13. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO
Após ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter constante que esta
proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo
em meu espírito.
DESCARTES, R. Meditações. Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

A proposição “eu sou, eu existo” corresponde a um dos momentos mais importantes na ruptura da
filosofia do século XVII com os padrões da reflexão medieval, por
a)
b)
c)
d)
e)

estabelecer o ceticismo como opção legítima.
utilizar silogismos linguísticos como prova ontológica.
inaugurar a posição teórica conhecida como empirismo.
estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento.
questionar a relação entre a filosofia e o tema da existência de Deus.
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14. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO
O filósofo Auguste Comte (1798 – 1857) preenche sua doutrina com uma imagem do progresso social na
qual se conjugam ciência e política deve assumir o aspecto de uma ação científica e a política deve ser
estudada de maneira científica (a física social). Desde que a Revolução francesa favoreceu a integração do
povo na vida social, o posotivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica. E o Estado,
instituição do “reino absoluto da lei”, é a garantia da ordem que impede o retorno potencial das revoluções
e engendra o progresso.
RUBY, C. Introdução à filosofia política. São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado).

A característica do Estado positivo que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado
progresso das nações, é ser
a) espaço coletivo, onde as carências e desejos da população se realizam por meio das leis.
b) produto científico da física social, transcendendo e transformando as exigências da realidade.
c) Elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações dos membros da
comunidade.
d) programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo portanto se manter aberto a novas
insurreições.
e) agente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por impor pelo menos um curto
período de ordem.
15. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÂO
A utilidade do escravo é semelhante à do animal. Ambos prestam serviços corporais para atender às
necessidades da vida. A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre de forma diferente. O escravo
tem corpo forte, adaptado naturalmente ao trabalho servil. Já o homem livre tem corpo ereto, inadequado
ao trabalho braçal, porém apto à vida do cidadão.
ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985.

O trabalho braçal é considerado, na filosofia aristotélica, como
a)
b)
c)
d)
e)

indicador da imagem do homem no estado de natureza.
condição necessária para a realização da virtude humana.
atividade que exige força física e uso limitado da racionalidade.
referencial que o homem deve seguir para viver uma vida ativa.
mecanismo de aperfeiçoamento do trabalho por meio da experiência.

Gabarito
1–D
2–A
3–C
4–A
5–C
6–C
7–C
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8–C
9–E
10 – D
11 – A
12 – C
13 – D
14 – C
15 – C
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ENEM 2014

Filosofia Antiga
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Mitologia
1. (UNICENTRO 2010)
“Os poemas homéricos têm por fundamento uma visão de mundo clara e coerente. Manifestam-na quase a
cada verso, pois colocam em relação com ela tudo quanto cantam de importante – é, antes de mais nada, a
partir dessa relação que se define seu caráter particular. Nós chamamos de religiosa essa cosmovisão,
embora ela se distancie muito da religião de outros povos e tempos. Essa cosmovisão da poesia homérica é
clara e coerente. Em parte alguma ela enuncia fórmulas conceituais à maneira de um dogma; antes se
exprime vivamente em tudo que sucede, em tudo que é dito e pensado. E embora no pormenor muitas
coisas resultem ambíguas, em termos amplos e no essencial, os testemunhos não se contradizem. É possível,
com rigoroso método, reuni-los, ordená-los, fazer lhes o cômputo, e assim eles nos dão respostas explícitas
às questões sobre a vida e a morte, o homem e Deus, a liberdade e o destino (...).”
(OTTO. Os deuses da Grécia: a imagem do divino na visão do espírito grego. 1ª Ed., trad. [e prefácio] de Ordep Serra. –
São Paulo: Odysseus Editora, 2005 - p. 11.)

Com base no texto, e em seus conhecimentos sobre a função dos mitos na Grécia arcaica, assinale a
alternativa correta.
a) De acordo com os poemas homéricos, os deuses em nada poderiam interferir no destino dos
humanos e, assim, a determinação divina (ananque) se colocava em segundo plano, uma vez que era
o acaso (tykhe) quem governava, isto é, possuía a função de ensinar ao homem o que este deveria
escolher no momento de sua livre ação.
b) As poesias de Homero sempre mantiveram a função de educar o homem grego para o pleno
exercício da atividade racional que surgiria no século VI a.C., uma vez que, de acordo com
historiadores e helenistas, não houve uma ruptura na passagem do mito para o logos, mas sim um
processo gradual e contínuo de enraizamento histórico que culminou no advento da filosofia.
c) Os mitos homéricos serviram de base para a educação, formação e visão de mundo que o homem
grego arcaico possuía. Em seus cânticos, Homero justapõe conceitos importantes como harmonia,
proporção e questionamentos a respeito dos princípios, das causas e do porquê das coisas. Embora
todas essas instâncias apresentavam-se como tal, os mitos não deixaram de lado o caráter mágico,
fictício e fabular em que eram narrados.
d) O mito já era pensamento. Ao formalizar os versos de sua poesia, Homero inaugura uma modalidade
literária bem singular no ocidente. As ações dos deuses e dos homens, por exemplo, sempre
obedeceram a uma ordem pré-estabelecida, a qual sempre revelou uma lógica racional em
funcionamento.
e) Os mitos tiveram função meramente ilustrativa na educação do homem grego, pois o caráter teórico
e abstrato da cultura grega apagou em grande parte os aspectos que se revelariam relevantes na
poesia grega.
2. (UENP 2010)
Sobre a religião dos gregos, assinale a alternativa correta.
a) A mitologia está estritamente associada à religião.
b) A religião está associada à vida prática do grego, e transcende o ritual para ordenar todos os gestos
da existência.
c) Na vida coletiva, era comum que o grego não fosse religioso.
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d) A religião e a política não se misturavam entre os gregos.
e) Os deuses gregos são muito parecidos com os homens (possuem características antropomórficas),
por isso o grego não se sente inferior a eles.
3. (UENP 2009)
“Dividiu-se em três partes o Universo, e cada qual logrou sua dignidade. Coube-me habitar o mar alvacento,
quando se tiraram as sortes, a Hades couberam as brumosas trevas e coube a Zeus o vasto Céu, no éter, e as
nuvens. A terra ainda é comum a todos, assim como o vasto Olimpo”
Segundo o texto de Homero, a origem do Universo é explicada pela divisão feita por Cronos entre seus três
filhos: Poseidon, Hades e Zeus. A visão mítica revelada por relatos como esse permeou as sociedades gregas
e romanas da Antiguidade e atribuiu um caráter religioso a seu legado artístico e cultural. As religiões e as
mitologias são formas de explicar os mistérios do mundo que tiveram grande importância para a formação
dos povos da Antiguidade. A mitologia grega, por exemplo, criou narrativas sobre a natureza, os sentimentos
humanos presentes no imaginário do mundo ocidental.
Dessa perspectiva, analise os enunciados a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

O mito de Prometeu continua sendo lembrado na atualidade, representando a possibilidade do ser
humano de desafiar os deuses e construir a cultura.
O mito de Édipo tem relação com a ideia de destino e com a dificuldade dos seres humanos diante
das dificuldades da vida.
Os deuses gregos eram poderosos e imortais, não tinham as fraquezas humanas e dominavam o
mundo com sua astúcia.
Muitas obras da literatura grega se inspiraram nas histórias vividas pelos mitos, com destaque
especial para as obras de Homero.
A mitologia grega se desenvolveu sem vínculos com a religião da época; os mitos e os deuses eram
cultuados de forma totalmente independente.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III são verdadeiras; IV e V são falsas.
apenas V é falsa.
todas são verdadeiras.
todas são falsas.
apenas I é verdadeira.

4. (UEL 2009)
Texto 1
Eis aqui, portanto, o princípio de quando se decidiu fazer o homem, e quando se buscou o que devia entrar
na carne do homem.
Havia alimentos de todos os tipos. Os animais ensinaram o caminho. E moendo então as espigas amarelas e
as espigas brancas, Ixmucaná fez nove bebidas, e destas provieram a força do homem. Isto fizeram os
progenitores, Tepeu e Gucumatz, assim chamados.
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A seguir decidiram sobre a criação e formação de nossa primeira mãe e pai. De milho amarelo e de milho
branco foi feita sua carne; de massa de milho foram feitos seus braços e as pernas do homem. Unicamente
massa de milho entrou na carne de nossos pais.
(Adaptado: SUESS, P. Popol Vuh: Mito dos Quiché da Guatemala sobre sua origem do milho e a criação do mundo. In: A
conquista espiritual da América Espanhola: 200 documentos – Século XVI. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 32-33.)

Texto 2
“Se você é o que você come, e consome comida industrializada, você é milho”, escreveu Michael Pollan no
livro O Dilema do Onívoro, lançado este ano no Brasil. Ele estima que 25% da comida industrializada nos EUA
contenha milho de alguma forma: do refrigerante, passando pelo Ketchup, até as batatas fritas de uma
importante cadeia de fast food – isso se não contarmos vacas e galinhas que são alimentadas quase
exclusivamente com o grão.
O milho foi escolhido como bola da vez ao seu baixo preço no mercado e também porque os EUA produzem
mais da metade do milho distribuído no mundo.
(Adaptado: BURGOS, P. Show do milhão: milho na comida agora vira combustível.Super Interessante. Edição 247, 15
dez. 2007, p.33.)

Com base nos textos 1 e 2 e nos conhecimentos sobre as relações entre organização social e mito, é
correto afirmar.
a) Os deuses maias criaram os homens dotados de livre arbítrio para, a partir dos princípios da razão e
da liberdade, ordenarem igualitariamente a sociedade.
b) A exemplo das narrativas que predominavam no período homérico da Grécia antiga, os mitos
expressam uma forma de conhecimento científico da realidade.
c) Na busca de um princípio fundante e ordenador de todas as coisas, como ocorre na mitologia grega,
a narrativa mítica justifica as bases da legitimação de organização política e de coesão social.
d) Assim como nos povos Quiché da Guatemala, também os mitos gregos procuram explicar a arché, a
origem, a partir de um elemento originário onde está presente o milho.
e) Para certas tradições de pensamento, como a da escola de Frankfurt, o iluminismo representa a
superação completa do mito.

5. (UNIMONTES 2009)
O mito é parte integrante da história da humanidade.
“Cada indivíduo deve encontrar um aspecto do mito que se relacione com sua própria vida. Os mitos têm
basicamente quatro funções. A primeira é a função mística – e é disso que venho falando, dando conta da
maravilha que é o universo, da maravilha que é você, e vivenciando o espanto diante do mistério. Os mitos
abrem o mundo para a dimensão do mistério, para a consciência do mistério que subjaz a todas as formas.
Se isso lhe escapar, você não terá uma mitologia. Se o mistério se manifestar através de todas as coisas, o
universo se tornará, por assim dizer, uma pintura sagrada. Você está sempre se dirigindo ao mistério
transcendente, através das circunstâncias da sua vida verdadeira. A segunda é a dimensão cosmológica, a
dimensão da qual a ciência se ocupa, mostrando qual é a forma do universo, mas fazendo-o de uma tal
maneira que o mistério, outra vez, se manifeste. Hoje, tendemos a pensar que os cientistas detêm todas as
respostas. Mas os maiores entre eles dizem-nos: “Não, não temos todas as respostas. Podemos dizer-lhe
como a coisa funciona, mas não o que é”. Você risca um fósforo. O que é o fogo? Você pode falar de
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oxidação, mas isso não me dirá nada. A terceira função é sociológica – suporte e validação de determinada
ordem social. E aqui os mitos variam tremendamente, de lugar para lugar. Você tem toda uma mitologia da
poligamia, toda mitologia da monogamia. Ambas satisfatórias. Depende de onde você estiver. Foi essa
função sociológica do mito que assumiu a direção do nosso mundo – e está desatualizada. A quarta função
do mito, aquela, segundo penso, com que todas as pessoas deviam tentar se relacionar – a função
pedagógica, como viver uma vida humana sob qualquer circunstância. Os mitos podem ensinar-nos isso.”
(CAMPBELL, J. O Poder do Mito. São Paulo: Palas Athenas, 1990. P. 32).

Podemos afirmar que
a)
b)
c)
d)

o mito é uma experiência singular que continua dando sentido à existência humana.
os mitos pertencem somente a comunidades pouco evoluídas.
o mito morreu e não diz mais nada para a sociedade.
não necessitamos dos mitos e que eles são ultrapassados.

6. (UEG 2008)
Para a mitologia grega [...] “Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Alguns deuses
disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão
do tártaro ou para a terra, entre os mortais. E os homens, o que aconteceu com eles? Quem são eles?”
VERNANT, Jean Pierre. O universo, os deuses, os homens. São Paulo: Companhia das Letras, 2000

A ordem, em todas as suas acepções, é o grande objeto do espanto filosófico. Causam maravilhamento a
ordem das leis naturais que a ciência descobre, a ordem manifesta nas proporções e harmonias da obra de
arte e a ordem das ações justas na vida moral e política da sociedade. Antes da filosofia, os mitos já
expressavam esse maravilhamento, porém com diferenças importantes.
Sobre esse assunto, é correto afirmar que o mito:
a) Enuncia de modo argumentativo a escala de valores de uma sociedade pré-crítica.
b) Estabelece parâmetros de abordagem dos fenômenos naturais sobre bases estritamente lógicas,
como o princípio de não contradição.
c) Busca explicações suficientes sobre o lugar do homem no mundo, apelando ao sagrado.
d) Possui uma grande densidade teológico-moral, dando a cada membro do grupo autonomia para
decidir e atuar sem limites objetivos.
7. (UFU 2003)
“(…) Assim, a magia e a mitologia ocupam a imensa região exterior do desconhecido, englobando o pequeno
campo do conhecimento concreto comum. O sobrenatural está em todas as partes, dentro ou além do
natural; e o conhecimento do sobrenatural que o homem acredita possuir, não sendo da experiência direta
comum, parece ser um conhecimento de ordem diferente e superior. É uma revelação acessível apenas ao
homem inspirado ou (como diziam os gregos) ‘divino’ — o mágico e o sacerdote, o poeta e o vidente”.
CORNFORD, F.M. Antes e Depois de Sócrates. Trad. Valter Lellis Siqueira. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp.14-15.

A partir do texto acima, é correto afirmar que
a) o campo do conhecimento mítico limita-se ao que se manifesta no campo concreto comum.
b) a magia e a mitologia não se confundem com o conhecimento concreto comum.
c) o conhecimento no mito, por ser uma revelação, é acessível igualmente a todos os homens.
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d) o mito não distingue o plano natural do sobrenatural, sendo o conhecimento do sobrenatural
superior.
8. (UNESP 2012)
Aedo e adivinho têm em comum um mesmo dom de “vidência”, privilégio que tiveram de pagar pelo preço
dos seus olhos. Cegos para a luz, eles veem o invisível. O deus que os inspira mostra-lhes, em uma espécie de
revelação, as realidades que escapam ao olhar humano. Sua visão particular age sobre as partes do tempo
inacessíveis às criaturas mortais: o que aconteceu outrora, o que ainda não é.
(Jean-Pierre Vernant. Mito e pensamento entre os gregos, 1990. Adaptado.)

O texto refere-se à cultura grega antiga e menciona, entre outros aspectos,
a) o papel exercido pelos poetas, responsáveis pela transmissão oral das tradições, dos mitos e da
memória.
b) a prática da feitiçaria, estimulada especialmente nos períodos de seca ou de infertilidade da terra.
c) o caráter monoteísta da sociedade, que impedia a difusão dos cultos aos deuses da tradição clássica.
d) a forma como a história era escrita e lida entre os povos da península balcânica.
e) o esforço de diferenciar as cidades-estados e reforçar o isolamento e a autonomia em que viviam.

9. (UNIOESTE 2011)
“O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades espelharem suas
contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de
se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de ‘estar no mundo’ ou as relações sociais”.
Everado Rocha.

Mediante essa definição geral de mito é correto afirmar que
a) as sociedades com conhecimentos científico, tecnológico e filosófico complexamente constituídos
não possuem mitos, pois eliminaram as duvidas e os paradoxos.
b) Platão, um dos filósofos mais estudados e influentes do pensamento ocidental, não recorria aos
mitos em seus diálogos, apesar de ter sido o primeiro a utilizar o termo mitologia.
c) alguns mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referências para a vida de muitas
pessoas mesmo no século XXI.
d) as sociedades antigas, ocidentais e orientais, foram fundadas sobre o mesmo mito primitivo,
variando, apenas, os nomes de seus personagens.
e) todas as afirmações acima estão corretas.
Gabarito
1–C
2–D
3–B
4–C
5–A
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6–C
7–D
8–A
9–C
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Passagem do mito à filosofia
1 (UEMA 2015)
Leia a fábula de La Fontaine, uma possível explicação para a expressão ”o amor é cego”.
No amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é
cego? Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão.
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis – a deusa da
vingança – e de todos os juízos do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não
podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do supremo tribunal celeste
consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao Amor.
Fonte: LA FONTAINE, Jean de. O amor e a loucura. In: Os melhores contos de loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.).
Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.

A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma realidade humana. Esse tipo de explicação
classifica-se como
a)
b)
c)
d)
e)

estética.
filosófica.
mitológica.
científica.
crítica.

2. (UEL 2015)
Leia os textos a seguir.
Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre.
HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. 3.ed. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995. p.91.

Segundo a mitologia ioruba, no início dos tempos havia dois mundos: Orum, espaço sagrado dos orixás, e
Aiyê, que seria dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de Olorum, o deus supremo, o orixá
Oduduá veio à Terra trazendo uma cabaça com ingredientes especiais, entre eles a terra escura que jogaria
sobre o oceano para garantir morada e sustento aos homens.
“A Criação do Mundo”. SuperInteressante. jul. 2008. Disponível em: <http://super.abril.com.br/religiao/criacaomundo447670.shtm>. Acesso em: 1 abr. 2014.

No começo do tempo, tudo era caos, e este caos tinha a forma de um ovo de galinha. Dentro do ovo
estavam Yin e Yang, as duas forças opostas que compõem o universo. Yin e Yang são escuridão e luz,
feminino e masculino, frio e calor, seco e molhado.
PHILIP, N. O Livro Ilustrado dos Mitos: contos e lendas do mundo. Ilustrado por Nilesh Mistry. Trad. de Felipe Lindoso.
São Paulo: Marco Zero, 1996. p.22.

Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a passagem do mito para o logos na filosofia, considere
as afirmativas a seguir;
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I.

II.

III.

IV.

As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas são genealogias que
concebem o nascimento ordenado dos seres; são discursos que buscam o princípio que causa e
ordena tudo que existe.
Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em um passado remoto
e impreciso, em geral grandes feitos apresentados como fundamento e começo da história de dada
comunidade.
Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em certa medida, um modo de expressar
determinadas verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com frequência, algo mais do que uma
opinião provável ao exprimir o vir-a-ser.
Quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um conto fictício desprovido de
qualquer correspondência com algum tipo de acontecimento, em que inexiste relação entre o real e
o narrado.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

3. (UEG 2015)
A cultura grega marca a origem da civilização ocidental e ainda hoje podemos observar sua influência nas
ciências, nas artes, na política e na ética. Dentre os legados da cultura grega para o Ocidente, destaca-se a
ideia de que
a) a natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais que podem ser plenamente
conhecidos pelo nosso pensamento.
b) nosso pensamento também opera obedecendo a emoções e sentimentos alheios à razão, mas que
nos ajudam a distinguir o verdadeiro do falso.
c) as práticas humanas, a ação moral, política, as técnicas e as artes dependem do destino, o que
negaria a existência de uma vontade livre.
d) as ações humanas escapam ao controle da razão, uma vez que agimos obedecendo aos instintos
como mostra hoje a psicanálise.
4. (UEG 2013)
O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova
coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar seu
comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que
o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando
racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia
a) é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos,
das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões.
b) existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para seu
nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e
exige o trabalho da razão.
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c) inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos
pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão.
d) surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou
invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela
codificação mítica.
5. (UEG 2013)
O surgimento da filosofia entre os gregos (Séc. VII a.C.) é marcado por um crescente processo de
racionalização da vida na cidade, em que o ser humano abandona a verdade revelada pela codificação mítica
e passa a exigir uma explicação racional para a compreensão do mundo humano e do mundo natural. Dentre
os legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se:
a) a concepção política expressa em A República, de Platão, segundo a qual os mais fortes devem
governar sob um regime político oligárquico.
b) a criação de instituições universitárias como a Academia, de Platão, e o Liceu, de Aristóteles.
c) a filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou-nos como legado a recusa de uma fé inabalável na
razão humana e a crença de que sempre devemos acreditar nos sentimentos.
d) a recusa em apresentar explicações preestabelecidas mediante a exigência de que, para cada fato,
ação ou discurso, seja encontrado um fundamento racional.
6. (UNB 2012)
No início do século XX, estudiosos esforçaram-se em mostrar a continuidade, na Grécia Antiga, entre mito e
filosofia, opondo-se a teses anteriores, que advogavam a descontinuidade entre ambos.
A continuidade entre mito e filosofia, no entanto, não foi entendida univocamente. Alguns estudiosos, como
Cornford e Jaeger, consideraram que as perguntas acerca da origem do mundo e das coisas haviam sido
respondidas pelos mitos e pela filosofia nascente, dado que os primeiros filósofos haviam suprimido os
aspectos antropomórficos e fantásticos dos mitos.
Ainda no século XX, Vernant, mesmo aceitando certa continuidade entre mito e filosofia, criticou seus
predecessores, ao rejeitar a ideia de que a filosofia apenas afirmava, de outra maneira, o mesmo que o mito.
Assim, a discussão sobre a especificidade da filosofia em relação ao mito foi retomada.
Considerando o breve histórico acima, concernente à relação entre o mito e a filosofia nascente, assinale a
opção que expressa, de forma mais adequada, essa relação na Grécia Antiga.
a) O mito é a expressão mais acabada da religiosidade arcaica, e a filosofia corresponde ao advento da
razão liberada da religiosidade.
b) O mito é uma narrativa em que a origem do mundo é apresentada imaginativamente, e a filosofia
caracteriza-se como explicação racional que retoma questões presentes no mito.
c) O mito fundamenta-se no rito, é infantil, pré-lógico e irracional, e a filosofia, também fundamentada
no rito, corresponde ao surgimento da razão na Grécia Antiga.
d) O mito descreve nascimentos sucessivos, incluída a origem do ser, e a filosofia descreve a origem do
ser a partir do dilema insuperável entre caos e medida.
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7. (UNICENTRO 2012)
A passagem do Mito ao Logos na Grécia antiga foi fruto de um amadurecimento lento e processual. Por
muito tempo, essas duas maneiras de explicação do real conviveram sem que se traçasse um corte temporal
mais preciso. Com base nessa afirmativa, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)

O modo de vida fechado do povo grego facilitou a passagem do Mito ao Logos.
A passagem do Mito ao Logos, na Grécia, foi responsabilidade dos tiranos de Siracusa.
A economia grega estava baseada na industrialização, e isso facilitou a passagem do Mito ao Logos.
O povo grego antigo, nas viagens, se encontrava com outros povos com as mesmas preocupações e
culturas, o que contribuiu para a passagem do Mito ao Logos.
e) A atividade comercial e as constantes viagens oportunizaram a troca de
informações/conhecimentos, a observação/assimilação dos modos de vida de outros povos,
contribuindo, assim, de modo decisivo, para a construção da passagem do Mito ao Logos.
8. (UNESP 2012)
Aedo e adivinho têm em comum um mesmo dom de “vidência”, privilégio que tiveram de pagar pelo preço
dos seus olhos. Cegos para a luz, eles veem o invisível. O deus que os inspira mostra-lhes, em uma espécie de
revelação, as realidades que escapam ao olhar humano. Sua visão particular age sobre as partes do tempo
inacessíveis às criaturas mortais: o que aconteceu outrora, o que ainda não é.
(Jean-Pierre Vernant. Mito e pensamento entre os gregos, 1990. Adaptado.)

O texto refere-se à cultura grega antiga e menciona, entre outros aspectos,
a) o papel exercido pelos poetas, responsáveis pela transmissão oral das tradições, dos mitos e da
memória.
b) a prática da feitiçaria, estimulada especialmente nos períodos de seca ou de infertilidade da terra.
c) o caráter monoteísta da sociedade, que impedia a difusão dos cultos aos deuses da tradição clássica.
d) a forma como a história era escrita e lida entre os povos da península balcânica.
e) o esforço de diferenciar as cidades-estados e reforçar o isolamento e a autonomia em que viviam.
9. (IFSP 2011)
Comparando-se mito e filosofia, é correto afirmar o seguinte:
a) A autoridade do mito depende da confiança inspirada pelo narrador, ao passo que a autoridade da
filosofia repousa na razão humana, sendo independente da pessoa do filósofo.
b) Tanto o mito quanto a filosofia se ocupam da explicação de realidades passadas a partir da interação
entre forças naturais personalizadas, criando um discurso que se aproxima do da história e se opõe
ao da ciência.
c) Enquanto a função do mito é fornecer uma explicação parcial da realidade, limitando-se ao universo
da cultura grega, a filosofia tem um caráter universal, buscando respostas para as inquietações de
todos os homens.
d) Mito e filosofia dedicam-se à busca pelas verdades absolutas e são, em essência, faces distintas do
mesmo processo de conhecimento que culminou com o desenvolvimento do pensamento científico.
e) A filosofia é a negação do mito, pois não aceita contradições ou fabulações, admitindo apenas
explicações que possam ser comprovadas pela observação direta ou pela experiência.
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10. (UNIOESTE 2013)
“Não é fácil definir se a ideia dos poemas homéricos, segundo a qual o Oceano é a origem de todas as coisas,
difere da concepção de Tales, que considera a água o princípio original do mundo; seja como for, é evidente
que a representação do mar inesgotável colaborou para a sua expressão. Em todas as partes da Teogonia, de
Hesíodo, reina a vontade expressa de uma compreensão construtiva e uma perfeita coerência na ordem
racional e na formulação dos problemas. Por outro lado, a sua cosmologia ainda apresenta uma irreprimível
pujança de criação mitológica, que, muito mais tarde, ainda age sobre as doutrinas dos “fisiólogos”, nos
primórdios da filosofia “científica”, e sem a qual não se poderia conceber a atividade prodigiosa que se
expande na criação das concepções filosóficas do período mais antigo da ciência”
Werner Jaeger.

Considerando o texto acima sobre o surgimento da filosofia na Grécia, seguem as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

O surgimento da filosofia não coincide com o início do uso do pensamento racional.
O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico.
Tales de Mileto, no século VI a.C., ao propor a água como princípio original do mundo, rompe,
definitivamente, com o pensamento mítico.
Mitos estão presentes ainda nos textos filosóficos de Platão (século IV a.C.), como, por exemplo, o
mito do julgamento das almas.
Os primeiros filósofos gregos, chamados “pré-socráticos”, em sua reflexão, não se ocupavam da
natureza (Physis).

Das afirmativas feitas acima
a)
b)
c)
d)
e)

apenas a afirmação V está correta.
apenas as afirmações III e V estão corretas.
apenas as afirmações II e IV estão corretas.
apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
apenas as afirmações I, III e V estão corretas.

11. (UFU 2013)
A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do séc. VI a.C. está substancialmente ancorada num
exercício especulativo-racional. De fato, “[...] não é mais uma atividade mítica (porquanto o mito ainda lhe
serve), mas filosófica; e isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento epistêmico de
tipo próprio: empírico e racional”.
SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-socráticos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 32.

Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica, na Grécia, assinale a alternativa correta.
a) A mentalidade pré-filosófica grega é expressão típica de um intelecto primitivo, próprio de
sociedades selvagens.
b) A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua especulação teórica e adotando a sua
metodologia.
c) A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão e manutenção de um saber
prático fundamental para a vida cotidiana.
d) A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica
elaborada, crítica e radical, baseada no logos.
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Gabarito
1–C
2–D
3–A
4–D
5–D
6–B
7–E
8–A
9–A
10 – D
11 – C
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Pré-socráticos
1 (ENEM 2015)
A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de
todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões: em primeiro
lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem
imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela embora apenas em estado de crisálida, está
contido o pensamento: Tudo é um.
NIETZSCHE. F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural. 1999

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos?
a)
b)
c)
d)
e)

O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais.
O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas.
A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes.
A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas.
A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real.

2 (ENEM 2016)
TEXTO I
Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a
mesma condição; mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne.
HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo. Abril Cultural, 1996 (adaptado).

TEXTO II
Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e
sem fim; não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer?
Como poderia gerar-se?
PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado).

Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das
a)
b)
c)
d)
e)

investigações do pensamento sistemático.
preocupações do período mitológico.
discussões de base ontológica.
habilidades da retórica Sofistica.
verdades do mundo sensível.

3 (UEL 2015)
De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. Portanto, em
algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas, se o universo de
repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma
outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum
dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A
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grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era
saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em
árvores frondosas ou flores multicoloridas.
Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta.
a) Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e porque a
vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca
do mundo dos deuses.
b) Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma
causa oculta, que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da observação,
buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas.
c) Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI a.C.
partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme
capacidade de transformação.
d) A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o
antropomorfismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca
dos primeiros princípios que originam todas as coisas.
e) Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário
único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos
podem observar no nascimento e na degeneração das coisas.

4 (UNCISAL 2012)
O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem a Cosmologia,
sendo a determinação da physis (princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e de
suas transformações) ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito
afirmam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles defendem que os sentidos apenas capturam
uma realidade superficial, mutável e transitória que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos
apreendam “as mutações das coisas, no fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade
jamais se alteram.” Assim, a realidade é uma coisa e o real outra.
Para Leucipo e Demócrito a physis é composta
a)
b)
c)
d)
e)

pelas quatro raízes: o úmido, o seco, o quente e o frio.
pela água.
pelo fogo.
pelo ilimitado.
pelos átomos.

5 (UNIOESTE 2012)
O que há em comum entre Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto, entre Xenófanes de Colofão e
Pitágoras de Samos? “Todos esses pensadores propõem uma explicação racional do mundo, e isso é uma
reviravolta decisiva na história do pensamento” (Pierre Hadot).
Com base no texto e nos conhecimentos sobre as relações entre mito e filosofia, seguem as seguintes
proposições:
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I.

II.

III.

IV.

Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos da physis porque as explicações racionais
do mundo por eles produzidas apresentam não apenas o início, o princípio, mas também o
desenvolvimento e o resultado do processo pelo qual uma coisa se constitui.
Os filósofos pré-socráticos não foram os primeiros a tratarem da origem e do desenvolvimento do
universo, antes deles já existiam cosmogonias, mas estas eram de tipo mítico, descreviam a história
do mundo como uma luta entre entidades personificadas.
As explicações racionais do mundo elaboradas pelos pré-socráticos seguem o mesmo esquema
ternário que estruturava as cosmogonias míticas na medida em que também propõem uma teoria
da origem do mundo, do homem e da cidade.
Tales de Mileto, um dos Sete Sábios, além de matemático e físico é considerado filósofo – o
fundador da filosofia, segundo Aristóteles – porque em sua proposição “A água é a origem e a matriz
de todas as coisas” está contida a proposição “Tudo é um”, ou seja, a representação de unidade.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

As proposições III e IV estão incorretas.
Somente as proposições I e II estão corretas.
Apenas a proposição III está incorreta.
Todas as proposições estão incorretas.
Todas as proposições estão corretas.

6 (UEG 2011)
A influência de Sócrates na filosofia grega foi tão marcante que dividiu a sua história em períodos: período
pré-socrático, período socrático e período pós-socrático. O período pré-socrático é visto como uma época de
formação da filosofia grega, na qual predominavam os problemas cosmológicos. Ele se desenvolveu em
cidades da Jônia e da Magna Grécia. Grandes escolas filosóficas surgem nesse período e muitos pensadores
se destacam. Entre eles, um jônico, que ficou conhecido como pai da filosofia.
Seu nome é:
a)
b)
c)
d)

Tales de Mileto.
Leucipo de Abdera.
Sócrates de Atenas.
Parmênides de Eléia.

7 (UEG 2008)
Tales foi o iniciador da reflexão sobre a physis, pois foi o primeiro filósofo a afirmar a existência de um
princípio originário e único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio de tudo é a
água. Tudo se origina a partir dela. Essa proposta é importantíssima […] podendo com boa dose de razão ser
qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar de começo da formação do
universo.
REALE, Giovanni. História da filosofia. São Paulo: Loyola, 1990.

A passagem do mito à filosofia iniciou-se com os pré-socráticos. O primeiro deles foi Tales de Mileto, que
iniciou o estudo da cosmologia. A cosmologia é definida como:
a) A investigação racional do agir humano.
b) A investigação acerca da origem e da ordem do mundo.
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c) O estudo do belo na arte.
d) O estudo do estado civil e natural e seu ordenamento jurídico.
8 (UEMA 2015)
Leia a letra da canção a seguir.
Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo […]
Fonte: SANTOS, Lulu; MOTTA, Nelson. Como uma onda. In: Álbum MTV ao vivo. Rio de Janeiro: Sony-BMG, 2004.

Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, que vê a realidade passando como uma onda, assim
também pensaram os primeiros filósofos conhecidos como Pré-socráticos que denominavam a realidade de
physis.
A característica dessa realidade representada, também, na música de Lulu Santos é o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

fluxo.
estática.
infinitude.
desordem.
multiplicidade.

9 (UFSJ 2013)
A construção de uma cosmologia que desse uma explicação racional e sistemática das características do
universo, em substituição à cosmogonia, que tentava explicar a origem do universo baseada nos mitos, foi
uma preocupação da Filosofia
a)
b)
c)
d)

medieval.
antiga.
iluminista.
contemporânea.
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10 ENEM 2012
TEXTO I
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que
outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os
ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por feltragem e, ainda mais condensadas,
transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada
ao máximo possível, transforma- se em pedras.
BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado).

TEXTO II
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do
mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as
especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro
elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de
quererem ancorar o mundo numa teia de aranha.”
GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991 (adaptado).

Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de
uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm
em comum na sua fundamentação teorias que
a)
b)
c)
d)
e)

eram baseadas nas ciências da natureza.
refutavam as teorias de filósofos da religião.
tinham origem nos mitos das civilizações antigas.
postulavam um princípio originário para o mundo.
defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.

Gabarito
1–A
Resolução passo-a-passo
Esse é uma questão sobre o pensamento dos filósofos chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza.
Passo 1: A alternativa A está incorreta. Os filósofos não procuravam transformar a realidade, mas sim
observar, compreender.
Passo 2: A alternativa B está incorreta porque os filósofos pré-socráticos não usavam metáforas, como
afirma Nietzsche ao dizer “o faz sem imagem e fabulação”. “Imagem”, nesse contexto, significa metáfora.
Passo 3: A alternativa C está correta. É justamente essa uma das características da filosofia dos primeiros
filósofos, segundo Nietzsche. Ao afirmar “porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas”,
faz referência ao fato de que os primeiros filósofos procuram pelas causas primeiras de tudo que existe. Não
é dito aí que eles faziam isso “de forma racional”, por isso a questão exigia do leitor um pouco de
conhecimento dos pré-socráticos.
Passo 4: Os primeiros filósofos não procuravam pela diferença entre as coisas. Ao contrário, procuravam por
aquilo que era comum a todas elas, como a água, o ar, os átomos, elementos que estavam presentes,
segundo suas teorias, em todo o cosmos.
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Passo 5: Também não há qualquer tentativa de justificar a realidade existente. A ambição dos primeiros
filósofos se reduzia a compreender o mundo que os cercava.
2–C
3–B
Resolução passo-a-passo
Passo 1: A alternativa A está incorreta por que os primeiros filósofos não consideravam os deuses, os mitos,
histórias verdadeiras e irrefutáveis. Pelo contrário, descartavam as explicações mitológicas como ideias
fantasiosas.
Passo 2: A alternativa B é a mais de acordo com o pensamento dos primeiros filósofos. Muitos, como Tales,
Anaxímenes e outros, tinham a crença de que havia uma substância básica a partir da qual tudo se originou;
a observação, e a razão, ocupavam um papel importante na investigação desses primeiros filósofos; e
também podem falar que eles procuravam em leis naturais eternas no sentido de substância que permanece
imutável apesar de todas as transformações pelas quais a natureza passa.
Passo 3: A alternativa C está incorreta porque não há consenso entre os primeiros filósofos sobre qual era o
princípio que deu origem ao mundo. Tales dizia que era a água. Anaxímenes dizia que era o ar e não havia
qualquer consenso.
Passo 4: A alternativa D está incorreta. Os primeiros filósofos não adotaram qualquer concepção de mundo
homérica. Adotaram justamente o que a alternativa D diz terem rejeitado: uma explicação naturalista para
os fenômenos do cosmos.
Passo 5: Os pensadores citados nessa alternativa não concordam quanto ao princípio originário de todas as
coisas. Tales acreditava que era a água, Anaxímenes o ar.
4–E
Resolução passo-a-passo
A questão exige que você conheça o que Leucipo e Demócrito afirmavam ser o princípio de todas as coisas.
Passo 1: A alternativa A está incorreta porque foi Empédocles quem defendeu os quatro elementos como
origem da natureza.
Passo 2: A alternativa B está incorreta porque era Tales de Mileto quem afirmava que a água era o princípio
da natureza.
Passo 3: A alternativa C está incorreta porque a afirmação de que o fogo é o princípio do cosmos é atribuída
à Heráclito.
Passo 4: A alternativa D está incorreta porque tal concepção é atribuída à Anaximandro.
Passo 5: A alternativa E está correta. De fato foram esses dois filósofos da natureza os responsáveis por
conceber a teoria de que a realidade é formada por átomos.
5–E
Resolução passo-a-passo
Passo 1: A primeira afirmação está correta: os primeiros filósofos buscavam explicações racionais e aquilo
que chamavam de princípio de todas as coisas constitui, por assim dizer, o início, meio e fim da natureza.
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Passo 2: A segunda alternativa também está correta: de fato, os primeiros filósofos abordaram questões,
como a origem da natureza, que já eram respondidas, a seu modo, pela mitologia, que usavam os deuses e
seus conflitos como explicação para tudo.
Passo 3: Os filósofos da natureza, ou pré-socráticos, se limitaram a tentar explicar o cosmos, a natureza.
Somente com os sofistas e Sócrates que o homem e a cidade vai fazer parte das reflexões filosóficas.
Portanto a terceira afirmação está incorreta.
Passo 4: A quarta afirmação está correta. Todas as informações apresentadas aí são verdadeiras.
Portanto, a alternativa correta é a letra C, apenas a terceira afirmação está incorreta.
6–A
7–B
Resolução passo-a-passo
Passo 1: A alternativa A não está correta porque, na filosofia, a área que investiga o agir humano é a ética ou
filosofia moral.
Passo 2: A alternativa B está correta porque cosmologia vem de cosmos e logia, que significa “estudo dos
cosmos”. Algumas questões que os filósofos se colocavam sobre o cosmos é justamente qual sua origem e o
que faz com que seja ordenado.
Passo 3: A alternativa C está incorreta. O estudo do belo na arte pertence a uma área da filosofia chamada
de estática.
Passo 4: A alternativa D está incorreta. A área da filosofia que estuda o Estado é chamada de filosofia
política.
8–A
9–B
10 – D
Resposta passo-a-passo
Preste atenção ao que a questão pede que você faça. Nesse caso, ela exige que você compare duas
concepções diferentes e diga o que ambas possuem em comum. Essa questão não exige conhecimentos
prévios sobre as ideias de Anaxímenes e Basílio, embora isso facilite a interpretação dos textos e a resolução.
Basta uma leitura atenta dos textos e das alternativas.
Passo 1: A primeira alternativa A não está correta porque essas concepções não eram baseadas nas ciências
da natureza. Quando Anaxímenes formulou sua teoria ainda não existiam as ciências modernas e a
concepção de Basílio é religiosa, não científica.
Passo 2: A B alternativa também está errada. Refutar significa contestar, provar a falsidade de algo. Ora, a
concepção de Basílio é claramente religiosa, portanto ele não está sequer discordando dos filósofos da
religião.
Passo 3: Quando alternativa C, a concepção de Basílio tem origem nos mitos das civilizações antigas, em
particular no Antigo Testamento. Porém Anaximandro propõe uma concepção considerada filosófica e, por
isso, se opõe à antigos mitos.
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Passo 4: A alternativa D está correta porque ambas as concepções postulam um princípio originário para o
mundo. Anaxímenes afirma que esse princípio é o ar e Basílio que ele é Deus.
Passo 5: E a última alternativa, também incorreta, é uma afirmação que se aplica apenas à ideia de Basílio. O
ar não é qualquer coisa semelhante à Deus, para Anaxímenes.
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Sócrates
1 (ENEM 2017)
Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a
refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os temperamentais, como Alcibíades,
sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa
influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele
tenta imprimir sua orientação.
BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na
a)
b)
c)
d)
e)

contemplação da tradição mítica.
sustentação do método dialético.
relativização do saber verdadeiro.
valorização da argumentação retórica.
investigação dos fundamentos da natureza.

2 (UNCISAL 2011)
Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se
achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor
em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates
acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade
e desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim
como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia
a)
b)
c)
d)
e)

transmitia conhecimentos de natureza científica.
baseava-se em uma contemplação passiva da realidade.
transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a população ateniense.
ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão.
procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica.

3 (UNICAMP 2013)
A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na
afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que
afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates
chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância.
O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois
a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos.
b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da
Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos.
c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que estabelece verdades
dogmáticas a partir de métodos rigorosos.
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d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupandose apenas com causas abstratas.
4 (UNICENTRO 2012)
Sobre o pensamento socrático, analise as afirmativas e marque com V, as verdadeiras e com F, as falsas.
( )Sócrates é autor da obra Ética a Nicômaco.
( ) O pensamento socrático está escrito em hebraico.
( ) A ironia e a maiêutica são as bases de sua filosofia.
( ) Sócrates não criticou o saber dogmático, sendo, por isso, conselheiro dos governantes de Atenas.
( ) Os diálogos platônicos são importantes textos filosóficos que relatam, na maioria, o pensamento de
Sócrates.
A partir da análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
a)
b)
c)
d)
e)

FVFVV
VFVVF
FFVFV
VFFFV
FVVVF

5 (UNIMONTES 2011)
Lembremos a figura de Sócrates. Dizem que era um homem feio, mas, quando falava, exercia estranho
fascínio. Podemos atribuir a Sócrates duas maneiras de se chegar ao conhecimento.
Essas duas maneiras são denominadas de
a)
b)
c)
d)

doxa e ironia.
ironia e maiêutica.
maiêutica e doxa.
maiêutica e episteme.

6 (UEA 2013)
O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no
início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro, a que método ele gostaria de recorrer para definir o que
é um sofista.
Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar, numa longa
exposição ou empregar o método interrogativo?
Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo; com
um interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo.
(Platão. O sofista, 1970. Adaptado.)

É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de vista metodológico, adotar
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a)
b)
c)
d)
e)

a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos.
a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores.
o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos.
o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de existência de Deus.
o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano.

7 (UFU 2012)
Leia o trecho abaixo, que se encontra na Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas das concepções
filosóficas defendidas pelo seu mestre.
Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o é, porque é supor que sabe
o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens;
todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de
supor saber o que não se sabe?
Platão, A Apologia de Sócrates, 29 a-b, In. HADOT, P. O que é a Filosofia Antiga? São Paulo: Ed. Loyola, 1999, p. 61.

Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a sua missão, qual seja: buscar, por meio da filosofia, a
verdade, para além da mera aparência do saber.
b) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o tomar consciência das contradições que
traz consigo.
c) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe. Deve-se evitar a
ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião não devidamente examinada.
d) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria ignorância, admite que
nada sabe. Admitir o não-saber, quando não se sabe, define o sábio, segundo a concepção socrática.
8 (UNIOESTE 2010)
O Oráculo de Delfos teria declarado que Sócrates (470-399 a.C.) era o mais sábio dos homens. Essa profecia
marcou decisivamente a concepção socrática de Filosofia, pois sua verdade não era óbvia: “Logo ele, sem
qualquer especialização, ele que estava ciente de sua ignorância? Logo ele, numa cidade [Atenas] repleta de
artistas, oradores, políticos, artesãos? Sócrates parece ter meditado bastante tempo, buscando o significado
das palavras da pitonisa. Afinal concluiu que sua sabedoria só poderia ser aquela de saber que nada sabia,
essa consciência da ignorância sobre as coisas que era sinal e começo da autoconsciência.”
(J. A. M. Pessanha)

Sobre a filosofia de Sócrates, é incorreto afirmar que

a) a filosofia de Sócrates consiste em buscar a verdade, aceitando as opiniões contraditórias dos
homens; quanto mais importante era a posição social de um homem, mais verdadeira era sua
opinião.
b) a sabedoria de Sócrates está em saber que nada sabe, enquanto os homens em geral estão
impregnados de preconceitos e noções incorretas, e não se dão conta disso.
c) o reconhecimento da própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria, pois, assim, podemos
nos livrar dos preconceitos e abrir caminho para a verdade.
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d) após muito questionar os valores e as certezas vigentes, Sócrates foi acusado de não respeitar os
deuses oficiais (impiedade) e corromper a juventude; foi julgado e condenado à morte por ingestão
de cicuta.
e) o caminho socrático para a sabedoria deve ser trilhado pelo próprio indivíduo, que deve por ele
mesmo reconhecer seus preconceitos e opiniões, rejeitá-los e, através da razão, atingir a verdade
imutável.
9 (UFU 2010)
Em um importante trecho da sua obra Metafísica, Aristóteles se refere a Sócrates nos seguintes termos:
Sócrates ocupava-se de questões éticas e não da natureza em sua totalidade, mas buscava o universal no
âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições.
Aristóteles. Metafísica, A6, 987b 1-3. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002.

Com base na filosofia de Sócrates e no trecho supracitado, assinale a alternativa correta.
a) O método utilizado por Sócrates consistia em um exercício dialético, cujo objetivo era livrar o seu
interlocutor do erro e do preconceito − com o prévio reconhecimento da própria ignorância −, e
levá-lo a formular conceitos de validade universal (definições).
b) Sócrates era, na verdade, um filósofo da natureza. Para ele, a investigação filosófica é a busca pela
“Arché”, pelo princípio supremo do Cosmos. Por isso, o método socrático era idêntico aos utilizados
pelos filósofos que o antecederam (Pré-socráticos).
c) O método socrático era empregado simplesmente para ridicularizar os homens, colocando-os diante
da própria ignorância. Para Sócrates, conceitos universais são inatingíveis para o homem; por isso,
para ele, as definições são sempre relativas e subjetivas, algo que ele confirmou com a máxima “o
Homem é a medida de todas as coisas”.
d) Sócrates desejava melhorar os seus concidadãos por meio da investigação filosófica. Para ele, isso
implica não buscar “o que é”, mas aperfeiçoar “o que parece ser”. Por isso, diz o filósofo, o
fundamento da vida moral é, em última instância, o egoísmo, ou seja, o que é o bem para o
indivíduo num dado momento de sua existência.
10 (UNIOESTE 2009)
“A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se sabe? É talvez nesse ponto, senhores,
que difiro do comum dos homens; se nalguma coisa me posso dizer mais sábio que alguém, é nisto de, não
sabendo o bastante sobre o Hades, não pensar que o saiba”.
(Platão)

Neste texto, Platão apresenta a concepção socrática de Filosofia. Sobre ela, seguem as seguintes
afirmações:
I.
II.
III.
IV.
V.

A verdade torna o homem melhor, pois tem como resultado ultrapassar o homem comum.
Saber que nada se sabe é o primeiro passo para se atingir a verdade.
O método socrático (a maiêutica) é irônico, porque pressupõe saber que nada se sabe.
O saber que nada se sabe permite ao indivíduo livrar-se dos preconceitos e abrir caminho até o
conhecimento verdadeiro.
O constante questionamento deve ser a atividade fundamental do filósofo.
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Das proposições feitas acima
a)
b)
c)
d)
e)

apenas II e IV são corretas.
I, II e V são corretas.
II, III e IV são corretas.
todas elas são corretas.
todas elas são incorretas.

11 (PUC-PR 2014)
Leia os enunciados abaixo a respeito do pensamento filosófico de Sócrates.
I.
II.
III.
IV.
V.

O texto Apologia de Sócrates, cujo autor é Platão, apresenta a defesa de Sócrates diante das
acusações dos atenienses, especialmente, os sofistas, entre os quais está Meleto.
Sócrates dispensa a ironia como método para refutar as acusações e calúnias sofridas no processo
de seu julgamento.
Entre as acusações que Sócrates recebe está a de “corromper a juventude”.
Sócrates é acusado de ensinar as coisas celestes e terrenas, a não acreditar nos deuses e a tornar
mais forte a razão mais débil.
Sócrates nega que seus acusadores são ambiciosos e resolutos e, em grande número, falam de
forma persuasiva e persistente contra ele.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

II, IV e V.
I, III e IV.
I, III e V.
II, III e V.
I, II e III.

12 (UFU 2013)
Marque a alternativa que expressa corretamente o pensamento de Sócrates.
a) Sócrates estabelece uma ligação muito estreita entre o conhecimento da virtude e a ação humana, a
ponto de sustentar que aquele que conhece o que é o correto não pode agir erroneamente, visto
que o erro de conduta é fruto da ignorância sobre a verdade.
b) O fim último do método dialético socrático era a refutação do seu interlocutor. Assim sendo, é
legítimo afirmar que o reconhecimento da própria ignorância equivale à constatação de que a
verdade é relativa a cada indivíduo.
c) Sócrates é considerado um divisor de águas na Filosofia graças a sua teoria ética sobre a imobilidade
do Ser. Por isso, sua missão sempre foi a investigação de um fundamento absoluto da moral.
d) Sócrates fazia uso de um método refutativo de investigação, o que significa que seu principal intento
era levar o interlocutor à contradição, independentemente se o último estivesse ou não com a
razão.
Gabarito
1 –B
2–D
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3–A
4–C
5–B
6–B
7–A
8–A
9–A
10 – D
11 – B
12 – B
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Democracia grega
1 (UEL/2003)
“… os traços pelos quais a democracia é considerada forma boa de governo são essencialmente os seguintes:
é um governo não a favor dos poucos mas dos muitos; a lei é igual para todos, tanto para os ricos quanto
para os pobres e portanto é um governo de leis, escritas ou não escritas, e não de homens; a liberdade é
respeitada seja na vida privada seja na vida pública, onde vale não o fato de se pertencer a este ou àquele
partido mas o mérito.”
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Trad. de Marco Aurélio Nogueira. 4.
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 141.

Com base no texto, considere as seguintes afirmativas sobre os direitos fundamentais da democracia
grega.
I.
II.
III.
IV.

Todos os cidadãos submetem-se a uma elite, formada pelos ricos, que governa privilegiando seus
interesses particulares.
Todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira, perante as
leis e os costumes da pólis.
O cidadão não tem a liberdade de expor, na assembléia, seus interesses e suas opiniões, discutindoos com os outros.
Todo cidadão deve ter suas opiniões respeitadas, a partir de um amplo e, às vezes conflituoso,
debate de idéias.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as afirmativas I e II são corretas.
Apenas as afirmativas I e IV são corretas.
Apenas as afirmativas II e III são corretas.
Apenas as afirmativas III e IV são corretas.
Apenas as afirmativas II e IV são corretas.

2 (FPS PE/2015)
As reflexões sobre democracia acompanham a vida histórica da sociedade ocidental, com divergências e
confrontos marcados pela época vivida.
Na Grécia Antiga, a democracia:
a)
b)
c)
d)
e)
Gabarito
1–E

foi exercida de forma ampla, derrubando as hierarquias sociais existentes no tempo das
aristocracias.
afirmou a importância das assembleias populares e das ideias políticas de Platão.
teve apoio de filósofos, como Aristóteles, que combatiam a desigualdade cultural.
conseguiu acabar com a escravidão e movimentar a vida cultural dos desfavorecidos.
conviveu com as desigualdades, não conseguindo o fim das diferenças sociais.
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2–E
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Platão
Teoria das ideias
1 (ENEM 2012)
Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de
razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou
material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina
das Ideias formava-se em sua mente.
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado).

O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de
Platão (427 a.C.-346 a.C.).
De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação?
a)
b)
c)
d)
e)

Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.
Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.
Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis.
Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não.
Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão.

2 (ENEM 2014)

No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o
conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a:
a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.
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b)
c)
d)
e)

realidade inteligível por meio do método dialético.
salvação da condição mortal pelo poder de Deus.
essência das coisas sensíveis no intelecto divino.
ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade.

3 (CESGRANRIO)
A opinião (doxa), no pensamento de Platão representa um saber sem fundamentação metódica. É um
saber que possui sua origem:
a)
b)
c)
d)

Nas imprevisões e nas sensações das coisas sensíveis.
No discurso dos sofistas na época da democracia ateniense.
Nos mitos religiosos, lendas e poemas.
Num saber eclético, provenientes do pensamento de alguns filósofos.

4 (UNEMAT/2010)
O processo que leva à formação dos conceitos não nasce da experiência. Não se formula a ideia de cavalo
observando muitos cavalos. É a alma que conhece as coisas recuperando a lembrança. Conhecer é recordar.
O filósofo que defendeu essa tese chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Karl Marx.
Platão.
Augusto Comte.
Sócrates.
Aristóteles.

5 (UFPE)
Em qual diálogo está o Mito da Caverna?
a)
b)
c)
d)

Protágoras.
Menón.
Neméia.
República.

6 UFU 2011
No pórtico da Academia de Platão, havia a seguinte frase: “não entre quem não souber geometria”. Essa
frase reflete sua concepção de conhecimento: quanto menos dependemos da realidade empírica, mais puro
e verdadeiro é o conhecimento tal como vemos descrito em sua Alegoria da Caverna. “A ideia de círculo, por
exemplo, preexiste a toda a realização imperfeita do círculo na areia ou na tábula recoberta de cera. Se traço
um círculo na areia, a ideia que guia a minha mão é a do círculo perfeito. Isso não impede que essa ideia
também esteja presente no círculo imperfeito que eu tracei. É assim que aparece a ideia ou a forma.”
JEANNIÈRE, Abel. Platão. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. 170 p
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Com base nas informações acima, assinale a alternativa que interpreta corretamente o pensamento de
Platão.
a) A Alegoria da Caverna demonstra, claramente, que o verdadeiro conhecimento não deriva do
“mundo inteligível”, mas do “mundo sensível”.
b) Todo conhecimento verdadeiro começa pela percepção, pois somente pelos sentidos podemos
conhecer as coisas tais quais são.
c) Quando traçamos um círculo imperfeito, isto demonstra que as ideias do “mundo inteligível” não
são perfeitas, tal qual o “mundo sensível”.
d) As ideias são as verdadeiras causas e princípio de identificação dos seres; o “mundo inteligível” é
onde se obtêm os conhecimentos verdadeiros.

7 UNCISAL 2012
No contexto da Filosofia Clássica, Platão e Aristóteles possuem lugar de destaque. Suas concepções, que se
opõem, mas não se excluem, são amplamente estudadas e debatidas devido à influência que exerceram, e
ainda exercem, sobre o pensamento ocidental. Todavia é necessário salientar que o produto dos seus
pensamentos se insere em uma longa tradição filosófica que remonta a Parmênides e Heráclito e que
influenciou, direta ou indiretamente, entre outros, os racionalistas, empiristas, Kant e Hegel.
Observando o cerne da filosofia de Platão, assinale nas opções abaixo aquela que se identifica
corretamente com suas concepções.
a) A dicotomia aristotélica (mundo sensível X mundo inteligível) se opõe radicalmente as concepções
de caráter empírico defendidas por Platão.
b) A filosofia platônica é marcada pelo materialismo e pragmatismo, afastando-se do misticismo e de
conceitos transcendentais.
c) Segundo Platão a verdade é obtida a partir da observação das coisas, por meio da valorização do
conhecimento sensível.
d) Para Platão, a realidade material e o conhecimento sensível são ilusórios.
e) As concepções platônicas negam veementemente a validade do Inatismo.

8 (UDESC)
Texto I
– Considera pois – continuei – o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua
ignorância, a ver se, regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém
soltasse um deles, e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, a
fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora.
Que julgas tu que ele diria, se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora
estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe
cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele
se veria em dificuldade e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe
mostravam?

(PLATÃO. A República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p. 318-319.)
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O texto é parte do livro VII da República, obra na qual Platão desenvolve o célebre Mito da Caverna. Sobre
o Mito da Caverna, é correto aﬁrmar.
I.
II.
III.
IV.

A caverna iluminada pelo Sol, cuja luz se projeta dentro dela, corresponde ao mundo inteligível, o do
conhecimento do verdadeiro ser.
Explicita como Platão concebe e estrutura o conhecimento.
Manifesta a forma como Platão pensa a política, na medida em que, ao voltar à caverna, aquele que
contemplou o bem quer libertar da contemplação das sombras os antigos companheiros.
Apresenta uma concepção de conhecimento estruturada unicamente em fatores circunstanciais e
relativistas.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as aﬁrmativas II e III são corretas.
Somente as aﬁrmativas III e IV são corretas.
Somente as aﬁrmativas I, II e IV são corretas.
Somente as aﬁrmativas I e IV são corretas.
Somente as aﬁrmativas I, II e III são corretas.

9 (UEM – VERÃO 2008)
“Sócrates: Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz
vinda de uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Os seus habitantes
estão lá dentro desde a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não
conseguem mover-se nem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. (…) Naquela situação,
você acha que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmos e dos outros, consigam ver outra coisa
além das sombras que o fogo projeta na parede ao fundo da caverna?”.
(PLATÃO. A República [adaptação de Marcelo Perine]. São Paulo: Editora Scipione, 2002. p. 83).

Considere as afirmações abaixo
I.

II.
III.

IV.
V.

No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como
eram a vida e a organização social dos homens no princípio de seu processo evolutivo, quando
habitavam em cavernas.
O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e aparência, que marca
o pensamento filosófico de Platão.
No mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da caverna, devendo
voltar à caverna para libertar seus companheiros, representa o filósofo que, na concepção platônica,
conhecedor do Bem e da Verdade, é o mais apto a governar a cidade.
O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é
capaz de promover, libertando o indivíduo das sombras da ignorância e dos preconceitos.
É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre mundo inteligível e mundo
sensível; o primeiro ocupado pelas Idéias perfeitas, o segundo pelos objetos físicos, que participam
daquelas Idéias ou são suas cópias imperfeitas.

Em relação ao célebre mito da caverna e às doutrinas que ele representa, assinale as questões corretas.
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, II e IV.
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d) I, III e IV.
e) II, III, IV, V.

10.(UENP)
Conosco homens, aí se diz, se passa o mesmo que com prisioneiros, que se achassem numa caverna
subterrânea, encadeados, desde o nascimento, a um banco, de modo a nunca poderem voltar-se, e assim só
poderem ver a parede oposta à entrada. Por detrás deles, na entrada da caverna, corre por toda a largura
dela, um muro da altura de um homem, e por trás deste, arde uma fogueira. Se entre esta e o muro
passarem homens transportando imagens, estátuas, figuras de animais, utensílios etc, que ultrapassem a
altura do muro, então as sombras desses objetos, que o fogo faz aparecerem, se projetam na parede da
caverna, e os prisioneiros também percebem, além da sombra, o eco das palavras pronunciadas pelos
homens que passam. Como esses prisioneiros nunca perceberam outra coisa senão as sombras e o eco, têm
eles essas imagens pela verdadeira realidade. Se eles pudessem, por uma vez, voltar-se e contemplar, a luz
do fogo, os próprios objetos, cujas sombras foram apenas o que até agora viram; e se pudessem ouvir
diretamente os sons, além dos ecos até então ouvidos, sem dúvida ficariam atônitos com essa nova
realidade. Mas se além disso pudessem, fora da caverna e à luz do sol, contemplar os próprios homens vivos,
bem como os animais e as coisas reais, de que as figuras projetadas na caverna eram apenas cópias, então
ficariam de todo fascinados com essa realidade de forma tão diversa.
PLATÃO, 7.º livro da República, p.514 ss.
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Relacionando o fragmento de texto de Platão e a tirinha da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, com
os seus conhecimentos sobre o Mito da Caverna, assinale a alternativa incorreta.
a) Os homens acorrentados no fundo da caverna são aqueles que passam a vida contemplando
sombras, acreditando que elas correspondem à realidade e à verdade.
b) Para Platão existem três níveis de conhecimento: o primeiro é chamado de agnosis, que significa
ignorância, e corresponde ao estágio dos homens no interior da caverna; o segundo é denominado
de doxa, ou opinião, e é o primeiro estágio de conhecimento, que se forma logo após os homens
saírem da caverna e contemplarem a realidade; o terceiro é designado pela palavra grega
epistheme, que significa ciência, ou o conhecimento em sua integralidade.
c) Para Platão existe um único mundo sensível e inteligível, de forma que os homens devem aprender
com a experiência a distinguir o conhecimento verdadeiro de impressões falsas dos sentidos.
d) O visível, para Platão, corresponde ao império dos sentidos captado pelo olhar e dominado pela
subjetividade. É o reino do homem comum preso, às coisas do cotidiano.
e) O inteligível, para Platão, diz respeito à razão. É o reino do homem sábio, que desconfia das
primeiras impressões e busca um conhecimento das causas da realidade.

Gabarito
1-D
2-B
3-A
4-B
5-D
6-D
7-D
8-A
9–E
10 – C

Política
1 UEG 2013
A expressão “Tudo o que é bom, belo e justo anda junto” foi escrita por um dos grandes filósofos da
humanidade.
Ela resume muito de sua perspectiva filosófica, sendo uma das bases da escola de pensamento conhecida
como
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a) cartesianismo, estabelecida por Descartes, no qual se acredita que a essência precede a existência.
b) estoicismo, que tem no imperador romano Marco Aurélio um de seus grandes nomes, que pregava a
serenidade diante das tragédias.
c) existencialismo, que tem em Sartre um de seus grandes nomes, para o qual a existência precede a
essência.
d) platonismo, estabelecida por Platão, no qual se entendia o mundo físico como uma imitação
imperfeita do mundo ideal.

2 (UEG GO/2010)
O mundo grego no século IV a. C. era marcado por uma estrutura de cidades-Estado dispersas pelo território
helênico. Essa fragmentação política levou os filósofos a procurarem estabelecer uma ideia sobre as formas
de governo que fossem as mais adequadas.
Entre essas ideias, pode-se destacar
a)
b)
c)
d)

o governo de filósofos, defendido por Platão.
a democracia racional, defendida por Demócrito.
a oligarquia comercial, defendida por Sócrates.
a aristocracia rural, defendida por Heráclito.

3 UEPA 2015
Leia o texto para responder à questão.
A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses
passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios; confiar-lhe o poder é aceitar a
tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na
Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e
lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente.
(Citado por: CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 17)

Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à:
a)
b)
c)
d)
e)

oligarquia.
república.
democracia.
monarquia.
plutocracia.

4 UEL 2014
A República de Platão consiste na busca racional de uma cidade ideal. Sua intenção é pensar a política para
além do horizonte da decadência da cidade-Estado no século de Péricles. O esquema a seguir mostra como
se organizam as classes, segundo essa proposta.
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Com base na obra de Platão e no esquema, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) As três imagens do Bem na cidade justa de Platão, o Anel de Giges, a Imagem da Linha e a da Caverna,
correspondem, respectivamente, à organização das três classes da República.
( v ) Na cidade imaginária de Platão, em todas as classes se contestam a família nuclear e a propriedade
privada, fatores indispensáveis à constituição de uma comunidade ideal.
(
) Na cidade platônica, é dever do filósofo supri-la materialmente com bens duráveis e alimentos, bem
como ser responsável pela sua defesa.
( v ) O conceito de justiça na cidade platônica estende-se do plano político à tripartição da alma, o que
significa que há justiça na República mesmo havendo classes e diferenças entre elas.
( v ) Ao filósofo cabe a função de governar a cidade.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – F – F.
V – F – V – V – F.
F – V – V – F – V.
F – V – F – V – V.
F – F – F – V – V.

5 UNCISAL 2011
Um dos textos mais consagrados da história da filosofia é a alegoria da caverna, escrito por Platão.
Sobre esse texto, pode-se afirmar que
a) se trata de uma obra religiosa que narra o encontro do filósofo com Deus.
b) se trata de um texto que apresenta dimensões pedagógicas, filosóficas e políticas.
c) seu percurso narra o aprisionamento do filósofo, que perde a liberdade de que desfrutava e passa a
viver solitário em uma caverna.
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d) o texto exalta a importância dos sofistas para o conhecimento filosófico.
e) o texto pressupõe a identificação do conhecimento filosófico com o senso comum.
Gabarito
1-D
2-A
3-C
4–E
Justificativa
I. Falsa. Essas três imagens, embora estejam presentes na obra A República, mediante a qual se estabelece a
hierarquiadaqueles responsáveis pelo bom andamento da pólis no caminho do bem, independem da relação
com essa hierarquia, ou com a forma como estão organizadas as três classes na obra A República de Platão.
II. Falsa. Tal contestação encontra-se ausente na classe dos guerreiros, por exemplo, tornando equivocada a
afirmação de que a contestação da família nuclear e da propriedade privada se estende a todas as classes.
III. Falsa. As funções de suprir materialmente a cidade e de protegê-la, ao invés de consistirem na atividade
específica do filósofo, são, no caso das provisões materiais, tarefa dos proprietários de terra, dos
comerciantes e dos artesãos e, no caso da defesa da cidade, dos guerreiros.
IV. Verdadeira. A justiça, segundo Platão, ocorre quando os que estão à frente da pólis ocupam funções
segundo suas disposições ideais na condição de filósofos, guerreiros, ou artesãos, e tais disposições têm
relação com a tripartição da alma pela ótica do que é racional (filósofos (sábios, legisladores)), do que
implica coragem (guerreiros) e dos que são apenas instinto (proprietários de terra, comerciantes, artesãos).
V. Verdadeira. De fato, ao filósofo está destinada a tarefa de, na condição de magistrado, governar a pólis, e
sua função consiste em proporcionar à cidade a sua harmonia. Daí a ideia do Rei-filósofo como governante
da cidade justa.
5–B

Amor
1. UEL 2013
Leia o texto a seguir.
Tudo isso ela [Diotima] me ensinava, quando sobre as questões de amor [eros] discorria, e uma vez ela me
perguntou: – que pensas, ó Sócrates, ser o motivo desse amor e desse desejo? A natureza mortal procura,
na medida do possível, ser sempre e ficar imortal. E ela só pode assim, através da geração, porque sempre
deixa um outro ser novo em lugar do velho; pois é nisso que se diz que cada espécie animal vive e é a
mesma. É em virtude da imortalidade que a todo ser esse zelo e esse amor acompanham.
(Adaptado de: PLATÃO. O Banquete. 4.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p.38-39. Coleção Os Pensadores.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o amor em Platão, assinale a alternativa correta.
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a) A aspiração humana de procriação, inspirada por Eros, restringe-se ao corpo e à busca da beleza
física.
b) O eros limita-se a provocar os instintos irrefletidos e vulgares, uma vez que atende à mera satisfação
dos apetites sensuais.
c) O eros físico representa a vontade de conservação da espécie, e o espiritual, a ânsia de eternização
por obras que perdurarão na memória.
d) O ser humano é idêntico e constante nas diversas fases da vida, por isso sua identidade iguala-se à
dos deuses.
e) Os seres humanos, como criação dos deuses, seguem a lei dos seres infinitos, o que lhes permite
eternidade.
Gabarito
1–c

Filosofia da arte
1. UEL 2016
Leia os textos a seguir.
A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas
uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição.
(Adaptado de: PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.
p.457.)

O imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado.
(Adaptado de: ARISTÓTELES. Poética. 4.ed. Trad. de Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.203. (Coleção
Os Pensadores.))

Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da mímesis em Platão e Aristóteles,
assinale a alternativa correta.
a) Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, algo
inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias universais que
os pressupõem.
b) Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a
verdade e a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um fazer nobre, imprescindível
para o engrandecimento da pólis e da filosofia.
c) Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda o
poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia assumir
ao apresentar os modelos de maneira distorcida.
d) Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente a aparência
das coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma nova
dimensão.
e) Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o teatro e a
poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador.
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Gabarito
1–A

Diálogos platônicos
(UNESP SP/2009)
O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura.
As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntarmos algo, mantêm o mais
solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos: poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas
se os interrogarmos sobre o que dizem (…) dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma (…) E
quando são maltratados e insultados, injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor
porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos.
(Platão, Fedro ou Da beleza.)

Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de
filosofia.
Assinale a alternativa que permite concluir, com apoio do fragmento apresentado, uma das principais
características do platonismo.
a) Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo,
as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo.
b) A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, e o conhecimento funda-se no rigor interno
das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos.
c) O platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca da verdade, mas
dirigida ao convencimento dos governantes das Cidades.
d) A poesia rimada é o veículo de difusão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma sabedoria
alcançada na velhice e ensinada pelos mestres aos discípulos.
e) O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o conhecimento filosófico
modifica-se segundo as habilidades e a argúcia dos filósofos.
Resposta correta: A
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Aristóteles
Filosofia Moral e política
1. (UFU 2007)
Leia atentamente o trecho de Aristóteles, citado abaixo, e assinale a alternativa que o interpreta
corretamenente.
“Como já vimos há duas espécies de excelência: a intelectual e a moral. Em grande parte, a excelência
intelectual deve tanto o seu nascimento quanto o seu crescimento à instrução (por isto ela requer
experiência e tempo); quanto à excelência moral, ela é o produto do hábito […]”.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

a)
b)
c)
d)

As excelências intelectual e moral anulam-se respectivamente.
A excelência intelectual é positiva e a moral negativa.
A excelência moral é superior à intelectual porque é resultado do nascimento.
As excelências moral e intelectual possuem, respectivamente, origem no hábito e na instrução.

2. PUC/PARANÁ – 2008
Em relação à definição de Bem apresentada por Aristóteles, no Livro I da Ética a Nicômaco, considere as
seguintes alternativas:
I.
II.
III.
IV.

O Bem é algo que está em todas as coisas, sendo identificada nos objetos, mas não entre os homens.
O Bem é aquilo a que todas as coisas tendem, ou seja, o bem é definido em função de um fim.
O Bem é o meio para termos uma ciência eficiente e útil, tal como a arte médica será eficiente se
tivermos o bem como meio de sua prática.
O Bem é algo abstrato, de difícil acesso à compreensão humana.

De acordo com tais afirmações, podemos dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

As alternativas III e IV estão corretas.
Apenas a alternativa II está correta.
Todas as alternativas estão corretas.
Apenas a alternativa III está correta.
As alternativas II e III estão corretas.

3. (ENEM 2013)
A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não
devem estar separados como na inscrição existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a
melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes atributos estão presentes nas mais
excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade.
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia. das Letras, 2010.

Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como:
a) plenitude espiritual e ascese pessoal.
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b)
c)
d)
e)

busca por bens materiais e títulos de nobreza.
expressão do sucesso individual e reconhecimento público.
conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.
finalidade das ações e condutas humanas.

4. UNIOESTE 2012
“A excelência moral, então, é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções,
disposição esta consistente num meio-termo (o meio-termo relativo a nós) determinado pela razão (a razão
graças à qual um homem dotado de discernimento o determinaria)”.
Aristóteles

Sobre o pensamento ético de Aristóteles e o texto acima, seguem as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.
V.

A virtude é uma paixão consistente num meio-termo entre dois extremos.
A ação virtuosa, por estar relacionada com a escolha, é praticada de modo involuntário e
inconsciente.
A virtude é uma disposição da alma relacionada com escolha e discernimento.
A virtude é um meio-termo absoluto, determinado pela razão.
A virtude é um extremo determinado pela razão e pelas paixões de um homem dotado de
discernimento.

Das afirmativas feitas acima
a)
b)
c)
d)
e)

somente a afirmação I está correta.
somente a afirmação III está correta.
as afirmações II e III estão corretas.
as afirmações III e IV estão corretas.
as afirmações IV e V estão corretas.

5. (ENEM 2009)
Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens
absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios — esses
tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais —, tampouco devem ser
agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades
morais e à prática das atividades políticas”.
VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:
a) possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de
qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar.
b) vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham
tempo para resolver os problemas da cidade.
c) era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção
política profundamente hierarquizada da sociedade.
d) estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos os
habitantes da pólis a participarem da vida cívica.
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e) tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser
dedicado às atividades vinculadas aos tribunais.
6. (UEL – 2011)
Leia o texto a seguir.
A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania, isto é, a
mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de
sabedoria prática.
(Aristóteles. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Livro II, p.
273.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a virtude
ética
a) consiste na eleição de um dos extremos como o mais adequado, isto é, ou o excesso ou a falta.
b) baseia-se no que é mais prazeroso em sintonia com o fato de que a natureza é que nos torna mais
perfeitos.
c) pauta-se na escolha do que é mais satisfatório em razão de preferências pragmáticas.
d) reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta.
e) implica na escolha do que é conveniente no excesso e do que é prazeroso na falta.
7. PUC – PARANÁ (2008)
Para Aristóteles, em Ética a Nicômaco, “felicidade […] é uma atividade virtuosa da alma, de certa espécie”.
Assinale a alternativa que NÃO condiz com a referida definição aristotélica de felicidade:
a) Felicidade é uma fantasia que o homem cria para si.
b) Felicidade só é possível mediante uma capacidade racional, própria do homem.
c) Ter felicidade é obter coisas nobres e boas da vida que só são alcançadas pelos que agem
retamente.
d) A finalidade das ações humanas, o Bem do homem, é a felicidade.
e) Nenhum outro animal atinge a felicidade a não ser o homem, pois os demais não podem participar
de tal atividade.
8. ENEM 2016 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer.
Por conseguinte, como conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas
cujos primeiros princípios são variáveis (pois todas elas poderiam ser diferentemente), e como é impossível
deliberar sobre coisas que são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência, nem arte: nem
ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte, porque o agir e o produzir
são duas espécies diferentes de coisa. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e
raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem.
ARISTÓTELES.Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

Aristóteles considera a ética como pertencente ao campo do saber prático. Nesse sentido, ela difere-se
dos outros saberes porque é caracterizada como
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a)
b)
c)
d)
e)

a conduta definida pela capacidade racional de escolha.
capacidade de escolher de acordo com padrões científicos.
conhecimento das coisas importantes para a vida do homem.
técnica que tem como resultado a produção de boas ações.
política estabelecida de acordo com padrões democráticos de deliberação.

9. ENEM(PPL) 2012
Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? São todas as coisas objetos de possíveis
deliberações? Ou será a deliberação impossível no que tange a algumas coisas? Ninguém delibera sobre
coisas eternas e imutáveis, tais como a ordem do universo; tampouco sobre coisas mutáveis, como os
fenômenos dos solstícios e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2007. (adaptado).

O conceito de deliberação tratado por Aristóteles é importante para entender a dimensão da
responsabilidade humana. A partir do texto, considera-se que é possível ao homem deliberar sobre
a)
b)
c)
d)
e)

coisas imagináveis, já que ele não tem controle sobre os acontecimentos da natureza.
ações humanas, ciente da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas.
fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob seu controle.
fatos e ações mutáveis da natureza, já que ele é parte dela.
coisas eternas, já que ele é por essência um ser religioso.

10. ENEM 2017
Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado
no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o
conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar,
ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto.
Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se
pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as
ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que
ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica,
estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que
devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que
essa finalidade será o bem humano.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Paulo: Nova Gunman 1991 (adaptado).

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que
a)
b)
c)
d)
e)

o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses.
o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade.
a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade.
a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente.
a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum
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11. UNISC 2012
Na obra de Aristóteles, a Ética é uma ciência prática, concepção distinta da de Platão, referida a um tipo de
saber voltado à ação. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles destaca uma excelência moral determinante para a
constituição de uma vida virtuosa.
Esta excelência moral tão importante é
a)
b)
c)
d)
e)

a coragem.
a retórica.
a verdade.
a prudência ou a moderação.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

12. UFPA 2012
Tendemos a concordar que a distribuição isonômica do que cabe a cada um no estado de direito é o que
permite, do ponto de vista formal e legal, dar estabilidade às várias modalidades de organizações instituídas
no interior de uma sociedade. Isso leva Aristóteles a afirmar que a justiça é “uma virtude completa, porém
não em absoluto e sim em relação ao nosso próximo”
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 332.

De acordo com essa caracterização, é correto dizer que a função própria e universal atribuída à justiça, no
estado de direito, é
a) conceber e aplicar, de forma incondicional, ideias racionais com poder normativo positivo e
irrestrito.
b) instituir um ideal de liberdade moral que não existiria se não fossem os mecanismos contidos nos
sistemas jurídicos.
c) determinar, para as relações sociais, critérios legais tão universais e independentes que possam
valer por si mesmos.
d) promover, por meio de leis gerais, a reciprocidade entre as necessidades do Estado e as de cada
cidadão individualmente.
e) estabelecer a regência na relação mútua entre os homens, na medida em que isso seja possível por
meio de leis.
Gabarito
1–C
2–B
3–E
4–B
5–C
6–D
7–A
8–A
9–C
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10 – C
11 – D
12 – E
13 – B

Mestafísica, epistemologia, lógica
1. (UEL – 2011)
Leia os textos a seguir.
Aristóteles, no Livro IV da Metafísica, defende o sentido epistêmico do princípio de não contradição como o
princípio primário, incondicionado e absolutamente verdadeiro da “ciência das causas primeiras”, ou
melhor, o princípio que se apresenta como fundamento último (ou primeiro) de justificação para qualquer
enunciado declarativo em sua pretensão de verdade. “É impossível que o mesmo atributo pertença e não
pertença ao mesmo tempo ao mesmo sujeito, e na mesma relação. […] Não é possível, com efeito, conceber
alguma vez que a mesma coisa seja e não seja, como alguns acreditam que Heráclito disse […]. É por esta
razão que toda demonstração se remete a esse princípio como a uma última verdade, pois ela é, por
natureza, um ponto de partida, a mesma para os demais axiomas.”
(ARISTÓTELES. Metafísica. Livro IV, 3, 1005b apud FARIA, Maria do Carmo B. de. Aristóteles: a plenitude como horizonte
do ser. São Paulo: Moderna, 1994. p. 93.)

Com base nos textos e nos conhecimentos sobre Aristóteles, é correto afirmar:
a) Com o princípio de não contradição, torna-se possível conceber que, se existem duas coisas não
idênticas, qualquer predicado que se aplicar a uma delas também poderá ser aplicado
necessariamente à outra.
b) Nas demonstrações sobre as realidades suprassensíveis, é possível conceber que propriedades
contrárias subsistam simultaneamente no mesmo sujeito, sem que isso incorra em contradição
lógica, ontológica e epistêmica.
c) Para que se possa fundamentar o estatuto axiomático do princípio de não contradição, exige-se que
sua evidência, enquanto princípio primário, seja submetida à demonstração.
d) Pelo princípio de não contradição, sustenta-se a tese heracliteana de que, numa enunciação
verdadeira, se possa simultaneamente afirmar e negar um mesmo predicado de um mesmo sujeito,
em um mesmo sentido.
e) Aqueles que sustentam, com Heráclito, conceber verdadeiramente que propriedades contrárias
podem subsistir e não subsistir no mesmo sujeito opõem-se ao princípio de não contradição.

2. ENEM 2017 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
A definição de Aristóteles para enigma é totalmente desligada de qualquer fundo religioso: dizer coisas reais
associando coisas impossíveis. Visto que, para Aristóteles, associar coisas impossíveis significa formular uma
contradição, sua definição quer dizer que o enigma é uma contradição que designa algo real, em vez de não
indicar nada, como é de regra.
COLLI, G. O Nascimento da Filosofia. Campinas: Unicamp, 1996 (adaptado).
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Segundo o texto, Aristóteles inovou a forma de pensar sobre o enigma, ao argumentar que
a)
b)
c)
d)
e)

a contradição que caracteriza o enigma é desprovida de relevância filosófica.
os enigmas religiosos são contraditórios porque indicam algo religiosamente real.
o enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível ao mesmo tempo.
as coisas impossíveis são enigmáticas e devem ser explicadas em vista de sua origem religiosa.
a contradição enuncia coisas impossíveis e irreais, porque ela é desligada de seu fundo religioso.

3. UFU 2012
Em primeiro lugar, é claro que, com a expressão “ser segundo a potência e o ato”, indicam-se dois modos de
ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até mesmo
de não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-em-ato, o ser-em-potência é não-ser-em-ato.
REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. Vol. II. Trad. de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo:
Loyola, 1994, p. 349.

A partir da leitura do trecho acima e em conformidade com a Teoria do Ato e Potência de Aristóteles,
assinale a alternativa correta.
a) Para Aristóteles, ser-em-ato é o ser em sua capacidade de se transformar em algo diferente dele
mesmo, como, por exemplo, o mármore (ser-em-ato) em relação à estátua (ser-em-potência).
b) Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível.
Tudo o que possui matéria possui potencialidade (capacidade de assumir ou receber uma forma
diferente de si), que tende a se atualizar (assumindo ou recebendo aquela forma).
c) Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser-em-ato. Isto ocorre porque o movimento
verificado no mundo material é apenas ilusório, e o que existe é sempre imutável e imóvel.
d) Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível (das coisas materiais) e a potência se
encontra tão-somente no mundo inteligível, apreendido apenas com o intelecto.

4. UEL 2015
Leia o texto a seguir.
É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras (pois dizemos que conhecemos cada coisa
somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, causa diz-se em quatro sentidos: no
primeiro, entendemos por causa a substância e a essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção última, e o
primeiro “porquê” é causa e princípio); a segunda causa é a matéria e o sujeito; a terceira é a de onde vem o
início do movimento; a quarta causa, que se opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem (porque este é,
com efeito, o fim de toda a geração e movimento).
Adaptado de: ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo Cocco. São Paulo: Abril S. A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os
Pensadores.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica, corretamente, a
ordem em que Aristóteles apresentou as causas primeiras.
a)
b)
c)
d)
e)

Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal.
Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente.
Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final.
Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final.
Causa material, causa formal, causa final e causa eficiente.
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5. ENEM 2017 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Dado que, dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros,
enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a
intuição são sempre verdadeiros, e dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o
conhecimento científico, exceto a intuição, e, por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as
demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode
haver conhecimento científico dos princípios, e dado que não pode haver nada mais verdadeiro que o
conhecimento científico, exceto a intuição, a intuição deve ter por objeto os princípios.
ARISTÓTELES. Segundos analíticos. In: REALE, G. História da Filosofia Antiga. São Paulo: Loyola, 1994.

Os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertencem ao domínio do(a)
a)
b)
c)
d)
e)

opinião, pois fazem parte da formação da pessoa.
cálculo, pois são demonstrados por argumento.
conhecimento científico, pois admitem provas empíricas.
intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico.
prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade.

Gabarito
1–E
2–C
3–B
4–C
5–D

Filosofia da Arte
1. UEL 2011
Leia o texto a seguir.
Homero, sendo digno de louvor por muitos motivos, é-o em especial porque é o único poeta que não ignora
o que lhe compete fazer. De fato, o poeta, em si, deve dizer o menos possível, pois não é através disso que
faz a imitação. Os outros intervêm, eles mesmos, durante todo o poema e imitam pouco e raramente. Ele,
pelo contrário, depois de fazer um breve preâmbulo, põe imediatamente em cena um homem, uma mulher
ou qualquer outra personagem e nenhum sem caráter, mas cada uma dotada de caráter próprio.
ARISTÓTELES. Poética. Trad. A. M. Valente. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004. p. 94-95.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a mímesis em Aristóteles, assinale a alternativa correta.
a) As personagens devem aparecer agindo menos e o poeta falando mais, como faz Homero.
b) Ao intervir muito no poema, sem colocar personagens, o poeta imita com qualidade superior.
c) Ao dizer o menos possível, Homero coloca as personagens em ação e assim ele é mais imitador.
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d) Homero é elogiado por iniciar seus poemas com breves preâmbulos e pouco se referir a
personagens em ação.
e) O poeta deve fazer uma breve introdução e iniciar a ação narrando sem necessidade de
personagens.
2. UEG 2012
Aristóteles é considerado por muitos estudiosos como o primeiro crítico literário. Sua vasta produção, além
de abordar Política, Biologia, Metafísica e Ética, também trata de Poética. Acreditava que um grande poeta,
como Homero, deveria ser considerado também um filósofo.
Nesse sentido, Aristóteles defendia que a Poesia é superior à História porque
a) a beleza formal dos versos poéticos não poderia ser igualada ao texto informativo dos historiadores.
b) a poesia lida com conceitos universais, enquanto a narrativa histórica precisa focar um tema
específico.
c) a poesia poderia ser transformada em peças dramáticas, enquanto textos de história só poderiam
ser lidos.
d) o número de leitores de poesia era muito superior ao de leitores de textos sobre história, na Grécia
Antiga.
3. UEL 2015
Leia os textos a seguir.
A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas
uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição.
Adaptado de: PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.
p.457.

O imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado.
Adaptado de: ARISTÓTELES. Poética. 4.ed. Trad. de Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.203. (Coleção Os
Pensadores.)

Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da mímesis em Platão e Aristóteles,
assinale a alternativa correta.
Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, algo
inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias universais que os
pressupõem.
Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a verdade e
a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um fazer nobre, imprescindível para o
engrandecimento da pólis e da filosofia.
Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda o poder
do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia assumir ao apresentar
os modelos de maneira distorcida.
Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente a aparência das
coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma nova dimensão.
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Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o teatro e a poesia são
incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador.

Gabarito
1–C
2–B
3–A
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Filosofia helenista
1. (UENP 2011)
Julgue as afirmações sobre a filosofia helenista.
I.

II.

III.

É o último período da filosofia antiga, quando a polis grega desaparece em razão de invasões
sucessivas, por persas e romanos, sendo substituída pela cosmopolis, categoria de referência
que altera a percepção de mundo do grego, principalmente no tocante à dimensão política.
É um período constituído por grandes sistemas e doutrinas que apresentam explicações
totalizantes da natureza, do homem, concentrando suas especulações no campo da filosofia
prática, principalmente da ética.
Surgem nesse período a filosofia estoica, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo.

Estão corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas elas.
Apenas I e II.
Apenas III.
Apenas II e III.
Apenas I.

2. (UENP 2010)
Sobre as escolas éticas do período helenístico, da antiguidade clássica da Filosofia Grega, associe a
primeira com a segunda coluna e assinale e alternativa correta.
I.epicurismo

II. estoicismo

III. ceticismo
IV. ecletismo

a)
b)
c)
d)
e)

I – A, II – B, III – C, IV – D
I – A, II – B, III – D, IV – C
I – A, II – D, III – C, IV – B
I – A, II – D, III – B, IV – C
I – D, II – A, III – B, IV – C

A - É uma moral hedonista. O fim supremo
da vida é o prazer sensível; o critério único
de moralidade é o sentimento. Os prazeres
estéticos e intelectuais são como os mais
altos prazeres.
B - Visa sempre um fim último éticoascético, sem qualquer metafísica, mesmo
negativa.
C - Se nada é verdadeiro, tudo vale
unicamente.
D - A paixão é sempre substancialmente má,
pois é movimento irracional, morbo e vício
da alma.
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3. UFPB 2008
O filme Alexandre representou a vida do famoso imperador da Macedônia que constituiu um grande
império, incluindo a Grécia, o Egito, a Síria, a Pérsia, indo até as fronteiras com a Índia. Alexandre foi
educado pelo filósofo Aristóteles e o seu registro memorável na História deve-se, além de seus feitos
militares, à difusão da cultura grega nas regiões do Oriente por ele conquistadas.
Esse processo histórico-cultural, conhecido como helenismo, caracterizou-se pelo(a):
a)
b)
c)
d)
e)

formação de uma nova cultura, sem elementos culturais gregos nem orientais
desaparecimento das culturas orientais diante da cultura grega ou helênica
conflito cultural irreconciliável entre a cultura grega e as culturas orientais
desaparecimento da cultura grega diante das culturas orientais (persa e egípcia)
constituição de uma cultura diferenciada, com elementos gregos e orientais

4. UNB 2013
Ora, entre os antigos, normas de vida e exercícios espirituais formavam a essência da “filosofia”, não da
religião, e a religião estava mais ou menos separada das ideias sobre a morte e o além. Havia seitas, que
eram filosóficas, pois a filosofia era a matéria de seitas que propunham convicções e normas de vida a quem
elas pudessem interessar; um indivíduo se tornava estoico ou epicurista e se conformava mais ou menos a
suas convicções.
Paul Veyne. O Império Romano In: Philippe Ariès e Georges Duby. História da vida privada: do Império Romano ao ano
mil. São Paulo: Companhia das Letras, 2010 p. 201 (com adaptações).

Com relação ao assunto tratado no texto acima, assinale a opção correta.
a) O Epicurismo foi uma escola filosófica que se caracterizou pela adoção de uma ética afeta aos
prazeres materiais.
b) O Estoicismo foi uma escola filosófica que se caracterizou pela adoção de uma ética negadora dos
prazeres imateriais.
c) A religião, que constitui a verdade, pode ser considerada a continuação da filosofia, que se orienta
pela busca da verdade.
d) O Epicurismo e o Estoicismo orientavam regras de viver, por isso constituíam seitas filosóficas entre
os antigos da civilização helênica.
5. UNIOESTE 2012
Leia o excerto seguinte de autoria do filósofo contemporâneo Michel Onfray no qual defende uma “nova
maneira de filosofar” na atualidade e, depois, assinale apenas a alternativa que NÃO corresponde à tal
maneira de filosofar:
“O que é essa nova maneira de filosofar? Uma maneira muito antiga... pois é a da ágora e a do fórum. Ela
define a maneira antiga de praticar uma filosofia aberta destinada ao passante comum: Protágoras o
doqueiro, Sócrates o escultor, Diógenes o bancário, Pírron o pintor, Aristipo o professor, embora sejam
verdadeiros filósofos – criadores de uma visão do mundo, autores de obras teóricas, vivem seu pensamento
no cotidiano e levam uma vida filosófica –, não são profissionais da profissão do tipo pós-moderno. Também
não se dirigem a especialistas que se destinam ao ensino ou à pesquisa filosófica. Falam ao peixeiro, ao
carpinteiro, ao tecelão que passa por ali e que, às vezes, para, ouve, adere, depois se converte a um modo
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de existência tendente à criação de si como uma subjetividade feliz num mundo dominado pela
negatividade”.
a) Nessa perspectiva, pensamento e vida estão indissociavelmente ligados e, assim, a filosofia define
um modo de vida e não simplesmente uma ocupação como outra profissão qualquer.
b) Os filósofos antigos referidos pelo autor são “verdadeiros filósofos” porque em suas vidas souberam
manter unidas teoria e prática filosóficas.
c) Tal “maneira de filosofar” é paradoxalmente nova e antiga uma vez que se trata de algo existente na
antiguidade, no nascimento da filosofia, e que fora perdido na pós-modernidade, quando a filosofia
passou a ser assunto de especialistas; no entanto, ainda assim, pode ser efetivada outra vez,
contemporaneamente, na medida em que for praticada no cotidiano por qualquer um que esteja
preocupado em criar seu próprio modo de existência.
d) Ao afirmar que a nova maneira de filosofar é muito antiga por ser a mesma da ágora e do fórum, o
autor sugere a seus leitores que aqueles que aderiram aos verdadeiros filósofos se converteram a
um modo de existência voltado para a vida privada preocupada com o exclusivo cumprimento da lei.
e) Nessa nova maneira de filosofar está implicada a criação de uma subjetividade autônoma que visa a
“criação de si” e que não está, exclusivamente, ao alcance de especialistas.
6. UNICENTRO 2011
Os primeiros hedonistas foram seguidores da doutrina filosófico-moral, surgida na Grécia Antiga, que
afirmava que o prazer seria o bem supremo da vida.
Na sociedade pós-moderna, são considerados tipicamente hedonistas os sujeitos que
a) acreditam que o prazer, em geral, é a fonte de todos os males e a virtude decorre de se viver de
forma simples.
b) defendem a ideia de que o aperfeiçoamento da vida espiritual é alcançado unicamente por meio de
práticas de modificação do corpo, como o jejum, a abstinência e a flagelação.
c) acreditam que a única verdade universal vem da fé e que no campo da moral não existem verdades
absolutas.
d) afirmam que todo sistema ético que não se baseia em faltas e observação é rejeitado.
e) se vinculam à ideia de que o alcance da felicidade está relacionado à aquisição de bens de consumo.
Gabarito
1–A
2–D
3–E
4–D
5–D
6–E
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Epicuro
1. ENEM 2014
Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem naturais nem
necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são
necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou
parecem geradores de dano.
EPICURO DE SAMOS. “Doutrinas principais”. In: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974.

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim
a)
b)
c)
d)
e)

alcançar o prazer moderado e a felicidade.
valorizar os deveres e as obrigações sociais.
aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.
refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.
defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.

2. UFF 2010
Filosofia
O mundo me condena, e ninguém tem pena
Falando sempre mal do meu nome
Deixando de saber se eu vou morrer de sede
Ou se vou morrer de fome
Mas a filosofia hoje me auxilia
A viver indiferente assim
Nesta prontidão sem fim
Vou fingindo que sou rico
Pra ninguém zombar de mim
Não me incomodo que você me diga
Que a sociedade é minha inimiga
Pois cantando neste mundo
Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo
Quanto a você da aristocracia
Que tem dinheiro, mas não compra alegria
Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente
Que cultiva hipocrisia.
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Assinale a sentença do filósofo grego Epicuro cujo significado é o mais próximo da letra da canção
“Filosofia”, composta em 1933 por Noel Rosa, em parceria com André Filho.
a) É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que apreendemos pela intuição mental.
b) Para sermos felizes, o essencial é o que se passa em nosso interior, pois é deste que nós somos
donos.
c) Para se explicar os fenômenos naturais, não se deve recorrer nunca à divindade, mas se deve deixála livre de todo encargo, em sua completa felicidade.
d) As leis existem para os sábios, não para impedir que cometam injustiças, mas para impedir que as
sofram.
e) A natureza é a mesma para todos os seres, por isso ela não fez os seres humanos nobres ou
ignóbeis, e, sim suas ações e intenções.

3. ENEM 2018
A quem não basta pouco, nada basta.
EPICURO. os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985.

Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude:
a)
b)
c)
d)
e)

Esperança, tida como confiança no porvir.
Justiça, interpretada como retidão de caráter.
Temperança, marcada pelo domínio da vontade.
Coragem, definida como fortitude na dificuldade.
Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão.

4. UFSM 2013
A economia verde contém os seguintes princípios para o consumo ético de produtos: a matéria-prima dos
produtos deve ser proveniente de fontes limpas e não deve haver desperdício dos produtos. O Estado,
entretanto, não impõe, até o presente momento, sanções àqueles cidadãos que não seguem esses
princípios.
Considere as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

Esses princípios são juízos de fato.
Esses princípios são, atualmente, uma questão de moralidade, mas não de legalidade.
A ética epicurista, a exemplo da economia verde, propõe uma vida mais moderada.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas I e II.
apenas III.
apenas II e III.
I, II e III.
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5. UNICENTRO 2011
As principais escolas filosóficas, na Grécia Antiga, a partir do século III a.C., são o estoicismo e o epicurismo,
que buscavam a realização moral do indivíduo, e, como quase todas as escolas da Antiguidade, concebem
que o homem deve buscar a sabedoria e a felicidade.
O princípio da ética epicurista está relacionado com a
a) atitude de desvio da dor e da procura do prazer, sendo que a concepção do prazer é também
espiritual e contribui para a paz de espírito e o autodomínio.
b) ideia de que é pela razão que se alcança a perfeição moral e que centra a busca dessa perfeição no
amor e na boa vontade.
c) atitude de aceitação de tudo que acontece, porque tudo faz parte de um plano superior, guiado por
uma razão universal.
d) relação individual e pessoal de cada um com Deus, que é concebido como o Criador onisciente e
onipresente.
e) noção de que cada indivíduo pode escolher livremente entre se aproximar de Deus ou se afastar
Dele.
6. PUC-GO 2015
[...]
Arandir (numa alucinação) – Dália, faz o seguinte. Olha o seguinte: diz à Selminha. (violento) Diz que, em
toda minha vida, a única coisa que salva é o beijo no asfalto. Pela primeira vez. Dália, escuta! Pela primeira
vez, na vida! Por um momento, eu me senti bom! (furioso) Eu me senti quase, nem sei! Escuta, escuta!
Quando eu te vi no banheiro, eu não fui bom, entende? Desejei você. Naquele momento, você devia ser a
irmã nua. E eu desejei. Saí logo, mas desejei a cunhada. Na praça da Bandeira, não. Lá, eu fui bom. É lindo! É
lindo, eles não entendem. Lindo beijar quem está morrendo! (grita) Eu não me arrependo! Eu não me
arrependo!
Dália – Selminha te odeia! (Arandir volta para a cunhada, cambaleante. Passa a mão na boca encharcada.)
Arandir (com voz estrangulada) – Odeia. (muda de tom) Por isso é que recusou. Recusou o meu beijo. Eu
quis beijar e ela negou. Negou a boca. Não quis o meu beijo.
Dália – Eu quero!
Arandir (atônito) – Você?
Dália (sofrida) – Selminha não te beija, mas eu.
Arandir (contido) – Você é uma criança. (Dália aperta entre as mãos o rosto de Arandir.)
Arandir – Dália. (Dália beija-o, de leve, nos lábios.)
Dália – Te beijei.
Arandir (maravilhado) – Menina!
Dália (quase sem voz) – Agora me beija. Você. Beija.
Arandir (desprende-se com violência) – Eu amo Selminha!
Dália (desesperada) – Eu me ofereço e. Selminha não veio e eu vim.
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Arandir – Dália, eu mato tua irmã. Amo tanto que. (muda de tom) Eu ia pedir. Pedir à Selminha para morrer
comigo.
Dália – Morrer?
Arandir (desesperado) – Eu e Selminha! Mas ela não veio!
Dália (agarra o cunhado. Quase boca com boca, sôfrega) – Eu morreria.
Arandir – Comigo?
Dália (selvagem) – Contigo! Nós dois! Contigo! Eu te amo!
[...]
RODRIGUES, Nelson. O beijo no asfalto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. p. 98-100.

O texto faz menção a desejo. É curioso observar como o ato de desejar está sempre presente na vida
humana desde o nascimento. O desejo de se descobrir, o desejo de viver, o desejo de passar no vestibular, o
desejo de ser feliz e o desejo de ter. O desejo é força propulsora que nos move. Nada nos empurra mais à
ação que a vontade de possuir. O capitalismo, sabendo dessa nossa fraqueza de querer possuir, acabou por
se apoderar dela. Ele lucra cada dia mais com o consumismo dos indivíduos. Esse consumo alicerçado numa
fome insaciável de comprar nasce muitas vezes no subconsciente do homem, com a alienação imposta pela
chamada “indústria cultural”. A ideia de que o consumo não é desejo natural, mas antinatural, está
alicerçada na filosofia de um filósofo grego da antiguidade. Ele defende que o maior prazer só é alcançável
por meio do conhecimento, da amizade e de uma vida moderada, livre do medo e da dor. E que o homem
sábio busca a realização dos desejos naturais e necessários, combate os desejos antinaturais e artificiais e
evita com todas as suas forças os desejos dispensáveis.
Marque a alternativa que apresenta o autor desse pensamento:
a)
b)
c)
d)

Epicuro
Platão
Protágoras
Diógenes

7. UNIMONTES 2013
Para Epicuro (341 – 270 a.C), a morte nada significa porque ela não existe para os vivos, e os mortos não
estão mais aqui para explicá-la. De fato, quando pensamos em nossa própria morte, podemos nos imaginar
mortos, mas não sabemos o que é a experiência do morrer.
Epicuro lamenta que
a)
b)
c)
d)

as pessoas encarem a morte com coragem.
as pessoas amem a morte e a desejem.
as pessoas aceitem a morte como seu destino final.
a maioria das pessoas fuja da morte como se fosse o maior dos males.
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8. UFMA 2009
“Embora esses dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a razão pode induzir, por si mesma, a
crer neles e aceitá-los. Não hesitam em declarar que, na ausência desses princípios, fora preciso ser estúpido
para não procurar o prazer por todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. A virtude consistiria,
então, em escolher, entre duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante; e em fugir dos prazeres que se
seguissem dores mais vivas do que o gozo que tivessem proporcionado.”
MORE, Thomas. A utopia. Trad. Luís de Andrade, São Paulo: Nova Cultural, 1988. Col. Os Pensadores

A questão sobre a natureza da felicidade humana e a possibilidade de sua realização é uma das principais
questões estudadas pela filosofia grega antiga, sendo discutida no interior de uma ética e relacionada a
noções de virtude e de justiça. Sabe-se que uma das características principais do humanismo, presente no
pensamento renascentista, é justamente a releitura dos filósofos antigos, buscando integrá-los à concepção
cristã de vida. A concepção ética do povo utopiano, descrita na obra A utopia, de Thomas More pode ser
considerada, em suas linhas gerais, uma revalorização de que corrente filosófica grega?
a) Dos sofistas, na medida em que defende que a felicidade consiste em obter o máximo de prazer
possível, especialmente os que nos advém das honras, do sucesso e das riquezas materiais.
b) Do platonismo, na medida em que separa os prazeres em duas classes: os relacionados ao corpo e os
relacionados à alma, e que a felicidade estaria no gozo dos prazeres relacionados à alma, devendose desprezar os prazeres do corpo.
c) Do estoicismo, na medida em que defende que a felicidade consiste na tranquilidade ou ausência de
perturbação, alcançada através do autocontrole, da contenção e da austeridade, desprezando-se
todo tipo de prazer.
d) Do aristotelismo, na medida em que defende que a felicidade é uma “virtude da alma segundo a
virtude perfeita” e que essa virtude consistiria em uma espécie de mediania, de meio termo entre
dois extremos.
e) Do epicurismo, na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos prazeres, mas não
de todo e qualquer prazer, apenas os bons e honestos, devendo ser rejeitados os que levam a dores
mais intensas do que o gozo que proporcionam.
9. UFLA 2014
“Antes de mais, nada provém do nada, pois que então tudo nasceria sem necessidade de sementes. E, se se
dissolvesse no nada tudo o que desaparece, todas as coisas seriam destruídas, anulando-se as partes nas
quais se decompunham. E também é certo que o todo foi sempre tal como é agora e será sempre assim, pois
nada existe nele que possa mudar-se.”
Fonte: EPICURO. Antologia de Textos (Coleção Os Pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 23.

Segundo o texto, é CORRETO destacar a seguinte tese de Epicuro:
a)
b)
c)
d)

a efemeridade e o aspecto passageiro das coisas no mundo.
a falta de algo para sustentar a realidade e sua eterna mudança.
a completa recriação do mundo e a modificação de seus componentes.
a presença de uma base para a existência eterna e invariável no mundo.

Gabarito
1–A
2–B
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3 - A alternativa correta é a letra C. Epicuro foi um filósofo que defendia a moderação como forma de
satisfazer os desejos. Ele raciocinava mais ou menos assim. Se desejo ter um carro caro, de nada adianta
satisfazer esse desejo. Isso não me trará felicidade. Logo depois de adquirir o carro, sua posse não me
satisfará mais. Irei querer um carro mais caro, e assim sucessivamente. Não importa quantos carros compre,
sempre irei querer um carro mais caro ainda. É esse o sentido da frase “a quem não basta pouco, nada
basta”.
Como forma de remediar essa insatisfação constante que aflige os seres humanos, Epicuro recomendava
que praticássemos a temperança, ou seja, a moderação dos desejos. Assim seríamos felizes por não nos
sentirmos a todo momento insatisfeitos.
4–D
5–A
6–A
7–D
8–E
9–D
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Céticos
1. (ENEM 2016)
Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e que, da mesma maneira, nada existe
do ponto de vista da verdade; que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto
do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando
do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio
dos sentidos.
LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988.

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por:
a)
b)
c)
d)
e)

Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade.
Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz.
Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza.
Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente.
Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo.

2. (UFSJ 2011)
Sobre o ceticismo, é CORRETO afirmar que
a) os céticos buscaram uma mediação entre “o ser” e o “poder-ser”.
b) o ceticismo relativo tem no subjetivismo e no relativismo doutrinas manifestamente apoiadas em
seu princípio maior: toda interatividade possível.
c) Protágoras (séc. V a.C.), relativista, afirmou que “o Homem só entende a natureza porque o
conhecimento emana dela e nela se instala”.
d) Górgias (485-380 a.C.) e Pirro (365-275 a.C.) são apontados como possíveis fundadores do ceticismo
absoluto.

3. (UEG 2011)
Em meados do século IV a.C., Alexandre Magno assumiu o trono da Macedônia e iniciou uma série de
conquistas e, a partir daí, construiu um vasto império que incluía, entre outros territórios, a Grécia. Essa
dominação só teve fim com o desenvolvimento de outro império, o romano. Esse período ficou conhecido
como helenístico e representou uma transformação radical na cultura grega. Nessa época, um pensador
nascido em Élis, chamado Pirro, defendia os fundamentos do ceticismo.
Ele fundou uma escola filosófica que pregava a ideia de que:
a)
b)
c)
d)

seria impossível conhecer a verdade.
seria inadmissível permanecer na mera opinião.
os princípios morais devem ser inferidos da natureza.
os princípios morais devem basear-se na busca pelo prazer.
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4. UNICENTRO 2016
O helenismo, nome que identifica a fusão da cultura grega com a cultura oriental, contribuiu para a
formação de novas doutrinas filosóficas, que foram adotadas pela cultura ocidental, como o ceticismo.
Essa doutrina
a) considerava que a felicidade consistia em não se pretender julgar nada, pois acreditavam que as
coisas parecem ser de certa maneira, mas não se sabe como elas realmente são.
b) defendia o conceito de que a felicidade humana consistia apenas na busca e na obtenção do prazer.
c) julgava que a virtude e a reflexão eram fundamentais à vida.
d) acreditava ser o homem a medida de todas as coisas.
Gabarito
1–C
2–D
3–A
4–A
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Estoicos
1. (UFSJ 2012)
Sobre a ética na Antiguidade, é CORRETO afirmar que
a) o ideal ético perseguido pelo estoicismo era um estado de plena serenidade para lidar com os
sobressaltos da existência.
b) os sofistas afirmavam a normatização e verdades universalmente válidas.
c) Platão, na direção socrática, defendeu a necessidade de purificação da alma para se alcançar a ideia
de bem.
d) Sócrates repercutiu a ideia de uma ética intimista voltada para o bem individual, que, ao ser
exercida, se espargiria por todos os homens.
2. (UNISC 2012)
Nas suas Meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu:
“Na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência, um fluxo, seus sentidos, um turbilhão, todo
o seu corpo, algo pronto a apodrecer, sua alma, inquietude, seu destino, obscuro, e sua fama, duvidosa. Em
resumo, tudo o que é relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e, quanto á alma, sonhos e fluidos, a vida é
uma luta, uma breve estadia numa terra estranha, e a reputação, esquecimento. O que pode, portanto, ter o
poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa: a Filosofia. Ela consiste em abster-nos de contrariar
e ofender o espírito divino que habita em nós, em transcender o prazer e a dor, não fazer nada sem
propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não depender das ações dos outros, aceitar o que acontece,
pois tudo provém de uma mesma fonte e, sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação, pois ela
nada mais é que a dissolução dos elementos pelos quais são formados todos os seres vivos. Se não há nada
de terrível para esses elementos em sua contínua transformação, por que, então, temer as mudanças e a
dissolução do todo?”
Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal.
Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer.
Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana.
Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte
de um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela.
Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da morte.
Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas IV e VI estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Somente a afirmativa IV está correta.
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1. ENEM 2017 (SEGUNDA APLICAÇÃO)
Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. “A propriedade me
foi subtraída”, então também foi restituída. “Mas quem a subtraiu é mau”. O que te importa por meio de
quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida
das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria.
EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. São Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado).

A característica do estoicismo presente nessa citação do
a)
b)
c)
d)
e)

explicar o mundo com números.
Identificar a felicidade com o prazer
aceitar os sofrimentos com serenidade.
Questionar o saber científico com veemência.
considerar as convenções sociais com desprezo.

Gabarito
1–A
2–C
3–C

Filosofia Medieval
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Santo Agostinho
1. ENEM 2018
Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: “Que fazia Deus antes de
criar o céu e a terra? Se estava ocioso e na realizava”, dizem eles, “por que não ficou sempre assim no
decurso dos séculos, abstendo-se, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma
vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criar, como pode haver verdadeira eternidade, se
n’Ele aparece uma vontade que antes não existia?”
AGOSTINHO. Confissões. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre a(s)
a)
b)
c)
d)
e)

essência da ética cristã.
natureza universal da criação.
certezas inabaláveis da experiência.
abrangência da compreensão humana.
interpretação da realidade circundante.

2. (UFU 1998)
Para Santo Agostinho, o homem chega à verdade
a)
b)
c)
d)
e)

apenas pela fé em Deus.
pelo método alegórico aplicado à interpretação da Bíblia.
pela iluminação divina.
pela recordação da alma que estava junto a Deus.
pelos sentidos e pelo intelecto.

3. UFU 2011
Segundo o texto abaixo, de Agostinho de Hipona (354-430 d. C.), Deus cria todas as coisas a partir de
modelos imutáveis e eternos, que são as ideias divinas. Essas ideias ou razões seminais, como também são
chamadas, não existem em um mundo à parte, independentes de Deus, mas residem na própria mente do
Criador,
[...] a mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia aquelas primeiras, divinas,
imutáveis e eternas razões de todas as coisas, antes de serem criadas [...].
Sobre o Gênese, V

Considerando as informações acima, é correto afirmar que se pode perceber:
a) que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo a fim de que este seja concordante com a
filosofia de Platão, que ele considerava a verdadeira.
b) uma crítica radical à filosofia platônica, pois esta é contraditória com a fé cristã.
c) a influência da filosofia platônica sobre Agostinho, mas esta é modificada a fim de concordar com a
doutrina cristã.
d) uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia em geral.
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4. ESPM 2014
Seu principal objetivo era demonstrar, por um raciocínio lógico formal, a autenticidade dos dogmas cristãos.
A filosofia devia desempenhar um papel auxiliar na realização deste objetivo. Por isso a tese de que a
filosofia está a serviço da teologia.
(Antonio Carlos Wolkmer – Introdução à História do Pensamento Político)

O texto deve ser relacionado com:
a)
b)
c)
d)
e)

a filosofia epicurista.
a filosofia escolástica.
a filosofia iluminista.
o socialismo.
o positivismo.

5. UFU 2010
A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês: foi nas
traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo
do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas
últimas resistências (de tornar-se cristão).
PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística ocidental. In: CHÂTELET, François (org.) A Filosofia medieval. Rio de Janeiro
Zahar Editores: 1983, p. 77.

Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de
Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma dessas diferenças.
a) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto, para Platão,
a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano.
b) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das Ideias, enquanto para Agostinho não
existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos.
c) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é apenas a
forma do corpo.
d) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma reconhece as Ideias que ela
contemplou antes de nascer; Agostinho diz que o conhecimento é resultado da Iluminação divina, a
centelha de Deus que existe em cada um.

6. UFU 2009
Leia o texto a seguir.
“No que diz respeito a todas as coisas que compreendemos, não consultamos a voz de quem fala, a qual soa
de fora, mas a verdade que dentro de nós preside à própria mente, incitados talvez pela palavra a consultála.”
De Magistro, Cap. XI, 38, In Os Pensadores, SANTO AGOSTINHO. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 319.

Marque a afirmativa incorreta.
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a) Segundo Agostinho, a verdade não se descobre pela consulta das palavras que vêm de fora. O
processo da descoberta da verdade dá-se através da interioridade.
b) Segundo Agostinho, a linguagem humana não tem um poder causal, mas apenas uma função
instrumental de utilidade.
c) Segundo Agostinho, a linguagem humana é a condição para conhecer a verdade que dentro de nós
preside à própria mente.
d) Segundo Agostinho, a verdade que dentro de nós preside à própria mente pressupõe a iluminação
divina e não o recurso à memória.

7. UFSJ 2004
“Há uma maneira diferente de ser feliz, quando cada um possui a felicidade em concreto. Há quem seja feliz
simplesmente em esperança. Estes possuem a felicidade de um modo inferior ao daqueles que já são
realmente felizes. Mas, ainda assim, estão muito melhor que aqueles que não têm nem a felicidade, nem a
sua esperança. Mesmo estes devem experimentá-la de qualquer modo, porque, no caso contrário, não
desejariam ser felizes. Ora, é absolutamente certo que eles o querem ser”.
(AGOSTINHO de Hipona. Confissões. In: Os Pensadores.Tradução de J. Oliveira Santos, S. J. e A Ambrósio de Pina, S. J.
São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 279, 285)

De acordo com o trecho, Agostinho entende que
a)
b)
c)
d)

a esperança é o grau supremo da felicidade.
os esperançosos possuem a felicidade de um modo superior.
os que são realmente felizes possuem felicidade de modo inferior.
há diferentes formas de o homem ser feliz, porque a felicidade faz parte de seu ser.

8. UEMA 2014
Segundo o filósofo Agostinho, o homem fora criado à imagem e à semelhança de Deus, estando, portanto,
preparado para compreender a essência divina. Contudo, em virtude do pecado de Adão – o chamado
pecado original -, o homem decaíra. Como todo ser humano nasce em consequência do ato procriador
(pecado original), todo ser humano nasce manchado pelo pecado de Adão.
Fonte: AGOSTINHO, Santo. Confissões. São Paulo: Paulus, 1997. (adaptado) Existem várias formas de se tentar explicar
a origem do homem.

A do filósofo Agostinho é uma delas. Sua teoria está fundamentada em uma consciência do tipo
a)
b)
c)
d)
e)

crítica.
religiosa.
empírica.
científica.
senso comum.

9. UFU 2002
E, certamente, uma grande coisa é o homem, pois feito à imagem e semelhança de Deus! Não é grande coisa
enquanto encarnado num corpo mortal, mas sim enquanto é superior aos animais pela excelência da alma
racional.
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AGOSTINHO, Santo, bispo de Hipona. A Doutrina Cristã. São Paulo: Paulus, 2002.

Agostinho de Hipona (354-430 d.C) formula sua teoria do conhecimento a partir da máxima “creio tudo o
que entendo, mas nem tudo que creio conheço”. A posição do autor não impede que cada um busque a
sabedoria com suas próprias forças; o que ainda não é conhecido pode ser revelado mediante a consulta da
verdade interior. Neste sentido, sua concepção do homem está estreitamente ligada a sua noção de
conhecimento.
Em acordo com Agostinho, pode-se concluir que:
a) É incorreto afirmar que a verdade interior que soa no íntimo das pessoas seja o Cristo; e o arbítrio
humano é consultado sobre o que não se conhece.
b) As coisas que ainda não conhecemos só podem ser percebidas pelos sentidos do corpo e podem ser
comunicadas facilmente por intermédio das palavras.
c) A verdade interior está à disposição de cada um e encontra-se armazenada na memória, de modo
que o uso da memória dispensa a contemplação da luz interior.
d) A verdade interior só pode ser percebida pelo homem interior, que é iluminado pela luz desta
verdade interior, que pode ser contemplada por cada um.
e) A verdade interior só pode ser conhecida pelos homens através do estudo e consideração da
natureza e das ciências.
10. ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO
Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o Sumo Bem,
quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de
atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo Ele fonte suprema da Bondade, nunca
poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza.
AGOSTINHO. A natureza do Bem. Rio de Janeiro: Sétimo Selo, 2005 (adaptado).

Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal porque
a)
b)
c)
d)
e)

o surgimento do mal é anterior à existência de Deus.
o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus.
Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má.
por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal.
Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal.

Gabarito
1 - A alternativa correta é a letra B. Nessa passagem, Agostinho está relatando um questionamento sobre
Deus e alguns enigmas que rondam sua existência. Esse tipo de problema lava a questões sobre a
“abrangência da compreensão humana”, ou seja, até que ponto somos capazes de conhecer realmente
coisas misteriosas como Deus.
2–C
3–C
4–B
5–D
6–C
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7–D
8–B
9–D
10 – D
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Thomas de Aquino
1. ENEM 2018
Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra “Deus”, sabemos, de imediato, que Deus existe.
Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja
maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento.
Donde se segue que o objeto designado pela palavra “Deus”, que existe no pensamento, desde que se
entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente.
Tomás de Aquino. Suma Teológica. Rio de Janeiro: Loyola, 2002.

O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por
a)
b)
c)
d)
e)

reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos.
sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé.
explicar as virtudes teológicas pela demonstração.
flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados.
justificar pragmaticamente crença livre de dogmas.

3. ENEM 2015
Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja
diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos
contrários, não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto; ora, tem o
homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de
modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova.
Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim.
AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos de São Tomás de Aquino.
Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado).

No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de governo capaz de
a)
b)
c)
d)
e)

refrear os movimentos religiosos contestatórios.
promover a atuação da sociedade civil na vida política.
unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum.
reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística.
dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual.

4. UFU 2013
Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão
humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades que podem ser
atingidas pela razão: por exemplo, que Deus existe, que há um só Deus etc.
AQUINO, Tomás de. Súmula contra os Gentios. Capítulo Terceiro: A possibilidade de descobrir a verdade divina.
Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 61.

Para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova
a) por meios metafísicos, resultantes de investigação intelectual.
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b) por meio do movimento que existe no Universo, na medida em que todo movimento deve ter causa
exterior ao ser que está em movimento.
c) apenas pela fé, a razão é mero instrumento acessório e dispensável.
d) apenas como exercício retórico.
5. UFU 2012
A teologia natural, segundo Tomás de Aquino (1225-1274), é uma parte da filosofia, é a parte que ele
elaborou mais profundamente em sua obra e na qual ele se manifesta como um gênio verdadeiramente
original. Se se trata de física, de fisiologia ou dos meteoros, Tomás é simplesmente aluno de Aristóteles, mas
se se trata de Deus, da origem das coisas e de seu retorno ao Criador, Tomás é ele mesmo. Ele sabe, pela fé,
para que limite se dirige, contudo, só progride graças aos recursos da razão.
GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média, São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 657.

De acordo com o texto acima, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição da obra de Aristóteles.
Tomás parte da revelação divina (Bíblia) para entender a natureza das coisas.
as verdades reveladas não podem de forma alguma ser compreendidas pela razão humana.
é necessário procurar a concordância entre razão e fé, apesar da distinção entre ambas.

6. ENEM 1999
Texto I
(...) de modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem
os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e
perspicaz com o apoio que recebe da fé.
Papa João Paulo II. Carta Encíclica Fides et Ratio aos bispos da igreja católica sobre as relações entre fé e razão,1998

Texto II
As verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã.
Tomás de Aquino

Em relação aos textos, podemos concluir que:
a) A encíclica papal está em contradição com o pensamento de São Tomás de Aquino, refletindo a
diferença de épocas.
b) A encíclica papal procura complementar São Tomás de Aquino, pois este colocava a razão natural
acima da fé.
c) A Igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de João Paulo II.
d) O pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas, em nossos dias, não tem
relação com o pensamento filosófico.
e) Tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos
sobre fé e razão.
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7. UFU 2007
De acordo com o texto sobre Tomás de Aquino, assinale a alternativa correta.
“Santo Tomás representa o apogeu da escolástica medieval, na medida em que conseguiu estabelecer o
equilíbrio perfeito entre a fé e a razão, a teologia e a filosofia, distinguindo-as mas não separando-as
necessariamente. Ambas, com efeito, podem tratar do mesmo objeto, por exemplo, Deus. Contudo, a
filosofia utiliza tão somente as luzes da razão natural, enquanto a Teologia se vale da razão divina,
manifestada na Revelação (a Bíblia)”.
COSTA, José Silveira da. A filosofia cristã. Rezende, Antônio (org.) Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar/SEAF, 1986.
p. 81.

a) Para Tomás de Aquino, Deus pode ser objeto de estudo na Filosofia.
b) Segundo o texto, não houve filosofia na Idade Média, apenas Teologia.
c) Não é possível estabelecer um equilíbrio entre fé e razão, este é o pensamento de Tomás de Aquino
sobre o uso da razão na Teologia.
d) A Teologia, na escolástica medieval, era uma disciplina que procurava conhecer Deus, utilizando
apenas as luzes da razão natural.
8. UFU 2006
“Em sua teoria do conhecimento, Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação divina pela da
abstração, de raízes aristotélicas: a única fonte de conhecimento humano seria a realidade sensível, pois os
objetos naturais encerrariam uma forma inteligível em potência,que se revela, porém, não aos sentidos que
só podem captá-la individualmente - mas ao intelecto.”
INÁCIO, Inês C. e LUCA, Tânia Regina de. O pensamento medieval.São Paulo: Ática, 1988, p. 74.

Considerando o trecho citado, assinale a alternativa verdadeira.
a) O texto faz referência à influência de Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino, que se opõe,
em muitos pontos, à tradição agostiniana, que tinha influência de Platão.
b) O texto expõe a doutrina da iluminação, formulada por Tomás de Aquino para explicar a origem de
nosso conhecimento.
c) Para Tomás de Aquino, a realidade sensível é apenas uma cópia enganosa da verdadeira realidade
que se encontra na mente divina.
d) Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação pela teoria da abstração aristotélica, a fim de
mostrar que a fé em Deus é incompatível com as verdades científicas.
9. UNICENTRO 2016
Leia o texto a seguir.
Todo domínio da filosofia pertence exclusivamente à razão; isso significa que a filosofia deve admitir apenas
o que é acessível à luz natural e demonstrável apenas por seus recursos. A teologia baseia-se, ao contrário,
na revelação, isto é, afinal de contas, na autoridade de Deus.
(GILSON, E. A Filosofia na Idade Média. Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.655.)

Sobre essa dicotomia, o pensamento de Tomás de Aquino, no contexto Escolástico do século XIII, orientase pela
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a) compreensão de que a razão deve ser instância crítica dos pressupostos não tematizados da fé.
b) separação entre fé e razão, declarando que o domínio da crença é incompatível com a pretensão do
conhecimento.
c) sobreposição da fé em relação à razão, considerando que a verdade religiosa deve preponderar
sobre a razão humana.
d) supressão dos campos da fé e da razão, admitindo que a via do conhecimento seguro é dada pela
matemática.
e) necessidade de unidade entre razão e fé, visto que ambas buscam a verdade e esta não pode ser
contraditória.
10. UFF 2012
A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e
sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da
religião. Discorrendo sobre a “possibilidade de descobrir a verdade divina”, ele diz que há duas modalidades
de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue
alcançar, por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta
de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe.
A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino.
a)
b)
c)
d)
e)

A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade.
O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede.
Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais.
A Filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus.
Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer d’Ele.

Gabarito
1–B
3–C
4–B
5–D
6–E
7–A
8–A
9–E
10 – C
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Filosofia Moderna
1. UNESP 2013
A modernidade não pertence a cultura nenhuma, mas surge sempre CONTRA uma cultura particular, como
uma fenda, uma fissura no tecido desta. Assim, na Europa, a modernidade não surge como um
desenvolvimento da cultura cristã, mas como uma crítica a esta , feita por indivíduos como Copérnico,
Montaigne, Bruno, Descartes, indivíduos que, na medida em que a criticavam, já dela se separavam, já dela
se desenraizavam. A crítica faz parte da razão que, não pertencendo a cultura particular nenhuma, está em
princípio disponível a todos os seres humanos e culturas. Entendida desse modo, a modernidade não
consiste numa etapa da história da Europa ou do mundo, mas numa postura crítica ante a cultura, postura
que é capaz de surgir em diferentes momentos e regiões do mundo, como na Atenas de Péricles, na Índia do
imperador Ashoka ou no Brasil de hoje. (Antonio Cícero. Resenha sobre o livro “O Roubo da História”. Folha
de S.Paulo, 01.11.2008. Adaptado.)Com a leitura do texto, a modernidade pode ser entendida como

a) uma tendência filosófica especificamente europeia e ocidental de crítica cultural e religiosa.
b) uma tendência oposta a diversas formas de desenvolvimento da autonomia individual.
c) um conjunto de princípios morais absolutos, dotados de fundamentação teológica e cristã.
d) um movimento amplo de propagação da crítica racional a diversas formas de preconceito.
e) um movimento filosófico desconectado dos princípios racionais do iluminismo europeu.
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Ciência moderna
1. (ENEM 2014)
A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o
universo), que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais
está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras
figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos
perdidos dentro de um obscuro labirinto.
GALILEI, G. “O ensaiador”. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a
a)
b)
c)
d)

continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.
necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.
oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.
importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja.
e) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.
2. (ENEM PPL 2012)
Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições
diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixada
em último lugar.
GALILEI, G. Carta a Benedetto Castelli. In: Ciência e fé: cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a
Bíblia. São Paulo: Unesp, 2009. (adaptado).

O texto, extraído da carta escrita por Galileu (1564-1642) cerca de trinta anos antes de sua condenação
pelo Tribunal do Santo Oficio, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A
declaração de Galileu defende que
a) a bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais,
tornando-se guia para a ciência.
b) o significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na bíblia constitui uma referência
primeira.
c) as diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os
dogmas da Igreja.
d) a bíblia deve receber uma interpretação literal porque, desse modo, não será desviada a verdade
natural.
e) os intérpretes precisam propor, para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem o significado
imediato das palavras.

3. (UEL 2013)
Em 2012, o Vaticano permitiu o acesso do público a vários documentos, entre eles o Sumário do julgamento
de Giordano Bruno e os Atos do processo de Galileu. As teorias desses estudiosos, juntamente com o
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Homem Vitruviano, são exemplos de uma profunda transformação no modo de conceber e explicar o
conhecimento da natureza.

Com base nos conhecimentos sobre a investigação da natureza no início da ciência moderna,
particularmente em Galileu, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) A nova atitude de investigação rendeu-se ao poder de convencimento argumentativo da Igreja, a ponto
de o próprio Galileu, ao abjurar suas teses, ter se convencido dos equívocos da sua teoria.
( ) A observação dos fenômenos, a experimentação e a noção de regularidade matemática da natureza
abalaram as concepções que fundamentavam a visão medieval de mundo.
( ) O abandono da especulação levou Galileu a adotar pressupostos da filosofia de Aristóteles, pois esse
pensador possuía uma concepção de experimentação similar à sua.
( ) O método de investigação da natureza restringia-se àquilo que podia ser apreendido imediatamente pelos
sentidos, uma vez que o que está além dos sentidos é mera especulação.
( ) Uma das razões mais fortes para a condenação de Galileu foi sua identificação da imperfeição dos corpos
celestes, o que contrariava os dogmas da igreja.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, F, F.
V, V, F, V, F.
V, F, V, F, V.
F, V, F, F, V.
F, F, V, F, V.
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4. (UFSJ 2010)
“Galileu e seus sucessores, atirando objetos de alturas para o solo, e fazendo rolar esferas sobre planos
inclinados, contrastavam nitidamente seus métodos com a anterior e habitual especulação inspirada na
Metafísica Aristotélica. Achavam-se, pois, abertamente em jogo os procedimentos adequados para a
elaboração do Conhecimento. E era preciso não somente determinar esses procedimentos, mas trazer a sua
justificação e reeducar-se na condução dos novos métodos. Tanto mais que tais métodos iam chocar-se em
última instância com preconceitos profundamente implantados em concepções tradicionais que traziam o
poderoso selo de convicções religiosas. As necessidades do momento levavam assim os homens de
pensamento a se deterem atentamente nos problemas do Conhecimento. O que, afora as estéreis
manipulações verbais a que se reduzira a Lógica formal clássica, praticamente já não detinha a atenção de
ninguém”.
Assinale a alternativa que expressa o problema central desse fragmento de texto.
a) A tentativa dos modernos em empreender uma nova metodologia para a Ciência e para a Filosofia.
b) A iminente necessidade de se praticar uma Filosofia conduzida por novos métodos e técnicas de
aprimoramento da metafísica aristotélica.
c) A grande emergência de se fazer uma total integração da Filosofia com a Ciência através de uma
tentativa de equiparação dos seus métodos.
d) A constatação de que a Filosofia passaria a assumir o comprometimento com as questões relativas
ao problema da retórica aristotélica bem como do conhecimento teológico.
5. (UEL 2010)
A obra de Galileu Galilei está indissoluvelmente ligada à revolução científica do século XVII, a qual implicou
uma “mutação” intelectual radical, cujo produto e expressão mais genuína foi o desenvolvimento da ciência
moderna no pensamento ocidental. Neste sentido, destacam-se dois traços entrelaçados que caracterizam
esta revolução inauguradora da modernidade científica: a dissolução da ideia greco-medieval do Cosmos e a
geometrização do espaço e do movimento.
(KOYRÉ, A. Estudos Galilaicos. Lisboa: Dom Quixote, 1986. pp. 13-20; KOYRÉ, A. Estudos de História do Pensamento
Científico. Brasília, Editora UnB, 1982. pp. 152-154.).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre as características que marcam revolução científica no
pensamento de Galileu Galilei, assinale a alternativa correta.
a) A dissolução do Cosmos representa a ruptura com a ideia do Universo como sistema imutável,
heterogêneo, hierarquicamente ordenado, da física aristotélica.
b) A crença na existência do Cosmos, na física aristotélica, se situa na concepção de um Universo
aberto, indefinido e até infinito, unificado e governado pelas mesmas leis universais.
c) Contrária à concepção tradicional de ciência de orientação aristotélica, a física galilaica distingue e
opõe os dois mundos do Céu e da Terra e suas respectivas leis.
d) A geometrização do espaço e do movimento, na física galilaica, aprimora a concepção matemática
do Universo cósmico qualitativamente diferenciado e concreto da física aristotélica.
e) A física galilaica identifica o movimento a partir da concepção de uma totalidade cósmica, em cuja
ordem cada coisa possui um lugar próprio conforme sua natureza.
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6. (UNICENTRO 2010)
“A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o
Universo). Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras
figuras geométricas. Sem estes meios, é impossível entender humanamente as palavras; sem eles nós
vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.”
(GALILEU. Apud. COTRIM. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 16ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006 p.133.)

De acordo com o texto acima, e com seus conhecimentos sobre a ciência da natureza em Galileu, assinale
a alternativa correta.
a) De acordo com os princípios de sua ciência, Galileu depositava grande crédito no método indutivo,
pois este possuiria melhor alcance nos resultados da investigação da natureza.
b) O passo decisivo da física galileana concentrava-se na realização de experimentos para comprovar
uma tese, sem a necessidade de recorrer às elaborações do raciocínio matemático.
c) Quanto ao “movimento”, Galileu seguiu as teorias de Aristóteles que distinguia o movimento
qualitativo do movimento quantitativo, para considerar toda mudança apenas do ponto de vista
qualitativo (corpos pesados ou leves).
d) Um dos aspectos centrais da ciência da natureza em Galileu está na realização de experimentos com
o auxílio indispensável da matemática, pois, para ele, a matemática é o meio instrumental capaz de
enunciar e traduzir as regularidades observadas nos fenômenos naturais.
e) O que dá validade científica aos processos intelectuais de Galileu é que os resultados de suas
pesquisas jamais precisariam ser submetidos à comprovação empírica, bastando, apenas, se
localizarem no campo da abstração.

Gabarito
1–C
2–E
3–D
4–A
5- A
6–D
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Galileu Galilei
1. (ENEM 2014)
A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o
universo), que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais
está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras
figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos
perdidos dentro de um obscuro labirinto.
GALILEI, G. “O ensaiador”. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a
f)
g)
h)
i)
j)

continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.
necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.
oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.
importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja.
inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.

2. (ENEM PPL 2012)
Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições
diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixada
em último lugar.
GALILEI, G. Carta a Benedetto Castelli. In: Ciência e fé: cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a
Bíblia. São Paulo: Unesp, 2009. (adaptado).

O texto, extraído da carta escrita por Galileu (1564-1642) cerca de trinta anos antes de sua condenação
pelo Tribunal do Santo Oficio, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A
declaração de Galileu defende que
f)

a bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais,
tornando-se guia para a ciência.
g) o significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na bíblia constitui uma referência
primeira.
h) as diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os
dogmas da Igreja.
i) a bíblia deve receber uma interpretação literal porque, desse modo, não será desviada a verdade
natural.
j) os intérpretes precisam propor, para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem o significado
imediato das palavras.

3. (UEL 2013)
Em 2012, o Vaticano permitiu o acesso do público a vários documentos, entre eles o Sumário do julgamento
de Giordano Bruno e os Atos do processo de Galileu. As teorias desses estudiosos, juntamente com o
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Homem Vitruviano, são exemplos de uma profunda transformação no modo de conceber e explicar o
conhecimento da natureza.

Com base nos conhecimentos sobre a investigação da natureza no início da ciência moderna,
particularmente em Galileu, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) A nova atitude de investigação rendeu-se ao poder de convencimento argumentativo da Igreja, a ponto
de o próprio Galileu, ao abjurar suas teses, ter se convencido dos equívocos da sua teoria.
( ) A observação dos fenômenos, a experimentação e a noção de regularidade matemática da natureza
abalaram as concepções que fundamentavam a visão medieval de mundo.
( ) O abandono da especulação levou Galileu a adotar pressupostos da filosofia de Aristóteles, pois esse
pensador possuía uma concepção de experimentação similar à sua.
( ) O método de investigação da natureza restringia-se àquilo que podia ser apreendido imediatamente pelos
sentidos, uma vez que o que está além dos sentidos é mera especulação.
( ) Uma das razões mais fortes para a condenação de Galileu foi sua identificação da imperfeição dos corpos
celestes, o que contrariava os dogmas da igreja.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
f)
g)
h)
i)
j)

V, V, V, F, F.
V, V, F, V, F.
V, F, V, F, V.
F, V, F, F, V.
F, F, V, F, V.
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4. (UFSJ 2010)
“Galileu e seus sucessores, atirando objetos de alturas para o solo, e fazendo rolar esferas sobre planos
inclinados, contrastavam nitidamente seus métodos com a anterior e habitual especulação inspirada na
Metafísica Aristotélica. Achavam-se, pois, abertamente em jogo os procedimentos adequados para a
elaboração do Conhecimento. E era preciso não somente determinar esses procedimentos, mas trazer a sua
justificação e reeducar-se na condução dos novos métodos. Tanto mais que tais métodos iam chocar-se em
última instância com preconceitos profundamente implantados em concepções tradicionais que traziam o
poderoso selo de convicções religiosas. As necessidades do momento levavam assim os homens de
pensamento a se deterem atentamente nos problemas do Conhecimento. O que, afora as estéreis
manipulações verbais a que se reduzira a Lógica formal clássica, praticamente já não detinha a atenção de
ninguém”.
Assinale a alternativa que expressa o problema central desse fragmento de texto.
e) A tentativa dos modernos em empreender uma nova metodologia para a Ciência e para a Filosofia.
f) A iminente necessidade de se praticar uma Filosofia conduzida por novos métodos e técnicas de
aprimoramento da metafísica aristotélica.
g) A grande emergência de se fazer uma total integração da Filosofia com a Ciência através de uma
tentativa de equiparação dos seus métodos.
h) A constatação de que a Filosofia passaria a assumir o comprometimento com as questões relativas
ao problema da retórica aristotélica bem como do conhecimento teológico.
5. (UFF 2012)
Galileu Galilei é considerado um dos grandes nomes da história da ciência graças às suas revolucionárias
observações astronômicas por meio do telescópio e aos seus estudos sobre
a)
b)
c)
d)
e)

a economia política.
a composição da luz.
a anatomia humana.
o movimento dos corpos.
a circulação do sangue.

6. (UEL 2010)
A obra de Galileu Galilei está indissoluvelmente ligada à revolução científica do século XVII, a qual implicou
uma “mutação” intelectual radical, cujo produto e expressão mais genuína foi o desenvolvimento da ciência
moderna no pensamento ocidental. Neste sentido, destacam-se dois traços entrelaçados que caracterizam
esta revolução inauguradora da modernidade científica: a dissolução da ideia greco-medieval do Cosmos e a
geometrização do espaço e do movimento.
(KOYRÉ, A. Estudos Galilaicos. Lisboa: Dom Quixote, 1986. pp. 13-20; KOYRÉ, A. Estudos de História do Pensamento
Científico. Brasília, Editora UnB, 1982. pp. 152-154.).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre as características que marcam revolução científica no
pensamento de Galileu Galilei, assinale a alternativa correta.
f)

A dissolução do Cosmos representa a ruptura com a ideia do Universo como sistema imutável,
heterogêneo, hierarquicamente ordenado, da física aristotélica.
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g) A crença na existência do Cosmos, na física aristotélica, se situa na concepção de um Universo
aberto, indefinido e até infinito, unificado e governado pelas mesmas leis universais.
h) Contrária à concepção tradicional de ciência de orientação aristotélica, a física galilaica distingue e
opõe os dois mundos do Céu e da Terra e suas respectivas leis.
i) A geometrização do espaço e do movimento, na física galilaica, aprimora a concepção matemática
do Universo cósmico qualitativamente diferenciado e concreto da física aristotélica.
j) A física galilaica identifica o movimento a partir da concepção de uma totalidade cósmica, em cuja
ordem cada coisa possui um lugar próprio conforme sua natureza.

7. (UFPA 2010)
Galileu, ao conceber a ciência, valoriza a experiência e se preocupa com a descrição quantificada dos
fenômenos. Tal descrição torna-se possível, porque ele faz a distinção entre qualidades primárias e
secundárias
(ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. P. Filosofando. p. 179).

De acordo com o exposto acima, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

somente as qualidades primárias devem ser levadas em consideração pelos cientistas.
somente as qualidades secundárias são relevantes para o conhecimento científico.
as qualidades primárias não são suscetíveis de receberem tratamento matemático.
somente as qualidades secundárias devem ser tratadas cientificamente por serem consideradas
matematizáveis.
e) nenhuma das qualidades dos corpos pode ser tratada quantitativamente.

8. (UNICENTRO 2010)
“A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o
Universo). Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras
figuras geométricas. Sem estes meios, é impossível entender humanamente as palavras; sem eles nós
vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.”
(GALILEU. Apud. COTRIM. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 16ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006 p.133.)

De acordo com o texto acima, e com seus conhecimentos sobre a ciência da natureza em Galileu, assinale
a alternativa correta.
f)

De acordo com os princípios de sua ciência, Galileu depositava grande crédito no método indutivo,
pois este possuiria melhor alcance nos resultados da investigação da natureza.
g) O passo decisivo da física galileana concentrava-se na realização de experimentos para comprovar
uma tese, sem a necessidade de recorrer às elaborações do raciocínio matemático.
h) Quanto ao “movimento”, Galileu seguiu as teorias de Aristóteles que distinguia o movimento
qualitativo do movimento quantitativo, para considerar toda mudança apenas do ponto de vista
qualitativo (corpos pesados ou leves).
i) Um dos aspectos centrais da ciência da natureza em Galileu está na realização de experimentos com
o auxílio indispensável da matemática, pois, para ele, a matemática é o meio instrumental capaz de
enunciar e traduzir as regularidades observadas nos fenômenos naturais.
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j)

O que dá validade científica aos processos intelectuais de Galileu é que os resultados de suas
pesquisas jamais precisariam ser submetidos à comprovação empírica, bastando, apenas, se
localizarem no campo da abstração.

Gabarito
1–C
2–E
3–D
4–A
5–D
6- A
7–A
8–D
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Francis Bacon
1. (ENEM 2013)
Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi
proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a
natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes
e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo
humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente.
CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 2, n. 4, 2004
(adaptado).

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a
investigação científica consiste em
a)
b)
c)
d)

expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e
religiosos.
e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.
2. (UENP 2012)
A charge abaixo retrata a oposição epistemológica de duas escolas filosóficas cujos iniciadores podem ser
considerados, respectivamente, Francis Bacon e René Descartes. Assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)
e)

Empirismo X Criticismo
Ceticismo X Existencialismo
Empirismo X Racionalismo
Racionalismo X Existencialismo
Racionalismo X Ceticismo
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3. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
Francis Bacon, em sua obra Nova Atlântida, imagina uma utopia tecnocrática na qual o sofrimento humano
poderia ser removido pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento do conhecimento científico, o qual
permitiria uma crescente dominação da natureza e um suposto afastamento do mito. Na obra Dialética do
Esclarecimento, Adorno e Horkheimer defendem que o projeto iluminista de afastamento do mito foi
convertido, ele próprio, em mito, caindo no dogmatismo e em numa forma de mitologia. O progresso
técnico-científico consiste, para Adorno e Horkeheimer, no avanço crescente da racionalidade instrumental,
a qual é incapaz de frear iniciativas que afrontam a moral, como foram, por exemplo, os campos de
concentração nazistas.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o desenvolvimento técnico-científico, é correto afirmar:
a) Bacon pensava que o incremento da racionalidade instrumental aliviaria as causas do sofrimento
humano, apesar de a razão, a longo prazo, sucumbir novamente ao mito.
b) Adorno e Horkheimer concordavam que o progresso científico não consegue superar o mito, mas se
torna um tipo de concepção mítica incapaz de discriminar o que é certo do que é errado
moralmente.
c) Adorno e Horkheimer sustentavam que o crescente avanço da racionalidade instrumental consistia
num incremento da capacidade humana de avaliar moralmente.
d) Bacon apontava que o aumento da capacidade de domínio do homem sobre a natureza conduziria
os seres humanos a uma forma de dogmatismo.
e) Tanto Adorno e Horkheimer quanto Bacon viam o progresso técnico e científico como a solução para
os sofrimentos humanos e para as incertezas morais humanas.
4. (UFF 2010)
Segundo o filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626), o ser humano tem o direito de dominar a natureza e as
técnicas; as ciências são os meios para exercer esse poder.
Que processo histórico pode ser diretamente associado a essas ideias?
a)
b)
c)
d)
e)

Os ideais de retorno à vida natural.
O bloqueio continental imposto à Europa por Napoleão Bonaparte.
A Contrarreforma promovida pela Igreja Católica.
O surgimento do estilo barroco nas artes.
A Revolução Industrial.

5. (PUCPR 2009)
São de quatro gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor apresentá-los, assinalamos os
nomes: Ídolos da Tribo, Ídolos da Caverna, Ídolos do Foro e Ídolos do Teatro.”
Fonte: BACON. Novum Organum..., São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.33.

É correto afirmar que para Bacon:
a) Os Ídolos da Tribo e da Caverna são os conhecimentos primitivos que herdamos dos nossos
antepassados mais notáveis.
b) Os Ídolos do Teatro são todos os grandes atores que nos influenciam na vida cotidiana.
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c) Os Ídolos do Foro são as ideias formadas em nós por meio dos nossos sentidos.
d) Através dos Ídolos, mesmo considerando que temos a mente bloqueada, podemos chegar à
verdade.
e) Os Ídolos são falsas noções e retratam os principais motivos pelos quais erramos quando buscamos
conhecer.
6. (UFSJ 2012)
Sobre os ídolos preconizados por Francis Bacon, é CORRETO afirmar que:
a) “A consequência imediata da ação dos ídolos é a inscrição do Homem num universo de massacre e
sofrimento racional-indutivo, onde o conhecimento científico se distancia da filosofia, se deteriora e
se amesquinha”.
b) “Toda idolatria é forjada no hábito e na subjetividade humanos”.
c) “Os ídolos invadem a mente humana e para derrogá-los, é necessário um esforço racional-dedutivo
de análise, como bem advertiu Aristóteles”.
d) “Os ídolos da caverna são os homens enquanto indivíduos, pois cada um [...] tem uma caverna ou
uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza”.

7. (UEL 2012)
A figura do homem que triunfa sobre a natureza bruta é significativa para se pensar a filosofia de Francis
Bacon (1561-1626). Com base no pensamento de Bacon, considere as afirmativas a seguir.

I.
II.
III.
IV.

O homem deve agir como intérprete da natureza para melhor conhecê-la e dominá-la em seu
benefício.
O acesso ao conhecimento sobre a natureza depende da experiência guiada por método indutivo.
O verdadeiro pesquisador da natureza é um homem que parte de proposições gerais para, na
sequência e à luz destas, clarificar as premissas menores.
Os homens de experimentos processam as informações à luz de preceitos dados a priori pela razão.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
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c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
8. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
O pensamento moderno caracteriza-se pelo crescente abandono da ciência aristotélica. Um dos pensadores
modernos desconfortáveis com a lógica dedutiva de Aristóteles – considerando que esta não permitia
explicar o progresso do conhecimento científico – foi Francis Bacon. No livro Novum Organum, Bacon
formulou o método indutivo como alternativa ao método lógico-dedutivo aristotélico.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Bacon, é correto afirmar que o método
indutivo consiste
a) na derivação de consequências lógicas com base no corpo de conhecimento de um dado período
histórico.
b) no estabelecimento de leis universais e necessárias com base nas formas válidas do silogismo tal
como preservado pelos medievais.
c) na postulação de leis universais com base em casos observados na experiência, os quais apresentam
regularidade.
d) na inferência de leis naturais baseadas no testemunho de autoridades científicas aceitas
universalmente.
e) na observação de casos particulares revelados pela experiência, os quais impedem a necessidade e a
universalidade no estabelecimento das leis naturais.
Gabarito
1–C
2–C
3–B
4–E
5–E
6–D
7–A
8–C
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Descartes
Método e teoria do conhecimento
1. (UFF 2012)
O filósofo francês René Descartes escreveu o seguinte em seu Discurso do Método:
“Logo que adquiri algumas noções gerais relativas à Física, julguei que não podia mantê-las ocultas, sem
pecar grandemente contra a lei que nos obriga a procurar o bem geral de todos os homens. Pois elas me
fizeram ver que é possível chegar a conhecimentos que sejam úteis à vida e assim nos tornar como que
senhores e possuidores da natureza. O que é de desejar, não só para a invenção de uma infinidade de
utensílios, que permitiriam gozar, sem qualquer custo, os frutos da terra e de todas as comodidades que
nela se acham, mas principalmente também para a conservação da saúde, que é sem dúvida o primeiro bem
e o fundamento de todos os outros bens desta vida.”
Assinale a alternativa que resume o pensamento de Descartes.
a) O conhecimento deve ser mantido oculto para evitar que seja empregado para dominar a natureza.
b) O conhecimento da natureza satisfaz apenas ao intelecto e não é capaz de alterar as condições da
vida humana.
c) Nosso intelecto é incapaz de conhecer a natureza.
d) Devemos buscar o conhecimento exclusivamente pelo prazer de conhecer.
e) O conhecimento e o domínio da natureza devem ser empregados para satisfazer as necessidades
humanas e aperfeiçoar nossa existência.
2. (UFU 2010)
Em O Discurso sobre o método, Descartes afirma:
Não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se reconhece ser tal pela evidência, ou seja,
evitar acuradamente a precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos
aquilo que não se apresente tão clara e distintamente à nossa inteligência a ponto de excluir qualquer
possibilidade de dúvida.
(REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia: Do humanismo a Descartes.Tradução de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus,
2004. p. 289.)

Após a leitura do texto acima, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

A evidência, apesar de apreciada por Descartes, permanece uma noção indefinível.
A evidência é a primeira regra do método cartesiano, mas não é o princípio metódico fundamental.
Ideias claras e distintas são o mesmo que ideias evidentes.
A evidência não é um princípio do método cartesiano.

3. (UNIOESTE 2011)
Considerando-se as primeiras linhas das Meditações sobre a filosofia primeira de René Descartes:
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“Há já algum tempo dei-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões por
verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal assegurados devia ser apenas
muito duvidoso e incerto; de modo que era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me
de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e começar tudo novamente desde os
fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. (...) Agora, pois,
que meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro numa solidão
tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas opiniões”.
É correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiana que
a) Descartes não utiliza um método ou uma estratégia para estabelecer algo de firme e certo no
conhecimento, já que suas opiniões antigas eram incertas.
b) Descartes considera que não é possível encontrar algo de firme e certo nas ciências, pois até então
esse objetivo não foi atingido.
c) Descartes, ao rejeitar o que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca
fundamentar nos sentidos uma base segura para as ciências.
d) ao investigar uma base firme e indestrutível para o conhecimento, Descartes inicia rejeitando suas
antigas opiniões e utiliza o método da dúvida até encontrar algo de firme e certo.
e) Descartes necessitou de solidão para investigar as suas antigas opiniões e encontrar entre elas
aquela que seria o verdadeiro fundamento do conhecimento.

4. (UFU 2011)
Na obra Discurso sobre o método, René Descartes propôs um novo método de investigação baseado em
quatro regras fundamentais, inspiradas na geometria: evidência, análise, síntese, controle.
Assinale a alternativa que contenha corretamente a descrição das regras de análise e síntese.
a) A regra da análise orienta a enumerar todos os elementos analisados; a regra da síntese orienta
decompor o problema em seus elementos últimos, ou mais simples.
b) A regra da análise orienta a decompor cada problema em seus elementos últimos ou mais simples; a
regra da síntese orienta ir dos objetos mais simples aos mais complexos.
c) A regra da análise orienta a remontar dos objetos mais simples até os mais complexos; a regra da
síntese orienta prosseguir dos objetos mais complexos aos mais simples.
d) A regra da síntese orienta a acolher como verdadeiro apenas aquilo que é evidente; a regra da
análise orienta descartar o que é evidente e só orientar-se, firmemente, pela opinião.
5. (UNICAMP 2014)
A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Neste
comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento, que passa a
ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da Filosofia.
(Adaptado de Gerd A. Bornheim, Introdução ao filosofar. Porto Alegre: Editora Globo, 1970, p. 11.)

A partir do texto, é correto afirmar que:
a) A Filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos equivalentes.
b) A dúvida é necessária para o pensamento filosófico, por ser espontânea e dispensar o rigor
metodológico.

119
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
c) O espírito crítico é uma característica da Filosofia e surge quando opiniões e verdades são
coincidentes.
d) A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico
moderno.
6. ENEM 2016
Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações
feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas; não nos
tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo
sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido, não ciências, mas histórias.
DESCARTES, R. Regras para a orientação do espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

Em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento, de modo crítico, como resultado da
a)
b)
c)
d)
e)

investigação da natureza empírica.
retomada da tradição intelectual.
imposição de valores ortodoxos.
autonomia do sujeito pensante.
liberdade do agente moral.

7. (UEL 2011)
O principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo:
“Como poderemos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro?” Como o cético, ele parte
da dúvida; mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na Meditação Terceira, Descartes afirma: “[...]
engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu pensar que sou
algo; ou que algum dia seja verdade eu não tenha jamais existido, sendo verdade agora que eu existo [...]”
(DESCARTES. René. “Meditações Metafísicas”. Meditação Terceira, São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 182. Coleção Os
Pensadores.)

Com base no enunciado e considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o
conhecimento, é correto afirmar:
a) Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela razão, já que
ambos são falhos e limitados, portanto o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que se
apresentam certas e indubitáveis.
b) O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como algo relativo, tanto ao sujeito como
às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os
fenômenos observados.
c) Pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do conhecimento, uma vez que somente as
coisas percebidas por meio da experiência sensível possuem existência real.
d) A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo e
universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se pode
alcançar.
e) A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo
sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais
obstinada.
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8. (UFSJ 2012)
Ao analisar o cogito ergo sum – penso, logo existo, de René Descartes, conclui-se que
a) o pensamento é algo mais certo que a própria matéria corporal.
b) a subjetividade científica só pode ser pensada a partir da aceitação de uma relação empírica fundada
em valores concretos.
c) o eu cartesiano é uma ideia emblemática e representativa da ética que insurgia já no século XVI.
d) Descartes consegue infirmar todos os sistemas científicos e filosóficos ao lançar a dúvida
sistemático-indutiva respaldada pelas ideias iluministas e métodos incipientes da revolução
científica.
9. (ENEM 2012)
TEXTO I
Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente
em quem já nos enganou uma vez.
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

TEXTO II
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum
significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for impossível
atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita.
HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado).

Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação
dos excertos permite assumir que Descartes e Hume
a)
b)
c)
d)
e)

defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo.
entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica.
são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.
concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos.
atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento.

Gabarito
1–E
2–C
3–D
4–B
5–D
6–D
7–E
8–A
9–E
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Questões sobre filosofia da mente
1. (UNESP 2018)
De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material ou físico, um produto do
funcionamento cerebral. De outro lado, de acordo com as visões não materialistas, a mente é algo diferente
do cérebro, podendo existir além dele. Ambas as posições estão enraizadas em uma longa tradição filosófica,
que remonta pelo menos à Grécia Antiga. Assim, enquanto Demócrito defendia a ideia de que tudo é
composto de átomos e todo pensamento é causado por seus movimentos físicos, Platão insistia que o
intelecto humano é imaterial e que a alma sobrevive à morte do corpo.
(Alexander Moreira-Almeida e Saulo de F. Araujo. “O cérebro produz a mente?: um levantamento da opinião de
psiquiatras”. www.archivespsy.com, 2015.)

A partir das informações e das relações presentes no texto, conclui-se que
a) a hipótese da independência da mente em relação ao cérebro teve origem no método científico.
b) a dualidade entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes como separação entre
pensamento e extensão.
c) o pensamento de Santo Agostinho se baseou em hipóteses empiristas análogas às do materialismo.
d) os argumentos materialistas resgatam a metafísica platônica, favorecendo hipóteses de natureza
espiritualista.
e) o progresso da neurociência estabeleceu provas objetivas para resolver um debate originalmente
filosófico.
2. (UFSJ 2012)
Ao analisar o cogito ergo sum – penso, logo existo, de René Descartes, conclui-se que
a) o pensamento é algo mais certo que a própria matéria corporal.
b) a subjetividade científica só pode ser pensada a partir da aceitação de uma relação empírica fundada
em valores concretos.
c) o eu cartesiano é uma ideia emblemática e representativa da ética que insurgia já no século XVI.
d) Descartes consegue infirmar todos os sistemas científicos e filosóficos ao lançar a dúvida
sistemático-indutiva respaldada pelas ideias iluministas e métodos incipientes da revolução
científica.

3.
A questão fundamental da filosofia da mente é “qual a natureza da mente?” Uma das respostas a essa
questão é conhecida como dualismo de mente-corpo. Descartes foi um dos defensores mais destacados
dessa concepção. De acordo com o filósofo,
a) mente e corpo são duas substâncias diferentes, mas interdependentes, já que uma não funciona ou
existe sem a outra.
b) a existência do corpo é mais certa do que a existência da mente, já que o corpo pode ser observado
enquanto que podemos apenas supor com base em certos indícios a existência da mente.
c) a mente é capaz de existir mesmo depois da morte do corpo.
d) o corpo é capaz de existir mesmo com a morte da mente, como ocorre em casos nos quais as
pessoas ficam em coma pelo resto de suas vidas.
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4.
Em um livro chamado Meditações sobre Filosofia Primeira, publicado por Descartes em 1641, há uma série
de argumentos pretendendo provar que mente e corpo são substâncias distintas. Quais argumentos
Descartes utiliza para justificar a ideia de que a mente e o corpo possuem naturezas diferentes?
a)
b)
c)
d)

O argumento da dúvida, da divisibilidade e da consciência.
O argumento da consciência, da dúvida e o argumento religioso.
O argumento da divisibilidade, religioso e referências à intuição.
O argumento da intuição, da dúvida e da consciência.

5.
Um dos argumentos usados por Descartes para justificar o chamado dualismo de mente e corpo é o
argumento da dúvida. Qual das afirmações abaixo NÃO É uma premissa do argumento da dúvida
a) Não posso ter certeza da existência de meu corpo, porque pode haver um gênio maligno me
enganando quanto a isso.
b) Posso ter certeza da existência da minha mente, porque se penso, existo.
c) Posso ter certeza da existência do meu corpo, porque o vejo e sou capaz de tocá-lo.
d) Duas coisas com propriedades diferentes possuem naturezas diferentes.
6.
O dualismo cartesiano afirma a existência de duas substâncias, a res extensa (matéria, corpo) e a res
cogitans (espírito, alma, mente).
Assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)
e)

A res extensa possui extensão e é divisível.
O cérebro é considerado uma res cogitans.
A mente não é a única capaz de ter estados conscientes, como pensamento, desejos, dúvidas.
O universo da matéria é regido pelas leis da física de forma determinista.
O espírito está fora das leis da física e possui liberdade.

7.
O dualismo cartesiano tem um problema de difícil solução: como ocorre a interação entre a mente e o
corpo. Descartes procurou resolver esse problema dizendo que a interação entre um e outro ocorria na
chamada glândula pineal, através de “espíritos vitais”.
Por que o dualismo de mente e corpo está sujeito ao problema de interação?
a) Porque a mente é uma res extensa.
b) Porque mente e corpo possuem propriedades completamente distintas.
c) Porque, de acordo com a física da época de Descartes, um objeto material era incapaz de interagir
com a mente.
d) Porque a única forma pela qual a mente e o corpo podem interagir é através do cérebro, mas esse
era um órgão desconhecido na época de Descartes
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Gabarito
1–B
2–A
3–C
4–A
5–C
6–C
7–B

Tecnologia
1. ENEM 2013
“Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi
proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a
natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes
e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu 'de um prazer de poder', 'de um mero imperialismo
humano', mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente.”
(CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques. Scientiae Studia, São Paulo, v. 2, n. 4, 2004)
(adaptado).

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a
investigação científica consiste em:
a)
b)
c)
d)

expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e
religiosos.
e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.
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Hobbes
1. (UEMA 2015)
Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo e lutando entre
si, por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através de gerações,
criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade
submetida à Lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe que
todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só
dos homens que detém o poder inquestionável, o soberano.
Fonte: MALMESBURY, Thomas Hobbes de. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad.
João Paulo Monteiro; Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Editora NOVA Cultural, 1997.

A teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na construção dos sistemas políticos
contemporâneos que consolidou a (o)
a)
b)
c)
d)
e)

Monarquia Paritária.
Despotismo Soberano.
Monarquia Republicana.
Monarquia Absolutista.
Despotismo Esclarecido.

2. (UNESP 2014)
A China é a segunda maior economia do mundo. Quer garantir a hegemonia no seu quintal, como
fizeram os Estados Unidos no Caribe depois da guerra civil. As Filipinas temem por um atol de rochas
desabitado que disputam com a China. O Japão está de plantão por umas ilhotas de pedra e vento,
que a China diz que lhe pertencem. Mesmo o Vietnã desconfia mais da China do que dos Estados
Unidos. As autoridades de Hanói gostam de lembrar que o gigante americano invadiu o México uma
vez. O gigante chinês invadiu o Vietnã dezessete.
André Petry. O Século do Pacífico. Veja, 24.04.2013. Adaptado.

A persistência histórica dos conflitos geopolíticos descritos na reportagem pode ser filosoficamente
compreendida pela teoria
a) iluminista, que preconiza a possibilidade de um estado de emancipação racional da humanidade.
b) maquiavélica, que postula o encontro da virtude com a fortuna como princípios básicos da
geopolítica.
c) política de Rousseau, para quem a submissão à vontade geral é condição para experiências de
liberdade.
d) teológica de Santo Agostinho, que considera que o processo de iluminação divina afasta os homens
do pecado.
e) política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da
natureza humana.
3. (UFPA 2013)
“Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também isto é consequência: que nada pode ser
injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder

125
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes
cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse,
poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e
paixões.”
HOBBES, Leviatã, São Paulo: Abril cultural, 1979, p. 77.

Quanto às justificativas de Hobbes sobre a justiça e a injustiça como não pertencentes às faculdades do
corpo e do espírito, considere as afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Justiça e injustiça são qualidades que pertencem aos homens em sociedade, e não na solidão.
No estado de natureza, o homem é como um animal: age por instinto, muito embora tenha a
noção do que é justo e injusto.
Só podemos falar em justiça e injustiça quando é instituído o poder do Estado.
O juiz responsável por aplicar a lei não decide em conformidade com o poder soberano; ele
favorece os mais fortes.

Estão corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
I e III
II e IV
I, III e IV
II, III e IV

4. (UFSJ 2013)
Thomas Hobbes afirma que “Lei Civil”, para todo súdito, é
a) “construída por aquelas regras que o Estado lhe impõe, oralmente ou por escrito, ou por outro sinal
suficiente de sua vontade, para usar como critério de distinção entre o bem e o mal”.
b) “a lei que o deixa livre para caminhar para qualquer direção, pois há um conjunto de leis naturais
que estabelece os limites para uma vida em sociedade”.
c) “reguladora e protetora dos direitos humanos, e faz intervenção na ordem social para legitimar as
relações externas da vida do homem em sociedade”.
d) “calcada na arbitrariedade individual, em que as pessoas buscam entrar num Estado Civil, em
consonância com o direito natural, no qual ele – o súdito – tem direito sobre a sua vida, a sua
liberdade e os seus bens”.

5. (UFU 2013)
Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos
outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de leválas a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade,
o orgulho, a vingança e coisas semelhantes.
HOBBES, Thomas. Leviatã. Cap. XVII. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova
Cultural, 1988, p. 103.

Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que:
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a) O seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve assinálo, para submeter-se aos compromissos ali firmados.
b) A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível
apenas com um poder estatal pleno.
c) Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como instrumento
de realização da isonomia entre tais homens.
d) A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter de
bom grado à violência estatal.

6. (UFSJ 2012)
“A honra do soberano deve ser maior do que a de qualquer um, ou a de todos os seus súditos”.
Assinale a alternativa que apresenta a fundamentação para essa ideia preconizada por Thomas Hobbes.
a) “A condição de súdito é muito miserável, mas sujeita a uma superação, pois se encontra sujeita aos
apetites e paixões irregulares daquele ou daqueles que detêm em suas mãos poder tão ilimitado”.
b) “É na soberania que está a fonte da honra”.
c) “O Homem nunca pode deixar de ter uma ou outra inconveniência e a maior que é possível cair
sobre o povo em geral é de pouca monta se comparada ao poder do soberano, que deve ser
revitalizado de tempos em tempos”.
d) “Todos os homens são dotados de grandes lentes de aumento; todo pagamento parece um imenso
fardo, o que gera lamentos e sofrimentos. Honra maior consiste em o soberano ter piedade e
compreensão para com tais falhas humanas e doar poderes aos infelizes”.
7. (UFU 2012)
[...] a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente chamar
de estado de natureza) nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na qual todos os
homens têm igual direito a todas as coisas; [...].
HOBBES, Thomas. Do Cidadão. Campinas: Martins Fontes, 1992.

De acordo com o trecho acima e com o pensamento de Hobbes, assinale a alternativa correta.
a) Segundo Hobbes, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra, pois ambos são uma
condição original da existência humana.
b) Para Hobbes, o direito dos homens a todas as coisas está desvinculado da guerra de todos contra
todos.
c) Segundo Hobbes, é necessário que a condição humana seja analisada sempre como se os homens
vivessem em sociedade.
d) Segundo Hobbes, não há vínculo entre o estado de natureza e a sociedade civil.

8. (UFSJ 2012)
“Algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem socialmente umas com as outras [...]
tendem para o benefício comum”.
Para Thomas Hobbes, essa tendência não ocorre entre os homens porque
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a) esses insetos, dentro da sua irracionalidade natural, dão lições de conduta aos seres humanos; seja
na tarefa diária, seja na politização paradoxal do modelo comunista difundido por Joseph Stalin e
Karl Marx.
b) as abelhas e as formigas têm a peculiaridade de construir suas sociedades dentro de uma
unidade dinâmica e circular, que poderia ser bem definida como um contrato social se elas
fossem humanas. Os seres humanos não atingiram tal estágio ainda.
c) estes estão constantemente envolvidos numa competição pela honra e pela dignidade e se
julgam uns mais sábios que outros para exercer o poder público, reformam e inovam, o que
muitas vezes leva o país à desordem e à guerra civil.
d) o motivo maior que guia a vida de tais criaturas é a engrenagem da soberania da vontade de
criar, da vontade de poder, retomada por Nietzsche e pelo existencialismo.
9. (UFSJ 2011)
Sobre a ideia de soberania concebida por Hobbes, é CORRETO afirmar que a soberania:
a)
b)
c)
d)

“se dá por meio do sufrágio universal, seja na república ou na monarquia”.
“é a manifestação da virtù como condição indispensável no governo do príncipe”.
“reside em um homem ou em uma assembleia de mais de um”.
“é a realização plena da paz perpétua entre as nações”.

10. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia política hobbesiana. Ao romper
com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélico-escolástica. Hobbes propõe uma nova
moralidade relacionada ao poder político e sua constituição jurídica. O Estado surge pelo pacto para
possibilitar a justiça e, na conformidade com a lei, se sustenta por meio dela. No Leviatã (caps. XIV-XV), a
justiça hobbesiana fundamenta-se, em última instância, na lei natural concernente à autoconservação, da
qual deriva a segunda lei que impõe a cada um a renúncia de seu direito a todas as coisas, para garantir a
paz e a defesa de si mesmo. Desta, por sua vez, implica a terceira lei natural: que os homens cumpram os
pactos que celebrarem. Segundo Hobbes, “onde não há poder comum não há lei, e onde não há lei não há
injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais”.
HOBBES, T. Leviatã. Trad. J. Monteiro e M. B. N. da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1997. Coleção Os Pensadores, cap.
XIII.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar:
a) A humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que a mantenha submissa, de consentir
na observância da justiça e das outras leis de natureza a partir do pacto constitutivo do Estado.
b) A justiça tem sua origem na celebração de pactos de confiança mútua, pelos quais os cidadãos, ao
renunciarem sua liberdade em prol de todos, removem o medo de quando se encontravam na
condição natural de guerra.
c) A justiça é definida como observância das leis naturais e, portanto, a injustiça consiste na submissão
ao poder coercitivo que obriga igualmente os homens ao cumprimento dos seus pactos.
d) As noções de justiça e de injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir do momento em que
os homens vivem sob um poder soberano capaz de evitar uma condição de guerra generalizada de
todos.
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e) A justiça torna-se vital para a manutenção do Estado na medida em que as leis que a efetivam sejam
criadas, por direito natural, pelos súditos com o objetivo de assegurar solidariamente a paz e a
segurança de todos.
11. (UNIOESTE 2011)
“A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito que, embora por vezes se
encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo
assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro não é suficientemente
considerável para que qualquer um possa com base nela reclamar qualquer benefício a que outro não possa
também aspirar, tal como ele. (...) Desta igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à
esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo
(...) esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro. (...) Com isto se torna manifesto que, durante o
tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de manter a todos em respeito, eles se
encontram naquela condição a que se chama de guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra
todos os homens”.
Hobbes.

Com base no texto citado, seguem as seguintes afirmativas:
I.
II.

III.

IV.
V.

Os homens, por natureza, são absolutamente iguais, tanto no exercício de suas capacidades
físicas, quanto no exercício de suas faculdades espirituais.
Sendo os homens, por natureza, “tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito” é
razoável que cada um ataque o outro, quer seja para destruí-lo, quer seja para proteger-se
de um possível ataque.
Na inexistência de um “poder comum” que “mantenha a todos em respeito”, a atitude mais
racional é a de manter a paz e a concórdia na “esperança” de que todos e cada um atinjam
seus fins.
A condição dos homens que vivem sem um poder comum é de guerra generalizada, de todos
contra todos.
O homem, por natureza, vive em sociedade e nela desenvolve suas potencialidades,
mantendo relações sociais harmônicas e pacíficas.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I e V estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

12. (UFU 2011)
Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os fundamentos ou origens do poder do Estado a
partir de alguns conceitos fundamentais tais como, a soberania, o estado de natureza, o estado civil, o
estado de guerra, o pacto social etc.
Com base em seus conhecimentos e no texto abaixo, assinale a alternativa correta, segundo Hobbes.
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a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente chamar de
estado de natureza) nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na qual todos os homens
têm igual direito a todas as coisas; e que todos os homens, tão cedo chegam a compreender essa odiosa
condição, desejam libertar-se de tal miséria.
HOBBES, Thomas, Do Cidadão, Ed. Martins Fontes, 1992.

a) O estado de natureza não se confunde com o estado de guerra, pois este é apenas circunstancial
ao passo que o estado de natureza é uma condição da existência humana.
b) A condição de miséria a que se refere o texto é o estado de natureza ou, tal como se pode
compreender, o estado de guerra.
c) O direito dos homens a todas as coisas não tem como consequência necessária a guerra de todos
contra todos.
d) A origem do poder nada tem a ver com as noções de estado de guerra e estado de natureza.
13. (UFU 2013)
Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos
outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de leválas a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade,
o orgulho, a vingança e coisas semelhantes.
HOBBES, Thomas. Leviatã. Cap. XVII. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova
Cultural, 1988, p. 103.

Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que:
a) O seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve assinálo, para submeter-se aos compromissos ali firmados.
b) A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível
apenas com um poder estatal pleno.
c) Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como instrumento
de realização da isonomia entre tais homens.
d) A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter de
bom grado à violência estatal.
14. (UFSM 2013)
Sem leis e sem Estado, você poderia fazer o que quisesse. Os outros também poderiam fazer com você o que
quisessem. Esse é o “estado de natureza” descrito por Thomas Hobbes, que, vivendo durante as guerras civis
britânicas (1640-60), aprendeu em primeira mão como esse cenário poderia ser assustador. Sem uma
autoridade soberana não pode haver nenhuma segurança, nenhuma paz.
Fonte: LAW, Stephen. Guia Ilustrado Zahar: Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

Considere as afirmações:
I.
II.
III.

A argumentação hobbesiana em favor de uma autoridade soberana, instituída por um pacto,
representa inequivocamente a defesa de um regime político monarquista.
Dois dos grandes teóricos sobre o estado de natureza”, Hobbes e Rousseau, partilham a convicção de
que o afeto predominante nesse “estado” é o medo.
Um traço comum da filosofia política moderna é a idealização de um pacto que estabeleceria a
passagem do estado de natureza para o estado de sociedade.
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Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

Gabarito
1–D
2–E
3–B
4–A
5–D
6–B
7–A
8–C
9–C
10 – D
11 – D
12 – B
13 – B
14 – C
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David Hume
Conhecimento
1. (ENEM 2015)
Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou
diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de
ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos.
Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos
próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar.
HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1995.

Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que
a)
b)
c)
d)

os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação.
o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível.
as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso.
os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória.
e) as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria.
2. (UEL 2015)
Leia o texto a seguir.

As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias, mas, como se supõe que as primeiras ideias
derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem, mediata
ou imediatamente, das impressões que lhes correspondem.
HUME, D. Tratado da Natureza Humana. Trad. De Serafim da Silva Fontes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
p.35.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade em David
Hume, considere as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Geralmente as ideias simples, no seu primeiro aparecimento, derivam das impressões simples que
lhes correspondem.
A conexão entre as ideias e as impressões provém do acaso, de modo que há uma independência das
ideias com relação às impressões.
As ideias são sempre as causas de nossas impressões.
Assim como as ideias são as imagens das impressões, é também possível formar ideias secundárias,
que são imagens das ideias primárias.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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3. (UFSJ 2013)
Segundo David Hume, “Todo raciocínio abstruso apresenta um mesmo inconveniente”, porque
a) “pode silenciar o antagonista sem convencê-lo; e para nos darmos conta de sua força, precisamos
dedicar-lhe um estudo tão intenso quanto o que foi necessário para sua invenção”.
b) “impregna a mente humana com conceitos do idealismo que o induzem ao holismo moderno”.
c) “justifica a disposição que a mente humana tem para se inclinar ao silogismo moderno”.
d) “convida o raciocínio a enigmáticas considerações, direcionando-o ao ceticismo quinhentista”.
4. (ENEM 2012)
TEXTO I
Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente
em quem já nos enganou uma vez.
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

TEXTO II
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum
significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for impossível
atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita.
HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado).

Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação
dos excertos permite assumir que Descartes e Hume
a)
b)
c)
d)

defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo.
entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica.
são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.
concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos.
e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento.
5. (UFU 2012)
O texto abaixo comenta a correlação entre ideias e impressões em David Hume.
Em contrapartida, vemos que qualquer impressão, da mente ou do corpo, é constantemente seguida por uma
ideia que a ela se assemelha, e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. A conjunção constante de
nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as causas das outras; [...].
HUME, D. Tratado da natureza humana. São Paulo: Editora da Unesp/Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 29.

Assinale a alternativa que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente adquire as
percepções denominadas ideias.
a) Todas as nossas ideias são formas a priori da mente e, mediante essas ideias, organizamos as
respectivas impressões na experiência.
b) Todas as nossas ideias advêm das nossas experiências e são cópias das nossas impressões, as quais
sempre antecedem nossas ideias.

133
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
c) Todas as nossas ideias são cópias de percepções inteligíveis, que adquirimos através de uma
experiência metafísica, que transcende toda a realidade empírica.
d) Todas as nossas ideias já existem de forma inata, e são apenas preenchidas pelas impressões, no
momento em que temos algum contato com a experiência.

6. (UEG 2012)
David Hume nasceu na cidade de Edimburgo, em pleno Século das Luzes, denominação pela qual ficou
conhecido o século XVIII. Para investigar a origem das ideias e como elas se formam, Hume parte, como a
maioria dos filósofos empiristas, do cotidiano das pessoas. Do ponto de vista de um empirista,

a)
b)
c)
d)

não existem ideias inatas.
não existem ideias abstratas.
não existem ideias a posteriori.
não existem ideias formadas pela experiência.

7. (UFSJ 2012)
Os termos “impressões” e “ideias”, para David Hume, são, respectivamente, por ele definidos como
a) “nossas percepções mais fortes, tais como nossas sensações, afetos e sentimentos; percepções mais
fracas ou cópias daquelas na memória e imaginação”.
b) “aquilo que se imprime à memória e nos permite ativar a imaginação; lampejos inéditos sobre o
objeto e sua natureza”.
c) “o que fica impresso na memória independentemente da força: ação de criar a partir do dado
sensorial”.
d) “vaga noção do sensível; raciocínio com força de lei que legitima a natureza no âmbito da razão”.
8. (UFSJ 2011)
A razão, para Hume, é:

a) “a descoberta da verdade ou da falsidade. A verdade e a falsidade consistem no acordo e desacordo
seja quanto à relação real de ideias, seja quanto à existência e aos fatos reais”.
b) “nossas propensões naturais e distinções morais implicam, necessariamente, uma razão inata”.
c) “os concomitantes da ação induzem a uma concepção notória daquilo que se pode determinar como
universo da razão”.
d) “em sentido estrito e filosófico, a razão nos informa sobre os critérios e conexões entre as paixões e
desafetos humanos”.
Gabarito
1 –A
2–B
3–A
4–E
5–B
6–A
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7–A
8–A

Política/moral
1. (UFSJ 2013)
Para David Hume, “os homens são, em grande medida, governados pelo interesse” e isso é perfeitamente
visível, já que
a) “tradicionalmente o interesse tem sido visto de dentro para fora, como algo que observamos em nós
mesmos, mais do que alguma coisa que outros possam exibir”.
b) “mesmo quando estendem suas preocupações para além de si mesmos, não as levam muito longe;
na vida corrente não é muito comum olhar para além dos amigos mais próximos e dos conhecidos”.
c) “vão traduzindo a necessidade que eles têm de se relacionar a partir de um interesse particular, e
isso vem somar-se à sua capacidade para a socialização para o seu próprio bem-estar”.
d) “as suas atitudes morais traduzem as suas condutas solipsistas votadas aos mais distintos interesses
materiais e espirituais”.
2. (UFSJ 2012)
David Hume afirma que “a razão, em sentido estrito e filosófico, só pode influenciar nossa conduta de
duas maneiras”, a saber:
a) “a razão por si só funda a moral humana e como tal nela encontra respaldo para instaurar
influências, além disso, reduz o campo de influência dogmática sobre a conduta humana”.
b) “ao reconhecer o estatuto racional que fundamenta e legitima a paixão, a moral se estabelece como
consequência dessa razão em si mesma, além de determinar o sujeito que age”.
c) “despertando uma paixão ao nos informar sobre a existência de alguma coisa que é um objeto
próprio dessa paixão ou descobrindo a conexão de causas e efeitos de modo a nos dar meios de
exercer uma paixão qualquer”.
d) “razão e ação prática são princípios ativos fundamentais que conferem poderes aos corpos externos
ou às ações racionais ou se fundam, exclusivamente, na intenção que é peculiar ao indivíduo”.
3. (UFSJ 2011)
Sobre a origem da justiça, Hume afirma que:

a) “O senso de justiça é derivado da virtude, que por sua vez move toda e qualquer mudança na esfera
do comportamento humano”.
b) “A justiça tira sua origem exclusivamente do egoísmo e da generosidade restrita aos Homens em
conjunto com a escassez das provisões que a natureza ofereceu para suas necessidades”.
c) “As impressões dão origem ao senso de justiça e são naturais à mente humana”.
d) “A justiça tem sua origem nas regas naturais e buscam seu fim em interesses gerados pelas paixões
mais profundas dos homens”.
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4. (UFSJ 2011)
“Os homens são frequentemente governados por seus deveres, abstendo-se de determinadas ações porque
as julgam injustas, sendo impelidos a outras porque julgam tratar-se de uma obrigação”.

Com esse argumento, Hume quer demonstrar que
a) as regras morais são, por conseguinte, conclusões da razão humana.
b) a moral, porque deriva-se da razão, tem influência direta sobre as ações e os fatos.
c) a moral é uma filosofia prática e supõe-se que influencie paixões e ações humanas e vai além dos
juízos calmos e impassíveis do entendimento.
d) há, nos homens, uma necessidade e uma emergência que os impele ao exercício prático da razão.

Gabarito
1–B
2–C
3–B
4–C
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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)
b)
c)
d)

afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência.
é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos.
aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas.
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
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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)
b)
c)
d)
e)

O livro “O que é a propriedade?”, de Proudhon (1840)
O “Manifesto Comunista”, de Karl Marx e Frederico Engels (1848)
A “Concordata” estabelecida entre Napoleão e o Vaticano (1801)
A declaração da “Doutrina Monroe” (1823)
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.
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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.
Gabarito
1–A
2–D
3–E
4–A
5–A

Política
1. (UNIOESTE 2013)
“Através dos princípios de um direito natural preexistente ao Estado, de um Estado baseado no consenso, de
subordinação do poder executivo ao poder legislativo, de um poder limitado, de direito de resistência, Locke
expôs as diretrizes fundamentais do Estado liberal.”
Bobbio.

Considerando o texto citado e o pensamento político de Locke, seguem as afirmativas abaixo:
I.

II.

III.

IV.

V.

A passagem do estado de natureza para a sociedade política ou civil, segundo Locke, é realizada
mediante um contrato social, através do qual os indivíduos singulares, livres e iguais dão seu
consentimento para ingressar no estado civil.
O livre consentimento dos indivíduos para formar a sociedade, a proteção dos direitos naturais pelo
governo, a subordinação dos poderes, a limitação do poder e o direito à resistência são princípios
fundamentais do liberalismo político de Locke.
A violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal,
segundo Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito de resistência, pois o
exercício de tal direito causaria a dissolução do estado civil e, em consequência, o retorno ao estado
de natureza.
Os indivíduos consentem livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a
finalidade de preservar e proteger, com o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo
político unitário, os seus inalienáveis direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade.
Da dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual “se unem os membros de uma comunidade
para formar um corpo vivo e coerente”, decorre, como consequência, a dissolução do estado de
natureza.

Das afirmativas feitas acima
a) somente a afirmação I está correta.
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b)
c)
d)
e)

as afirmações I e III estão corretas.
as afirmações III e IV estão corretas.
as afirmação II e III estão corretas.
as afirmações III e V estão incorretas.

2. (UNIOESTE 2012)
“Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria
pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, porque abrirá ele mão dessa liberdade, porque
abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio
responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta e está
constantemente exposta à invasão de terceiros porque, sendo todos reis tanto quanto ele, todo homem igual
a ele, e na maior parte pouco observadores da equidade e da justiça, a fruição da propriedade que possui
nesse estado é muito insegura, muito arriscada. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição
que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade
juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da
vida, da propriedade e dos bens a que chamo de 'propriedade'”.
Locke

Sobre o pensamento político de Locke e o texto acima, seguem as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

IV.
V.

No estado de natureza, os homens usufruem plenamente, e com absoluta segurança, os direitos
naturais.
O objetivo principal da união dos homens em comunidade, colocando-se sob governo, é a
preservação da “propriedade”.
No estado de natureza, falta uma lei estabelecida, firmada, conhecida, recebida e aceita mediante
consentimento, como padrão do justo e injusto e medida comum para resolver quaisquer
controvérsias entre os homens.
Os homens entram em sociedade, abandonando a igualdade, a liberdade e o poder executivo que
tinham no estado de natureza, apenas com a intenção de melhor preservar a propriedade.
No estado de natureza, há um juiz conhecido e imparcial para resolver quaisquer controvérsias entre
os homens, de acordo com a lei estabelecida.

Das afirmativas feitas acima
a)
b)
c)
d)
e)

somente a afirmação I está correta.
as afirmações I e III estão corretas.
as afirmações II e V estão corretas.
as afirmações IV e V estão corretas.
as afirmações II, III e IV estão corretas.

3. (UFU 2012)
Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos
os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações
e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei de natureza,
sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem.
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

A partir da leitura do texto acima e de acordo com o pensamento político do autor, assinale a alternativa
correta.
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a) Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão.
b) Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada um.
c) Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza.
d) Segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza.
4. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
Locke divide o poder do governo em três poderes, cada um dos quais origina um ramo de governo: o poder
legislativo (que é o fundamental), o executivo (no qual é incluído o judiciário) e o federativo (que é o poder
de declarar a guerra, concertar a paz e estabelecer alianças com outras comunidades). Enquanto o governo
continuar sendo expressão da vontade livre dos membros da sociedade, a rebelião não é permitida: é injusta
a rebelião contra um governo legal. Mas a rebelião é aceita por Locke em caso de dissolução da sociedade e
quando o governo deixa de cumprir sua função e se transforma em uma tirania.
(LOCKE, John. In: MORA, J. F. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Loyola, 2001. V. III. p. 1770.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre John Locke, é correto afirmar:
I.
II.
III.
IV.

O direito de rebelião é um direito natural e legítimo de todo cidadão sob a vigência da legalidade.
O Estado deve cuidar do bem-estar material dos cidadãos sem tomar partido em questões de
matéria religiosa.
O poder legislativo ocupa papel preponderante.
Na estrutura de poder, dentro de certos limites, o Estado tem o poder de fazer as leis e obrigar que
sejam cumpridas.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

5. (UFU 2011)
Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os fundamentos ou origens do poder do Estado a
partir de alguns conceitos fundamentais tais como, a soberania, o estado de natureza, o estado civil, o
estado de guerra, o pacto social etc.
[...] O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição [...] nisto temos a clara diferença entre o
estado de natureza e o estado de guerra, muito embora certas pessoas os tenham confundido, eles estão
tão distantes um do outro [...].
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1978.

Leia o texto acima e assinale a alternativa correta.
a) Para Locke, o estado de natureza é um estado de destruição, inimizade, enfim uma guerra “de todos
os homens contra todos os homens”.
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b) Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra.
c) Segundo Locke, para compreendermos o poder político, é necessário distinguir o estado de guerra
do estado de natureza.
d) Uma das semelhanças entre Locke e Hobbes está no fato de ambos utilizarem o conceito de estado
de natureza exatamente com o mesmo significado.
6. (UEL 2010)
Leia o seguinte texto de Locke:
Aquele que se alimentou com bolotas que colheu sob um carvalho, ou das maçãs que retirou das árvores na
floresta, certamente se apropriou deles para si. Ninguém pode negar que a alimentação é sua. Pergunto
então: Quando começaram a lhe pertencer? Quando os digeriu? Quando os comeu? Quando os cozinhou?
Quando os levou para casa? Ou quando os apanhou?
(LOCKE, J. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 98)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de John Locke, é correto afirmar que a
propriedade:
I.
II.
III.
IV.

Tem no trabalho a sua origem e fundamento, uma vez que ao acrescentar algo que é seu aos objetos
da natureza o homem os transforma em sua propriedade.
A possibilidade que o homem tem de colher os frutos da terra, a exemplo das maçãs, confere a ele
um direito sobre eles que gera a possibilidade de acúmulo ilimitado.
Animais e frutos, quando disponíveis na natureza e sem a intervenção humana, pertencem a um
direito comum de todos.
Nasce da sociedade como consequência da ação coletiva e solidária das comunidades organizadas
com o propósito de formar e dar sustentação ao Estado.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

7. (UNIOESTE 2010)
“Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado
todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as
ações e regular-lhes as suas posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da
natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. [...] Estado também de
igualdade, no qual é recíproco qualquer poder e jurisdição, ninguém tendo mais do que qualquer outro […].
Contudo, embora seja um estado de liberdade, não o é de licenciosidade; apesar de ter o homem naquele
estado liberdade incontrolável de dispor da própria pessoa e posses, não tem a de destruir-se a si mesmo ou
a qualquer criatura que esteja em sua posse, senão quando uso mais nobre do que a simples conservação o
exija. O estado de natureza tem uma lei de natureza para governá-lo, que a todos obriga. [...] E para impedir
a todos os homens que invadam os direitos dos outros e que mutuamente se molestem, e para que se
observe a lei da natureza, que importa na paz e na preservação de toda a Humanidade, põe-se, naquele
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estado, a execução da lei da natureza nas mãos de todos os homens, mediante a qual qualquer um tem o
direito de castigar os transgressores dessa lei em tal grau que lhe impeça a violação, pois a lei da natureza
seria vã, como quaisquer outras leis que digam respeito ao homem neste mundo, se não houvesse alguém
nesse estado de natureza que não tivesse poder para pôr em execução aquela lei e, por esse modo,
preservasse o inocente e restringisse os ofensores.”
(Locke)

Considerando o texto citado, é correto afirmar, segundo a teoria política de Locke, que
a) o estado de natureza é um estado de perfeita concórdia e absoluta paz, tendo cada indivíduo poder
ilimitado para realizar suas ações como bem lhe convier, sem nenhuma restrição de qualquer lei,
seja ela natural ou civil.
b) concebido como um estado de perfeita liberdade e de igualdade, o estado de natureza é um estado
de absoluta licenciosidade, dado que, nele, o homem tem a liberdade incontrolável para dispor, a
seu belprazer, de sua própria pessoa e de suas posses.
c) pela ausência de um juiz imparcial, no estado de natureza todos têm igual direito de serem
executores, a seu modo, da lei da natureza, o que o caracteriza como um estado de guerra
generalizada e de violência permanente.
d) no estado de natureza, pela ausência de um juiz imparcial, todos e qualquer um, julgando em causa
própria, têm o “direito de castigar os transgressores” da lei da natureza, de modo que este estado
seja de relativa paz, concórdia e harmonia entre todos.
e) no estado de natureza, todos os homens permanentemente se agridem e transgridem os direitos
civis dos outros.

8. (ESPM 2012)
Os textos abaixo referem-se a pensadores cujas obras e ideias exerceram forte influência em importantes
eventos ocorridos nos séculos XVII e XVIII. Leia-os e aponte a alternativa que os relaciona corretamente a
seus autores:
I.

“O filósofo desenvolveu em seus Dois Tratados Sobre Governo a ideia de um Estado de base
contratual. Esse contrato imaginário entre o Estado e os seus cidadãos teria por objeto garantir
os direitos naturais do homem, ou seja, liberdade, felicidade e prosperidade. A maioria tem o
direito de fazer valer seu ponto de vista e, quando o Estado não cumpre seus objetivos e não
assegura aos cidadãos a possibilidade de defender seus direitos naturais, os cidadãos podem e
devem pegar em armas contra seu soberano para assegurar um contrato justo e a defesa da
propriedade privada”.
II. “O filósofo propôs um sistema equilibrado de governo em que haveria a divisão de poderes
(legislativo, executivo e judiciário). Em sua obra O Espírito das Leis alegava que tudo estaria
perdido se o mesmo homem ou a mesma corporação exercesse esses três poderes: o de fazer
leis, o de executar e o de julgar os crimes ou as desavenças dos particulares. Afirmava que só se
impede o abuso do poder quando pela disposição das coisas só o poder detém o poder”.

a)
b)
c)
d)
e)

I - John Locke; II - Voltaire;
I - John Locke; II - Montesquieu;
I - Rousseau; II - John Locke;
I - Rousseau; II - Diderot;
I - Montesquieu; II - Rousseau.
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Gabarito
1–E
2–E
3–C
4–E
5–C
6–B
7–D
8–B
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Montesquieu
1. (ESPM 2012)
Os textos abaixo referem-se a pensadores cujas obras e ideias exerceram forte influência em importantes
eventos ocorridos nos séculos XVII e XVIII. Leia-os e aponte a alternativa que os relaciona corretamente a
seus autores:
III. “O filósofo desenvolveu em seus Dois Tratados Sobre Governo a ideia de um Estado de base
contratual. Esse contrato imaginário entre o Estado e os seus cidadãos teria por objeto garantir
os direitos naturais do homem, ou seja, liberdade, felicidade e prosperidade. A maioria tem o
direito de fazer valer seu ponto de vista e, quando o Estado não cumpre seus objetivos e não
assegura aos cidadãos a possibilidade de defender seus direitos naturais, os cidadãos podem e
devem pegar em armas contra seu soberano para assegurar um contrato justo e a defesa da
propriedade privada”.
IV. “O filósofo propôs um sistema equilibrado de governo em que haveria a divisão de poderes
(legislativo, executivo e judiciário). Em sua obra O Espírito das Leis alegava que tudo estaria
perdido se o mesmo homem ou a mesma corporação exercesse esses três poderes: o de fazer
leis, o de executar e o de julgar os crimes ou as desavenças dos particulares. Afirmava que só se
impede o abuso do poder quando pela disposição das coisas só o poder detém o poder”.

f)
g)
h)
i)
j)

I - John Locke; II - Voltaire;
I - John Locke; II - Montesquieu;
I - Rousseau; II - John Locke;
I - Rousseau; II - Diderot;
I - Montesquieu; II - Rousseau.

2
Montesquieu (1689 – 1755), na obra O espírito das Leis, afirma: “Quando os poderes legislativo e executivo
ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece [...] Não haveria
também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E
tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os três poderes: o de fazer
leis, o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos.”
A partir dessas informações sobre a filosofia política de Montesquieu e a divisão que propõe do poder, é
correto afirmar:
a) O poder judiciário aplica as leis; o poder legislativo cria e aprova as leis; o poder executivo executa
normatizações e deliberações referentes à administração do Estado.
b) O poder judiciário tem força para administrar o executivo; o poder executivo tem força para
conduzir o judiciário; o poder legislativo tem força para tutelar o judiciário.
c) O poder legislativo aplica as leis; o poder executivo gerencia as normatizações e deliberações
relacionadas à administração do Estado; o poder judiciário aprova as leis.
d) O poder executivo cria as leis; o poder judiciário sanciona as leis; o poder legislativo efetiva as leis na
administração do Estado.
3
ENEM 2003
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Observe as duas afirmações de Montesquieu (1689-1755) a respeito da escravidão: A escravidão não é boa
por natureza; não é útil nem ao senhor, nem ao escravo: a este porque nada pode fazer por virtude; àquele,
porque contrai com seus escravos toda sorte de maus hábitos e se acostuma insensivelmente a faltar contra
todas as virtudes morais: torna-se orgulhoso, brusco, duro, colérico, voluptuoso, cruel. Se eu tivesse que
defender o direito que tivemos de tornar escravos os negros, eis o que eu diria: tendo os povos da Europa
exterminado os da América, tiveram que escravizar os da África para utilizá-los para abrir tantas terras. O
açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta que o produz (Montesquieu, “O
espírito das leis”). Com base nos textos, podemos afirmar que, para Montesquieu,
a)
b)
c)
d)
e)

o preconceito racial foi contido pela moral religiosa.
a política econômica e a moral justificaram a escravidão.
a escravidão era indefensável de um ponto de vista econômico.
o convívio com os europeus foi benéfico para os escravos africanos.
o fundamento moral do direito pode submeter-se às razões econômicas.

4
ENEM 2012
É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a liberdade política não consiste nisso.
Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito
de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais
liberdade, porque os outros também teriam tal poder. (MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo:
Editora Nova Cultural, 1997 – adaptado).
A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito
a)
b)
c)
d)
e)

ao status de cidadania que o indivíduo adquire aotomar as decisões por si mesmo.
ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis.
à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis.
ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências.
ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais.

5
ENEM 2013
Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo
estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse
esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as
divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma
independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo
exercer os referidos poderes concomitantemente. (MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo: Abril
Cultural, 1979.)
A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em
um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja
a)
b)
c)
d)
e)

exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas.
consagração do poder político pela autoridade religiosa.
concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.
estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.
reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.
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Gabarito
1–B
2–A
3–E
4–B
5–D
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Iluminismo
1. (UFG 2013)
Analise a imagem a seguir.

No século XVIII, criou-se um projeto arquitetônico para as prisões chamado “pan-óptico”. O objetivo era
transformar a ambiência do confinamento, distinguindo-a das masmorras do Antigo Regime. Tal como
demonstra a imagem, o projeto estabelecia no centro uma torre com um vigia e, na periferia, uma
construção em forma de anel. A construção periférica era dividida em celas para os presos, com duas janelas
(uma interna ao anel e outra externa), que permitiam a luz atravessar a cela. Com essa disposição espacial, o
pan-óptico expressava o ideal iluminista, na medida em que o controle sobre os indivíduos era exercido por
meio da
a)
b)
c)
d)
e)

descentralização dos espaços reservados para os confinados.
valorização da punição ao comportamento em detrimento da vigilância.
manutenção de comunicação monitorada entre o ambiente de confinamento e a sociedade.
hierarquização entre os presos separados pelas celas construídas no anel.
utilização da claridade para conferir visibilidade aos presos e às suas ações.

2. (UEPB 2014)
O século XVIII europeu foi marcado pela crise do Antigo Regime” e pelo advento do Iluminismo - um
movimento intelectual e político favorável ao uso da razão como forma de se alcançar a liberdade, a
felicidade e o bem-estar social.
Analise as assertivas abaixo:
I.

Enquanto movimento intelectual, o Iluminismo pretendia divulgar o conhecimento até então
produzido pela humanidade. Foi por isso que se produziu, entre 1751 e 1780, uma Enciclopédia
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II.

III.

IV.

(composta de 35 volumes). A ideia dos enciclopedistas era travar uma batalha permanente contra a
ignorância e a favor da educação popular.
A base ideológica do Antigo Regime, assim chamado por se inspirar na elaboração aristotélica, era a
crítica ao poder absolutista e a defesa da soberania popular. Filosoficamente, se filiava à elaboração
de enciclopedistas como Voltaire, d’Alembert, Montesquieu e Rousseau.
As sociedades europeias do Antigo Regime eram estamentais e o poder político e econômico estava
nas mãos da nobreza e da Igreja. Mas a educação ficava a cargo dos enciclopedistas, que fundaram
universidades para lecionar aos filhos da elite um tipo de conhecimento laico, científico e
comprometido com a reestruturação social.
Enquanto movimento político, o Iluminismo criticava as sociedades estamentais baseadas no Antigo
Regime. Os “homens da ilustração” questionavam a influência política e cultural da Igreja, os
privilégios da nobreza, a servidão no campo e a censura às chamadas ideias perigosas”.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III corretas, enquanto IV incorreta.
IV correta, enquanto I, II e III incorretas.
II e III corretas, enquanto I e IV incorretas.
II correta, enquanto I, II e IV incorretas.
I e IV corretas, enquanto II e III incorretas.

3. (IFCE 2014)
A Europa Ocidental vivenciou, entre os séculos XVI e XVIII, inúmeras transformações culturais. É(são) uma
dessas transformações:
a) o Movimento Reformista do Século XVI foi caracterizado por uma unificação de pensamento e
práticas nos diversos países nos quais se difundiu.
b) o Pensamento Científico, nos Séculos XVII e XVIII, fundamenta-se na Crítica, no Empirismo e no
Naturalismo.
c) os Tribunais da Santa Inquisição foram extintos entre 1545 e 1563, graças à Contrarreforma
Religiosa, que alterou os dogmas católicos a partir de um enfoque humanista.
d) as ideias liberais econômicas, na metade do século XVIII, criticavam o Sistema Colonial e defendiam
a Manutenção dos Monopólios que eram o principal gerador de riqueza da sociedade.
e) o Movimento Iluminista, no século XVIII, baseava-se no racionalismo e criticava os fundamentos do
poder da igreja que apoiava os princípios do poder monárquico absoluto.
4. (UPF 2014)
“A revolução francesa consigna-se desta maneira um lugar excepcional da história do mundo
contemporâneo. Revolução burguesa clássica, ela constitui, para a abolição do regime senhorial e da
feudalidade, o ponto de partida da sociedade capitalista e da democracia liberal na história da França”.
SOBOUL, Albert. A revolução francesa. São Paulo: DIFEL, 1985, p. 122.

A grande Revolução Francesa, como outras revoluções burguesas do século XVIII, refletiu as ideias dos
filósofos iluministas. Dentre as características a seguir relacionadas, assinale a alternativa que apresenta a
base do Iluminismo.
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a) A defesa da doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais e
eliminaria os resquícios feudais ainda existentes.
b) A proposição da criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio favorável,
para assegurar o direito de propriedade.
c) A crítica ao mercantilismo, à limitação ao direito à propriedade privada, ao absolutismo e à
desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos.
d) A crença na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as desigualdades sociais
e garantir as liberdades individuais.
e) A defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais, proporcionada pela influência da Igreja
Católica sobre a sociedade, por intermédio da educação.
Gabarito
1–E
2–E
3–E
4–C
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Rousseau

1. (PUCPR 2015)
Leia o fragmento a seguir, extraído do Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens, de Rousseau:
“É do homem que devo falar, e a questão que examino me indica que vou falar a homens, pois não se
propõem questões semelhantes quando se teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança a causa
da humanidade perante os sábios que a isso me convidam e não ficarei descontente comigo mesmo se me
tornar digno de meu assunto e de meus juízes”.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. São Paulo:
Martins Fontes, 1999, p.159.

A partir da teoria contratualista de Rousseau, assinale a alternativa que representa aquilo que o filósofo
de Genebra pretende defender na obra.
a) Que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado não é responsável pelo
conflito social.
b) Que a desigualdade social é autorizada pela lei natural, ou seja, que a natureza não se encontra
submetida à lei.
c) Que no estado natural existe apenas o direito de propriedade.
d) Que a desigualdade moral ou política é uma continuidade daquilo que já está presente no estado
natural.
e) Que há, na espécie humana, duas espécies de desigualdade: a primeira, natural, e a segunda, moral
ou política.
f) política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da
natureza humana.

2. (UEL 2013)
Leia o texto a seguir.
A questão não está mais em se um homem é honesto, mas se é inteligente. Não perguntamos se um livro é
proveitoso, mas se está bem escrito. As recompensas são prodigalizadas ao engenho e ficam sem glórias as
virtudes. Há mil prêmios para os belos discursos, nenhum para as belas ações.
(ROUSSEAU, J. J. Discurso sobre as ciências e as artes. 3.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p.348. Coleção Os
Pensadores.)

O texto apresenta um dos argumentos de Rousseau à questão colocada em 1749, pela Academia de Dijon,
sobre o seguinte problema: O restabelecimento das Ciências e das Artes terá contribuído para aprimorar os
costumes?
Com base nas críticas de Rousseau à sociedade, assinale a alternativa correta.
a) As artes e as ciências geralmente floresceram em sociedades que se encontravam em pleno vigor
moral, em que a honra era a principal preocupação dos cidadãos.
b) A emancipação advém da posse e do consumo exclusivo e diferenciado de bens de primeira linha,
uma vez que o luxo concede prestígio para quem o possui.
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c) Os envolvidos com as ciências e as artes adquirem, com maior grau de eficiência, conhecimentos
que lhes permitem perceber a igualdade entre todos.
d) O amor-próprio é um sentimento positivo por meio do qual o indivíduo é levado a agir moralmente e
a reconhecer a liberdade e o valor dos demais.
e) O objetivo das investigações era atingir celebridade, pois os indivíduos estavam obcecados em
exibir-se, esquecendo-se do amor à verdade.
3. (ENEM 2012)
O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona
consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao
denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais
são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa,
e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim
como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo.
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que
a)
b)
c)
d)
e)

o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza.
as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural.
o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele.
o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto.
as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.

4. (UNIOESTE 2011)
“A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito notável,
substituindo na sua conduta o instinto pela justiça dando às suas ações a moralidade que antes lhes faltava.
É só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar do apetite, o homem,
até aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir baseado em outros princípios e a
consultar e ouvir a razão antes de ouvir suas inclinações. Embora nesse estado se prive de muitas vantagens
que frui da natureza, ganha outras de igual monta: suas faculdades se exercem e se desenvolvem, suas
ideias se alargam, seus sentimentos se enobrecem, toda sua alma se eleva a tal ponto que (...) deveria sem
cessar bendizer o instante feliz que dela o arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um
ser inteligente e um homem”.
Rousseau.

Com base no texto, seguem as seguintes afirmativas:
I.

II.
III.
IV.

A mudança significativa que ocorre para o homem, na passagem do estado natural para o estado
civil, é a de que o homem passa a conduzir-se pelos instintos, como um “animal estúpido e
limitado”.
A conduta do homem, no estado natural, é baseada na justiça e na moralidade e em conformidade
com princípios fundados na razão.
Ao ingressar no estado civil, na sua conduta, o homem substitui a justiça pelo instinto e apetite,
orientando-se, apenas, pelas suas inclinações e não pela “voz do dever” e sem “ouvir a razão”.
Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem passa a agir baseado em
princípios da justiça e da moralidade, orientando-se antes pela razão do que pelas inclinações.
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V.

Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem obtém vantagens que o faz um
“ser inteligente e um homem”, obtendo, assim a “liberdade civil”, submetendo-se, apenas, “à lei que
prescrevemos a nós mesmos”.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I e V estão corretas.
Apenas IV e V estão corretas.
Apenas II e V estão corretas.

5. (UFPA 2011)
“A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não pode ser alienada, consiste
essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente não se representa. (...). Os deputados do povo
não são nem podem ser seus representantes; não passam de comissários seus, nada podendo concluir
definitivamente. É nula toda lei que o povo diretamente não ratificar; em absoluto, não é lei.”
(ROSSEAU, J.J. Do Contrato social, São Paulo, Abril Cultural, 1973, livro III, cap. XV, p. 108-109)

Rousseau, ao negar que a soberania possa ser representada preconiza como regime político:
a) um sistema misto de democracia semidireta, no qual atuariam mecanismos corretivos das distorções
da representação política tradicional.
b) a constituição de uma República, na qual os deputados teriam uma participação política limitada.
c) a democracia direta ou participativa, mantida por meio de assembleias frequentes de todos os
cidadãos.
d) a democracia indireta, pois as leis seriam elaboradas pelos deputados distritais e aprovadas pelo
povo.
e) um regime comunista no qual o poder seria extinto, assim como as diferenças entre cidadão e
súdito.

6. (UEL 2010)
Leia o seguinte texto de Rousseau e responda.
[...] só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua instituição, que é o
bem comum, porque, se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das
sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que o possibilitou. O que existe de comum nesses vários
interesses forma o liame social e, se não houvesse um ponto em que todos os interesses concordassem,
nenhuma sociedade poderia existir. Ora, somente com base nesse interesse comum é que a sociedade deve
ser governada.
(ROUSSEAU, J. J. Do contrato social. 5. edição. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p.43).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre contrato social e vontade geral no
pensamento de Rousseau, é correto afirmar:
a) A vontade geral, fundamento da ordem social e política, consiste na soma e, por sua vez, na
concordância de todas as vontades individuais, as quais por natureza tendem para a igualdade.
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b) Pelo contrato social, a multidão promete obedecer a um senhor, a quem transmite a vontade
coletiva e, por este ato de doação, torna-se povo e institui-se o corpo político.
c) Pelo direito natural, a vontade geral se realiza na concordância manifesta pela maioria das vontades
particulares, reunidas em assembleia, que reivindicam para si o poder soberano da comunidade.
d) Por força do contrato social, a lei se torna ato da vontade geral e, como tal, expressão da soberania
do povo e vontade do corpo político, que deve partir de todos para aplicar-se a todos.
e) O contrato social, pelo qual o povo adquire sua soberania, decorre da predisposição natural de cada
associado, permitindo-lhe manter o seu poder, de seus bens e da própria liberdade.

7. (UFPA 2010)
Em O Contrato Social, após reconhecer as vantagens da instituição do estado civil, Rousseau afirma a
necessidade de se acrescentar à aquisição deste estado a liberdade moral, pois só assim o homem torna-se
senhor de si mesmo.
Com base nessa concepção, é correto afirmar:
a) O estado civil é o único em que o homem pode viver em liberdade.
b) No estado de natureza, todos os homens viviam em situação de escravidão moral.
c) Na vida civil, os impulsos imorais do homem se acomodam incondicionalmente às regras do Estado
de Direito.
d) Não devemos situar em um mesmo plano civilidade e moralidade.
e) Estado, lei e liberdade são uma só e mesma coisa.
8. (UEL 2009)
Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, procurou transformar o “bom selvagem” de Rousseau
num aguerrido selvagem devorador, que digere e transforma a cultura europeia do colonizador, tornando-a
parte de sua própria cultura.
Considerando a questão do “bom selvagem” no pensamento de Rousseau, é correto afirmar.
a) A idealização do bom selvagem, no estado de natureza, representa a exaltação da animalidade do
homem primitivo que, no estado civil, adquire forma agressiva.
b) A felicidade original do bom selvagem se realiza no suor de seu trabalho em sua propriedade, de
onde retira o necessário para a sua sobrevivência.
c) O homem, degenerado pela civilização, só poderá recuperar a felicidade no estado de natureza com
o retorno à vida isolada no meio das florestas.
d) No estado de natureza, o bom selvagem busca satisfazer sua necessidade inata de reconhecimento
de si e de admiração pelo outro.
e) No estado de natureza, o bom selvagem é autossuficiente e vive isolado, sobrevivendo com o que a
natureza lhe provê e de acordo com suas necessidades inatas.
9. (UEG 2009)
Entendia o filósofo Jean-Jacques Rousseau que a sociedade civil é resultado das transformações que a
espécie humana sofreu ao longo de sua história, sobretudo da condição de selvagem para a condição de
homem civilizado. O que permitiu essa transformação, segundo este filósofo, é a perfectibilidade.
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Selecione, nos itens a seguir, aquele que expressa o sentido de perfectibilidade em Rousseau, ou seja, a
capacidade que o homem tem de
a)
b)
c)
d)

aperfeiçoar-se.
encontrar soluções para seus problemas.
enfrentar seus medos.
escapar dos perigos.

10. (PUCPR 2009)
“O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de
dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo”.
Levando em conta a principal ideia que Rousseau quer transmitir com essa afirmação, assinale a
alternativa verdadeira:
a) A propriedade privada, já existente antes da sociedade civil, trouxe a possibilidade de melhor
organização entre os indivíduos e, consequentemente, facilitou sua convivência.
b) A propriedade privada é um direito natural fundado no trabalho.
c) A expressão “isto é meu” da frase de Rousseau quer mostrar que naturalmente o homem anseia por
propriedade privada.
d) A sociedade civil tem sua origem na propriedade privada que, junto consigo, trouxe os principais
problemas entre os homens.
e) O fundador da sociedade civil era um pensador grego que tinha grande capacidade de persuasão.
11. (UNICAMP 2012)
“O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de
ser mais escravo do que eles. (...) A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os
outros. (...) Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade.
Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso senão
um senhor e escravos, de modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de
uma agregação, mas não de uma associação; nela não existe bem público, nem corpo político.”
(Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social. [1762]. São Paulo: Ed. Abril, 1973, p. 28,36.)

No trecho apresentado, o autor
a) argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se associados em estado de
igualdade política.
b) reconhece os direitos sagrados como base para os direitos políticos e sociais.
c) defende a necessidade de os homens se unirem em agregações, em busca de seus direitos políticos.
d) denuncia a prática da escravidão nas Américas, que obrigava multidões de homens a se submeterem
a um único senhor.
12. (UNICAMP 2012)
Sobre Do Contrato Social, publicado em 1762, e seu autor, é correto afirmar que:
a) Rousseau, um dos grandes autores do Iluminismo, defende a necessidade de o Estado francês
substituir os impostos por contratos comerciais com os cidadãos.
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b) A obra inspirou os ideais da Revolução Francesa, ao explicar o nascimento da sociedade pelo
contrato social e pregar a soberania do povo.
c) Rousseau defendia a necessidade de o homem voltar a seu estado natural, para assim garantir a
sobrevivência da sociedade.
d) O livro, inspirado pelos acontecimentos da Independência Americana, chegou a ser proibido e
queimado em solo francês.
13. (UEM 2012)
“Hobbes não viu que a mesma causa que impede os selvagens de usarem sua razão, como o pretendem os
nossos jurisconsultos, impede-os também de abusar das suas faculdades, como ele próprio o pretende; de
sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus precisamente porque não sabem o que é ser bom”
(ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. In: Antologia
de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, p.590).

Leia as afirmações abaixo:
I.
II.
III.

IV.
V.

Jean-Jacques Rousseau aplica à política o princípio ontológico aristotélico, segundo o qual o homem
é uma criatura criada por Deus.
As concepções diferentes que Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau têm sobre a natureza
humana os levam a divergir sobre a forma de organização que deve fundamentar a sociedade civil.
De acordo com Rousseau, são dois os motivos de o homem não ser mau no estado de natureza: em
primeiro lugar, sendo isolado e não tendo as paixões do homem civil, o homem natural não ataca,
não se vinga, não mata. Além disso, há no homem natural, o sentimento de piedade.
Para Rousseau, o homem torna-se o lobo do homem, quando, ao afastar-se do estado de natureza,
ele se perverte.
Segundo Hobbes, os homens tendem sempre para a guerra, pois, se dois homens desejam a mesma
coisa ao mesmo tempo, e esta é impossível de ser obtida por ambos, eles se tornam inimigos.

A partir disso, assinale o que for correto.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III.
II, IV, V.
I, III, IV, V.
II, III, V.
Todas estão corretas.

Gabarito
1–E
2–E
3–A
4–D
5–C
6–D
7–D

156
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
8–E
9–A
10 – D
11 – A
12 – B
13 – D
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Kant
Kant - Teoria do conhecimento
1. (UFSJ 2012)
Sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é CORRETO afirmar que
a) o ato de conhecer se distingue em duas formas básicas: conhecimento empírico e conhecimento
puro.
b) para conhecer, é preciso se lançar ao exercício do pensar conceitos concretos.
c) as formas distintas de conhecimento, descritas na obra Critica da razão pura, são denominadas,
respectivamente, juízo universal e juízo necessário e suficiente.
d) o registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção de dois juízos, a
saber: juízo analítico e juízo sintético ou juízo de elucidação.
2. (UNCISAL 2011)
No século XVIII, o filósofo Emanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Segundo
Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por
meio das formas a priori da sensibilidade (espaço e tempo) e pelas categorias lógicas do entendimento.
Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente,
mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e
intelectuais.
De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que
a) a mente humana é como uma “tabula rasa”, uma folha em branco que recebe todos os seus
conteúdos da experiência.
b) os conhecimentos são revelados por Deus para os homens.
c) todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência.
d) Kant foi um filósofo da antiguidade.
e) para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto.

3. (UEMA 2011)
Na perspectiva do conhecimento, Immanuel Kant pretende superar a dicotomia racionalismo-empirismo.
Entre as alternativas abaixo, a única que contém informações corretas sobre o criticismo kantiano é:
a) A razão estabelece as condições de possibilidade do conhecimento; por isso independe da matéria
do conhecimento.
b) O conhecimento é constituído de matéria e forma. Para termos conhecimento das coisas, temos de
organizá-las a partir da forma a priori do espaço e do tempo.
c) O conhecimento é constituído de matéria, forma e pensamento. Para termos conhecimento das
coisas temos de pensá-las a partir do tempo cronológico.
d) A razão enquanto determinante nos conhecimentos fenomênicos e noumênicos (transcendentais)
atesta a capacidade do ser humano.
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e) O homem conhece pela razão a realidade fenomênica porque Deus é quem afinal determina este
processo.
4. (UNIOESTE 2011)
“Já desde os tempos mais antigos da filosofia, os estudiosos da razão pura conceberam, além dos seres
sensíveis ou fenômenos, que constituem o mundo dos sentidos, seres inteligíveis particulares, que
constituiriam um mundo inteligível, e, visto que confundiam (o que era de desculpar a uma época ainda
inculta) fenômeno e aparência, atribuíram realidade unicamente aos seres inteligíveis. De fato, se, como
convém, considerarmos os objetos dos sentidos como simples fenômenos, admitimos assim que lhes está
subjacente uma coisa em si, embora não saibamos como ela é constituída em si mesma, mas apenas
conheçamos o seu fenômeno, isto é, a maneira como os nossos sentidos são afetados por este algo
desconhecido”.
Immanuel Kant

Sobre a teoria do conhecimento kantiana, conforme o texto acima, seguem as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Desde sempre, os filósofos atribuíram realidade tanto aos seres sensíveis quanto aos seres
inteligíveis.
Podemos conhecer, em relação às coisas em si mesmas, apenas seu fenômeno, ou seja, a maneira
como elas afetam nossos sentidos.
Porque podemos conhecer apenas seus fenômenos, as coisas em si mesmas não têm realidade.
Os filósofos anteriores a Kant não diferenciavam fenômeno de aparência, e, assim, consideravam
que o fenômeno não era real.
As intuições puras da sensibilidade e os conceitos puros do entendimento incidem apenas em
objetos de uma experiência possível; sem as primeiras, os segundos não têm significação.

Das afirmativas feitas acima
a)
b)
c)
d)
e)

apenas II e IV estão corretas.
apenas II, IV e V estão corretas.
apenas II, III, IV e V estão corretas.
todas as afirmativas estão corretas.
todas as afirmativas estão incorretas.

5. (UEL 2010)
Nos Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, Newton afirmara que as leis do movimento, assim como a
própria lei da gravitação universal, tomadas por ele como proposições particulares, haviam sido “inferidas
dos fenômenos, e depois tornadas gerais pela indução”. Kant atribui a estas proposições particulares,
enquanto juízos sintéticos, o caráter de leis a priori da natureza. Entretanto, ele recusa esta dedução
exclusiva das leis da natureza e consequente generalização a partir dos fenômenos. Destarte, para enfrentar
o problema sobre a impossibilidade de derivar da experiência juízos necessários e universais, um dos
esforços mais significativos de Kant dirige-se ao esclarecimento das condições de possibilidade dos juízos
sintéticos a priori.
Com base no enunciado e nos conhecimentos acerca da teoria do conhecimento de Kant, é correto
afirmar:
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a) A validade objetiva dos juízos sintéticos a priori depende da estrutura universal e necessária da
razão e não da variabilidade individual das experiências.
b) Os juízos sintéticos a priori enunciam as conexões universais e necessárias entre causas e efeitos dos
fenômenos por meio de hábitos psíquicos associativos.
c) O sujeito do conhecimento é capaz de enunciar objetivamente a realidade em si das coisas por meio
dos juízos sintéticos a priori.
d) Nos juízos sintéticos a priori, de natureza empírica, o predicado nada mais é do que a explicitação do
que já esteja pensado realmente no conceito do sujeito.
e) A possibilidade dos juízos sintéticos a priori nas proposições empíricas fundamenta-se na
determinação da percepção imediata e espontânea do objeto sobre a razão.
Gabarito
1–A
2–E
3–B
4–B
5–A

Kant - Teoria Moral
1. (UFSM 2015)
A necessidade de conviver em grupo fez o homem desenvolver estratégias adaptativas diversas. Darwin,
num estudo sobre a evolução e as emoções, mostrou que o reconhecimento de emoções primárias, como
raiva e medo, teve um papel central na sobrevivência. Estudos antigos e recentes têm mostrado que a
moralidade ou comportamento moral está associado a outros tipos de emoções, como a vergonha, a culpa,
a compaixão e a empatia. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam que as ações boas devem ser
motivadas exclusivamente pelo dever e não por impulsos ou emoções.
Essa teoria é a ética
a)
b)
c)
d)
e)

deontológica ou kantiana.
das virtudes.
utilitarista.
contratualista.
teológica.

2. (UEL 2015)
Leia o texto a seguir.
As leis morais juntamente com seus princípios não só se distinguem essencialmente, em todo o
conhecimento prático, de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a Filosofia moral
repousa inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao homem, não toma emprestado o mínimo que
seja ao conhecimento do mesmo (Antropologia).
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KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2009.
p.73.

Com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em Immanuel Kant, assinale a alternativa
correta.
a) A fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência moral,
na qual se pesquisa mais o que o homem é, do que o que ele deveria ser.
b) O elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, sendo
as inclinações serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais.
c) O sentimento é o elemento determinante para a ação moral, e a razão, por sua vez, somente pode
dar uma direção à presente inclinação, na medida em que fornece o meio para alcançar o que é
desejado.
d) O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos “propulsores” humanos naturais, os quais se
direcionam ao bem próprio e ao bem do outro.
e) O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática pura, e as leis morais devem
ser independentes de qualquer condição subjetiva da natureza humana.
3. (UNIOESTE 2012)
“Como toda lei prática representa uma ação possível como boa e por isso como necessária para um sujeito
praticamente determinável pela razão, todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação que é
necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso da ação ser apenas boa
como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético; se a ação é representada como boa em si,
por conseguinte, como necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade,
então o imperativo é categórico”.
Kant

Considerando o pensamento ético de Kant e o texto acima, é correto afirmar que
a) o imperativo hipotético representa a necessidade prática de uma ação como subjetivamente
necessária para um ser determinável pelas inclinações.
b) o imperativo categórico representa a necessidade prática de uma ação como meio para se atingir
um fim possível ou real.
c) os imperativos (hipotético e categórico) são fórmulas de determinação necessária, segundo o
princípio de uma vontade que é boa em si mesma.
d) o imperativo categórico representa a ação como boa em si mesma e como necessária para uma
vontade em si conforme a razão.
e) o imperativo hipotético declara a ação como objetivamente necessária independentemente de
qualquer intenção ou finalidade da ação.

4. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
Na Primeira Secção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant analisa dois conceitos
fundamentais de sua teoria moral: o conceito de vontade boa e o de imperativo categórico. Esses dois
conceitos traduzem as duas condições básicas do dever: o seu aspecto objetivo, a lei moral, e o seu aspecto
subjetivo, o acatamento da lei pela subjetividade livre, como condição necessária e suficiente da ação.
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(DUTRA, D. V. Kant e Habermas: a reformulação discursiva da moral kantiana. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 29.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria moral kantiana, é correto afirmar:
a) O imperativo categórico incorre na contingência de um querer arbitrário cuja intencionalidade
determina subjetivamente o valor moral da ação.
b) Para que possa ser qualificada do ponto de vista moral, uma ação deve ter como condição
necessária e suficiente uma vontade condicionada por interesses e inclinações sensíveis.
c) A razão é capaz de guiar a vontade como meio para a satisfação de todas as necessidades e assim
realizar seu verdadeiro destino prático: a felicidade.
d) A razão, quando se torna livre das condições subjetivas que a coagem, é, em si, necessariamente
conforme a vontade e somente por ela suficientemente determinada.
e) A vontade boa, enquanto condição do dever, consiste em respeitar a lei moral, tendo como motivo
da ação a simples conformidade à lei.
5. (UFU 2013)
Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei
(independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio da autonomia é, portanto: não
escolher senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente, no querer
mesmo, como lei universal.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 1986,
p. 85.

De acordo com a doutrina ética de Kant:
a) O Imperativo Categórico não se relaciona com a matéria da ação e com o que deve resultar dela,
mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva.
b) O Imperativo Categórico é um cânone que nos leva a agir por inclinação, vale dizer, tendo por
objetivo a satisfação de paixões subjetivas.
c) Inclinação é a independência da faculdade de apetição das sensações, que representa aspectos
objetivos baseados em um julgamento universal.
d) A boa vontade deve ser utilizada para satisfazer os desejos pessoais do homem. Trata-se de
fundamento determinante do agir, para a satisfação das inclinações.

Gabarito
1–A
2–B
3–D
4–E
5-A
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Kant - Filosofia Política
1.(UEL 2014)
Leia o texto a seguir.
Kant, mesmo que restrito à cidade de Königsberg, acompanhou os desdobramentos das Revoluções
Americana e Francesa e foi levado a refletir sobre as convulsões da história mundial. Às incertezas da Europa
plebeia, individualista e provinciana, contrapôs algumas certezas da razão capazes de restabelecer, ao
menos no pensamento, a sociabilidade e a paz entre as nações com vista à constituição de uma federação de
povos – sociedade cosmopolita.
(Adaptado de: ANDRADE, R. C. “Kant: a liberdade, o indivíduo e a república”. In: WEFORT, F. C. (Org.). Clássicos da
política. v.2. São Paulo: Ática, 2003. p.49-50.)

Com base nos conhecimentos sobre a Filosofia Política de Kant, assinale a alternativa correta.
a) A incapacidade dos súditos de distinguir o útil do prejudicial torna imperativo um governo paternal
para indicar a felicidade.
b) É chamado cidadão aquele que habita a cidade, sendo considerados cidadãos ativos também as
mulheres e os empregados.
c) No Estado, há uma igualdade irrestrita entre os membros da comunidade e o chefe de Estado.
d) Os súditos de um Estado Civil devem possuir igualdade de ação em conformidade com a lei universal
da liberdade.
e) Os súditos estão autorizados a transformar em violência o descontentamento e a oposição ao poder
legislativo supremo.

2. (ENEM 2012)
Um Estado é uma multidão de seres humanos submetida a leis de direito. Todo Estado encerra três poderes
dentro de si, isto é, a vontade unida em geral consiste de três pessoas: o poder soberano (soberania) na
pessoa do legislador; o poder executivo na pessoa do governante (em consonância com a lei) e o poder
judiciário (para outorgar a cada um o que é seu de acordo com a lei) na pessoa do juiz.
kANT, I. A metafísica dos costumes. Bauru: Edipro, 2003.

De acordo com o texto, em um Estado de direito
a)
b)
c)
d)

a vontade do governante deve ser obedecida, pois é ele que tem o verdadeiro poder.
a lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral.
o Poder Judiciário, na pessoa do juiz, é soberano, pois é ele que outorga a cada um o que é seu.
o Poder Executivo deve submeter-se ao Judiciário, pois depende dele para validar suas
determinações.
e) o Poder Legislativo deve submeter-se ao Executivo, na pessoa do governante, pois ele que é
soberano.
Gabarito
1–D
2–B
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Kant - Conceito de esclarecimento
1. (UEMA 2015)
Fraqueza e covardia são as causas pelas quais a maioria das pessoas permanece infantil mesmo tendo
condição de libertar-se da tutela mental alheia. Por isso, fica fácil para alguns exercer o papel de tutores,
pois muitas pessoas, por comodismo, não desejam se tornar adultas. Se tenho um livro que pensa por mim;
um sacerdote que dirige minha consciência moral; um médico que me prescreve receitas e, assim por
diante, não necessito preocupar-me com minha vida. Se posso adquirir orientações, não necessito pensar
pela minha cabeça: transfiro ao outro esta penosa tarefa de pensar.
Fonte: I. Kant, O que é a ilustração. In: F. Weffort (org). Os clássicos da política, v. 2, 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

Esse fragmento compõe o livro de Kant que trata da importância da(o)
a)
b)
c)
d)
e)

juízo.
razão.
cultura.
costume.
experiência.

2. (ENEM 2012)
Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a
incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio
culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de
decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu
próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais
uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição
estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida.
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 1985 (adaptado).

Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto
filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa
a)
b)
c)
d)
e)

a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade.
o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas.
a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma heterônoma.
a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento.
a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão.

3. (UEL 2012)
O desenvolvimento não é um mecanismo cego que age por si. O padrão de progresso dominante descreve a
trajetória da sociedade contemporânea em busca dos fins tidos como desejáveis, fins que os modelos de
produção e de consumo expressam. É preciso, portanto, rediscutir os sentidos. Nos marcos do que se
entende predominantemente por desenvolvimento, aceita-se rever as quantidades (menos energia, menos
água, mais eficiência, mais tecnologia), mas pouco as qualidades: que desenvolvimento, para que e para
quem?
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(LEROY, Jean Pierre. Encruzilhadas do Desenvolvimento. O Impacto sobre o meio ambiente. Le Monde Diplomatique
Brasil. jul. 2008, p.9.)

Tendo como referência a relação entre desenvolvimento e progresso presente no texto, é correto afirmar
que, em Kant, tal relação, contida no conceito de Aufklärung (Esclarecimento), expressa:
a)
b)
c)
d)
e)

A tematização do desenvolvimento sob a égide da lógica de produção capitalista.
A segmentação do desenvolvimento tecnocientífico nas diversas especialidades.
A ampliação do uso público da razão para que se desenvolvam sujeitos autônomos.
O desenvolvimento que se alcança no âmbito técnico e material das sociedades.
O desenvolvimento dos pressupostos científicos na resolução dos problemas da filosofia prática.

4. (UEMA 2011)
No texto Que é “Esclarecimento”? (1783), o que significa, conforme Kant, a saída do homem da menoridade
da qual ele mesmo é culpado?
a)
b)
c)
d)
e)

O uso da razão crítica, exceto quando se tratar de doutrinas religiosas.
A capacidade de aceitar passivamente a autoridade científica ou política.
A liberdade para executar desejos e impulsos conforme a natureza instintiva do homem.
A coragem de ser autônomo, rejeitando, portanto, qualquer condição tutelar.
O alcance da idade apropriada para uso da racionalidade subjetiva.

Gabarito
1–B
2–A

3–C
4–D

Kant - Estética
1.(UNESP 2015)
A fonte do conceito de autonomia da arte é o pensamento estético de Kant. Praticamente tudo o que
fazemos na vida é o oposto da apreciação estética, pois praticamente tudo o que fazemos serve para alguma
coisa, ainda que apenas para satisfazer um desejo. Enquanto objeto de apreciação estética, uma coisa não
obedece a essa razão instrumental: enquanto tal, ela não serve para nada, ela vale por si. As hierarquias que
entram em jogo nas coisas que obedecem à razão instrumental, isto é, nas coisas de que nos servimos, não
entram em jogo nas obras de arte tomadas enquanto tais. Sendo assim, a luta contra a autonomia da arte
tem por fim submeter também a arte à razão instrumental, isto é, tem por fim recusar também à arte a
dimensão em virtude da qual, sem servir para nada, ela vale por si. Trata-se, em suma, da luta pelo
empobrecimento do mundo.
(Antônio Cícero. “A autonomia da arte”. Folha de São Paulo, 13.12.2008. Adaptado.)

De acordo com a análise do autor,
a) a racionalidade instrumental, sob o ponto de vista da filosofia de Kant, fornece os fundamentos para
a apreciação estética.
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b) um mundo empobrecido seria aquele em que ocorre o esvaziamento do campo estético de suas
qualidades intrínsecas.
c) a transformação da arte em espetáculo da indústria cultural é um critério adequado para a avaliação
de sua condição autônoma.
d) o critério mais adequado para a apreciação estética consiste em sua validação pelo gosto médio do
público consumidor.
e) a autonomia dos diversos tipos de obra de arte está prioritariamente subordinada à sua valorização
como produto no mercado.
Gabarito
1–B
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Hegel
1. (UFU 2012)
O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta; do mesmo modo que o
fruto faz a flor parecer um falso ser-aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor: essas formas
não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si [...].
HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes, 1988.

Com base em seus conhecimentos e na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta segundo a
filosofia de Hegel.
a) A essência do real é a contradição sem interrupção ou o choque permanente dos contrários.
b) As contradições são momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são
igualmente necessários.
c) O universo social é o dos conflitos e das guerras sem fim, não havendo, por isso, a possibilidade de
uma vida ética.
d) Hegel combateu a concepção cristã da história ao destituí-la de qualquer finalidade benevolente.
2. (UEG 2010)
Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substituiu o eu de Fichte e o absoluto de
Schelling por outra entidade: a ideia.
A ideia, para Hegel, deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética, regido pela
marcha triádica da
a)
b)
c)
d)

experiência, juízo e raciocínio.
realidade, crítica e conclusão.
matéria, forma e reflexão.
tese, antítese e síntese.

3. (UFPA 2009)
No início do século dezenove, mais precisamente com Hegel, a arte é concebida no interior do domínio do
absoluto, isto é, da verdade enquanto tal e dos elementos que a expõem.
Tendo em vista essa concepção, é correto afirmar:
a) O absoluto não se expressa, de uma vez por todas, no domínio artístico.
b) Ao apresentar o absoluto sob forma sensível, isto é, concreta e singular, a obra de arte não efetiva a
transfiguração da realidade.
c) Na atividade artística, apenas alguns de seus traços essenciais estão ligados ao ser verdadeiro.
d) A beleza é, enquanto produto da arte, manifestação sensível do absoluto.
e) Na arte, a totalidade que se torna aparição cumpre suficientemente suas determinações.
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4. (UFU 2007)
Qual é a diferença entre o conceito de movimento histórico, em Hegel, e o de processo histórico, em
Marx?
a) Para Hegel, através do trabalho, os homens vão construindo o movimento da produção da vida
material e, assim, o movimento histórico. Para Marx, a consciência determina cada época histórica,
desenvolvendo o processo histórico.
b) Para Hegel, a História pode sofrer rupturas e ter retrocessos, por isso utiliza-se do conceito de
movimento da base econômica da sociedade. Marx acredita que o modo de produção encaminhe
para um objetivo final, que é a concretização da Razão.
c) Para Hegel, a História tem uma circularidade que não permite a continuidade. Para Marx, a História
é construída pelo progresso da consciência dos homens que formam o processo histórico.
d) Para Hegel, a História é teleológica, a Razão caminha para o conceito de si mesma, em si mesma.
Marx não tem uma visão linear e progressiva da História, sendo que, para ele, ela é processo,
depende da organização dos homens para a superação das contradições geradas na produção da
vida material, para transformar ou retroceder historicamente.

Gabarito
1–B
2–D
3–7
4–D
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Marx
1.(UEL 2016)
A ópera-balé Os Sete Pecados Capitais da Pequena Burguesia, de Kurt Weill e Bertold Brecht, composta em
1933, retrata as condições dessa classe social na derrocada da ordem democrática com a ascensão do
nazismo na Alemanha, por meio da personagem Anna, que em sete anos vê todos os seus sonhos de
ascensão social ruírem. A obra expressa a visão marxista na chamada doutrina das classes.
Em relação à doutrina social marxista, assinale a alternativa correta.
a) A alta burguesia é uma classe considerada revolucionária, pois foi capaz de resistir à ideologia
totalitária através do controle dos meios de comunicação.
b) A classe média, integrante da camada burguesa, foi identificada com os ideais do nacional-socialismo
por defender a socialização dos meios de produção.
c) A pequena burguesia ou camada lúmpen é revolucionária, identificando a alta burguesia como sua
inimiga natural a ser destruída pela revolução.
d) A pequena burguesia ou classe média é uma classe antirrevolucionária, pois, embora esteja mais
próxima das condições materiais do proletariado, apoia a alta burguesia.
e) O proletariado e a classe média formam as classes revolucionárias, cuja missão é a derrubada da
aristocracia e a instauração do comunismo.
2. (UEG 2015)
Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as
formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um
caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que deveria ser
explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os interesses de uma classe
como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que
a) a sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da
realidade conforme os interesses da classe dominante.
b) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera um elemento fundamental no
processo de emancipação da classe trabalhadora.
c) a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual
principalmente dos indivíduos da classe dominante.
d) a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho,
mascarando as reais condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista.
3. (UEG 2015)
A reflexão sobre o poder político acompanhou a história da filosofia desde a antiguidade e o pensamento
sociológico desde seu surgimento na sociedade moderna. Nos últimos anos vêm ocorrendo diversas
manifestações, protestos e revoltas em todo mundo. A esse respeito, com base no pensamento filosófico e
sociológico, verifica-se que
a) esses processos revelam a incompetência do Estado em ser o “cérebro da sociedade”, o que
confirma as teses de Durkheim.
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b) essas ações coletivas podem ser interpretadas como processos derivados da expansão de uma ética
protestante, confirmando as análises de Weber.
c) os movimentos contestadores atuais expressam um processo de vontade de potência que é
corroborado pela filosofia kantiana.
d) as lutas sociais contemporâneas revelam as contradições da sociedade capitalista, o que estaria de
acordo com a teoria de Marx.
4. (UECE 2014)
O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo
capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição de
bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No que diz
respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira.
a) O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao próximo
aos problemas sociais gerados pela industrialização, mas apesar de vários teóricos importantes o
defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII.
b) No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourrier, prevaleciam as
ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação da mais valia e da
revolução socialista.
c) O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do manifesto Comunista de
1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada materialismo
histórico.
d) O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a
importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades.
5. (UEL 2005)
“Cascavel – Uma pequena cidade no interior do Paraná está provando que machismo é coisa do passado.
Com 15 mil habitantes, conforme o IBGE, Ampére (a 150 quilômetros de Cascavel), no Sudoeste, tem fartura
de emprego para as mulheres. Ex-donas de casa partiram para o trabalho fixo, enquanto os homens,
desempregados ou não, passaram a assumir os serviços domésticos. Assim, elas estão garantindo mais uma
fonte de renda para a família, além de eliminar antigos preconceitos. A situação torna-se ainda mais
evidente quando os homens estão desempregados e são as mulheres que pagam as contas básicas da
família. Conforme levantamento informal, em Ampére, o número de homens sem vínculo empregatício é
maior do que o de mulheres. Para driblar as dificuldades, eles fazem bicos temporários e quando não há
serviço, tornam-se donos de casa. O motivo para essa mudança de comportamento é a [...] Industrial Ltda.,
uma potência no setor de confecções que dá emprego a 1200 pessoas, das quais 80% são mulheres. Com a
fábrica, famílias migraram do interior para a cidade. As mulheres abandonaram o posto de donas de casa ou
de empregadas domésticas, aprendendo a apostar na capacidade de competição”.
(Costa, Ilza Costa. Papéis trocados. Gazeta do Povo,Curitiba, 01 out. 1999. p. 14.)

O fenômeno da troca de papéis sociais, relatado no texto, ilustra a base da tese usada por Karl Marx (18181883) na explicação geral que formula sobre a relação entre a infraestrutura e a supraestrutura na sociedade
capitalista.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre essa tese de Karl Marx, é correto afirmar:
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a) Na explicação das mudanças ocorridas no comportamento coletivo, deve-se privilegiar o papel ativo
do indivíduo na escolha das ações, ou seja, o que importa é a motivação que inspira suas opções.
b) É a imitação que constitui a sociedade, enquanto a invenção abre o caminho das mudanças e de seu
progresso. A invenção, produtora das transformações sociais, é individual, dependendo de poucos;
enquanto a imitação, coletiva, necessita sempre de mais de uma pessoa.
c) A família é a verdadeira unidade social; é a célula social que, em seu conjunto, compõe a sociedade.
Portanto, a sociedade não pode ser decomposta em indivíduos, mas em famílias. É a família a fonte
espontânea da educação moral, bem como a base natural da organização política.
d) Há uma relação de determinação entre a maneira como um grupo concreto estrutura suas
condições materiais de existência – chamada de modo de produção – e o formato e conteúdo das
demais organizações, instituições sociais e ideias gerais presentes nas relações sociais.
e) A organização social deve fundar-se na separação dos ofícios, inerente à divisão do trabalho social e
na combinação dos esforços individuais. Sem divisão do trabalho social, não há cooperação e,
portanto, a coesão social entre as classes torna-se impossível.

6. (UFU 2003)
Considere a citação abaixo e, a seguir, marque a alternativa correta acerca da concepção materialista da
história formulada por Karl Marx.
"... na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias,
independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau de
desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a
estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e
política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida
material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos
homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência."
MARX, Karl. Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: Estampa, 1973. p. 28.

a) Marx expressa, também nessa passagem, sua concepção determinista e finalista, segundo a qual o
conjunto das relações sociais reduz-se ao âmbito da produção econômica.
b) Marx afirma que a moral, os sistemas políticos, os princípios jurídicos e as ideologias não têm vida
própria diante do modo pelo qual os homens produzem e reproduzem a existência.
c) Marx nega todo e qualquer papel ativo na história à consciência, sendo esta, antes, um mero reflexo
da esfera da produção material.
d) Marx sustenta que o ser social que pensa, que atua politicamente e que representa o seu espaço
reproduz simplesmente as condições históricas vigentes, independente de sua classe social.
7. (UEM 2012)
A sociologia marxista propõe uma interpretação da sociedade que toma as condições materiais de existência
dos homens como fator determinante dos fenômenos sociais. Sobre essa concepção, assinale o que for
correto.
I.

I - Forças produtivas e relações sociais de produção são os dois componentes básicos da
infraestrutura que determinam em última instância as demais dimensões da vida social.
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II.
III.
IV.
V.

II - Instituições como a Escola, o Estado e a Igreja fazem parte da superestrutura social, dotada de
autonomia frente às determinações econômicas de cada momento histórico.
III - Mudanças na estrutura social são desencadeadas quando se desenvolvem incongruências entre
a infraestrutura produtiva e a superestrutura, com predomínio da primeira sobre a última.
IV - As instituições que compõem a superestrutura desempenham importantes funções de controle
social e ideológico que contribuem para a manutenção das relações produtivas vigentes.
V - As classes sociais são definidas segundo a posição que ocupam nas instituições que compõem a
dimensão superestrutural das sociedades.

Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, V
II, III, IV
I, IV, V
II, III, V
I, III, IV

8. (UEM 2012)
Escrito há quase duzentos anos, por Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto Comunista denunciava as
desigualdades sociais vividas pelos homens na sociedade capitalista. Leia trecho dessa obra, reproduzido a
seguir, e assinale o que for correto sobre o desenvolvimento econômico.
“A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos
das classes. Estabeleceu novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta no lugar das
antigas [...] A manufatura já não era suficiente. Em consequência disso, o vapor e as máquinas
revolucionaram a produção industrial. O lugar da manufatura foi tomado pela indústria gigantesca moderna,
o lugar da classe média industrial, pelos milionários da indústria, líderes de todo o exército industrial, os
burgueses modernos”
(MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, 10ª Edição, p.09
e 11 – Coleção Leitura).

I.
II.

III.

IV.
V.

A passagem da manufatura para indústria gerou um processo de modificação do espaço natural que
foi bastante equilibrado, sem prejuízos ao meio ambiente.
II - O trecho acima se refere ao contexto de formação da sociedade capitalista e à composição dos
antagonismos de classe, os quais opõem proprietários dos meios de produção e proprietários da
força de trabalho.
III - As relações estabelecidas pelas classes sociais na sociedade burguesa moderna são pautadas
pela cooperação, a qual conduz ao desenvolvimento econômico gerador de melhor condição de vida
para todos.
IV - As relações de troca se revolucionaram em virtude de o crescimento da burguesia moderna ter
ocorrido na mesma proporção do crescimento da produção industrial.
V - O desenvolvimento da indústria está assentado no emprego do trabalho humano, o único
detentor de conhecimento para alterar a matéria-prima, a partir do uso de instrumentos que ele
mesmo produz.

Estão corretas:
a) II, IV, V
b) I, II, V
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c) III, IV, V
d) I, IV, V
e) I, II, III
9. (UFU 2002)
Partindo de uma perspectiva marxista de análise da relação entre democracia e meios de comunicação de
massa, aponte a alternativa correta.
a) Desde a antiguidade clássica, a imprensa sempre atuou em favor de grupos minoritários, procurando
moldar a opinião pública em função dos interesses de classe dos proprietários dos meios de
produção e dos meios de comunicação de massa.
b) A concentração da propriedade de emissoras de rádio, televisão, jornais e editoras nas mãos de
grupos empresariais restritos revela como, numa sociedade democrática, as pessoas dotadas de
competência e competitividade obtêm sucesso econômico.
c) A concentração da propriedade dos meios de comunicação nas mãos de certos grupos empresariais
tende a lhes proporcionar maior capacidade tecnológica para fazer circular, democraticamente as
informações, funcionando assim, como garantia do exercício da cidadania.
d) Não passa de um mito a afirmação segundo a qual os meios de comunicação de massa são portavozes dos interesses da coletividade, já que no fundo, eles estão subordinados à lógica do capital
que domina o mundo da mercadoria.
10. (UFRGS 2012)
Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, embora
cheguem a conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre trabalhadores e
empresários são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente fácil, enquanto, para
Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante das sociedades modernas.
A respeito das concepções teóricas desses autores, é CORRETO afirmar:
a) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada
indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social.
b) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade
principal das coletividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de
todos os conflitos.
c) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo
entre opressores e oprimidos; por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses e
proletários.
d) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento
dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores embora
não elimine as desigualdades sociais.
e) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa a
predominância de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas características se
refletirão diretamente em suas instituições.
11. (UFU 2000)
De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica
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a) pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu trabalho.
b) pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e não
proprietários dos meios de produção.
c) pelas diferenças de inteligência e habilidades inatas dos indivíduos, determinadas biologicamente.
d) pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos,
marcados pela igualdade de oportunidades.
12. (UFU 2012)
Em uma passagem de As aventuras do Barão de Munchausem, personagem do folclore alemão, ele e seu
cavalo encontram-se atolados em um pantanal e, para sair dessa situação, o Barão puxa a si mesmo pelo
cabelo, levantando-se, com sua montaria, do terreno movediço. Em mais de uma ocasião, os sociólogos
usaram essa metáfora para aludir ao modo pelo qual os positivistas procuravam um método objetivo,
neutro, livre das ideologias.
Em oposição a essa suposta objetividade, Marx criticou veementemente os positivistas, uma vez que, para o
autor,
a) o método possui uma objetividade parcial, pois na escolha do objeto entra em ação a ideologia do
autor, que não interfere, entretanto, na análise dos acontecimentos.
b) a análise social, a partir da perspectiva do operariado, deve contribuir para a harmonia das relações
sociais de produção.
c) a análise das condições de vida do proletariado europeu do século XIX deve incidir sobre a crítica
social, com vistas à reforma da sociedade burguesa.
d) o método deve contribuir não só para a interpretação, mas igualmente para a transformação social.

13. (UFPA 2012)
Uma das importantes preocupações sociológicas é a questão a respeito dos fatores que tornam possível a
existência e a evolução das sociedades. A ideia de “conflito” assume uma posição contraditória, por este ser
considerado ora como “motor das transformações”, ora como fator que “deixa a sociedade estagnada” e
impede a evolução. Em relação às consequências do conflito para sociedade, é CORRETO afirmar:
a) Para Karl Marx, o regime capitalista é capaz de produzir cada vez mais. A despeito desse aumento
das riquezas, a miséria continua sendo a sorte da maioria. Essa contradição irá gerar conflitos que,
mais cedo ou mais tarde, desencadearão um processo de reforma da sociedade que a reorganizará
com critérios científicos.
b) Para Karl Marx, a supressão das contradições de classe deve levar logicamente ao desaparecimento
do Estado, pois este é um dos subprodutos ou a expressão dos conflitos sociais.
c) O marxismo exclui a possibilidade de haver um paralelismo entre o desenvolvimento das forças
produtivas, a transformação das relações de produção, a intensificação da luta de classes e dos
conflitos que marcam a marcha para a revolução.
d) Durkheim diz que os conflitos entre trabalhadores e empresários demonstram a falta de organização
ou a anomia parcial da sociedade moderna, que deve ser corrigida com uma revolução do
proletariado, que restaure o consenso social.
e) Durkheim acredita que a forma como os indivíduos se organizam socialmente para produzir
determina a sua visão de mundo. Ou seja, ele acredita que não é a consciência dos homens que
determina a realidade, mas, ao contrário, é a realidade social e principalmente seus conflitos que
determina a consciência coletiva.
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14. (UNCISAL 2012)
A Escola Marxista tem na teoria do conflito um dos seus fundamentos mais importantes em termos
sociológicos.
Tal teoria, pela óptica marxista, defende que
a) os conflitos sociais são culturais, sendo expressões do embate entre a tradição e a inovação.
b) os conflitos nascem das contradições, sendo estas resultantes do acesso desigual aos meios de
produção.
c) as sociedades mais avançadas são aquelas que melhor se adaptaram ao longo do processo histórico,
sendo as menos aptas extintas.
d) os conflitos sociais são observados apenas nas sociedades anteriores à Revolução Industrial.
e) todas as relações sociais estão desvinculadas da esfera econômica, sendo os conflitos políticos o
alicerce da vida em sociedade.
15. (UEL 2005)
Analise a figura a seguir.

A figura ilustra, por meio da ironia, parte da crítica que a perspectiva sociológica baseada nas reflexões
teóricas de Karl Marx (1818-1883) faz ao caráter ideológico de certas noções de Estado.
Sobre a relação entre Estado e sociedade segundo Karl Marx, é correto afirmar:
a) A finalidade do Estado é o exercício da justiça entre os homens e, portanto, é um bem indispensável
à sociedade.
b) O Estado é um instrumento de dominação e representa, prioritariamente, os interesses dos setores
hegemônicos das classes dominantes.
c) O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e garantir, também, a liberdade
individual dos homens.
d) O Estado visa atender, por meio da legislação, a vontade geral dos cidadãos, garantindo, assim, a
harmonia social.
e) Os regimes totalitários são condição essencial para que o Estado represente, igualmente, os
interesses das diversas classes sociais.
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16. (UEG 2015)
Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as
formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um
caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que deveria ser
explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os interesses de uma classe
como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que
a) a sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da
realidade conforme os interesses da classe dominante.
b) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera um elemento fundamental no
processo de emancipação da classe trabalhadora.
c) a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual
principalmente dos indivíduos da classe dominante.
d) a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho,
mascarando as reais condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista.

Gabarito
1–D
2–B
3–B
4–C
5–D
6–B
7–E
8–A
9–D
10 – A
11 – B
12 – B
13 – B
14 – B
15 – B
16 – D
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Nietzsche
1. (UFSJ 2012)
Na perspectiva nietzscheana, o livre-arbítrio é um erro porque
a) ao declarar que os homens são livres, as forças coercitivas, como o poder da Igreja, agem com o
claro intuito de castigá-los, julgá-los e declará-los culpados.
b) os homens, indignos como são, jamais alcançarão a dimensão da ideia implícita no livre-arbítrio.
c) o cristianismo, apesar de seus esforços candentes, não conseguiu tirar a culpa do ser humano.
d) a fatalidade impressa no ser humano está na sua historicidade, no seu livre-arbítrio, e por isso
mesmo o Homem está condenado à culpa.
2. (UFSJ 2012)
Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como
a. complexidade e ingenuidade: extremos de um mesmo segmento moral, no qual se inserem as
paixões humanas.
b. movimento e niilismo: polos de tensão na existência humana.
c. alteridade e virtu: expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda moral humana.
d. razão e desordem: dimensões complementares da realidade.
3. (UFSJ 2012)
Ao afirmar que “uma explicação qualquer é preferível à falta de explicação”, Nietzsche quer
a) fundamentar a ideia de que a sensação se prolonga como um eco, o que é imprescindível para se
compreender a causa de um fato qualquer.
b) dizer que a imaginação antecede a qualquer impressão sobre o fato e, portanto, ela deve ser
instrumentalizada.
c) dar uma explicação psicológica para o erro das causas imaginárias.
d) reafirmar a noção de causalidade apregoada no século XVIII.

4. (UFSJ 2012)
“O homem projetou em torno de si seus três dados interiores, nos quais cria firmemente: a vontade, o
espírito e o eu. Primeiramente, deduzo a noção do ser da noção do eu, representando-se as coisas como
existentes a sua imagem e semelhança, de acordo com sua noção do eu enquanto causa. Que tem de
estranho que depois tenha encontrado nas coisas apenas aquilo que eu mesmo tinha colocado nelas?”
O fragmento acima representa uma
a) descrição da máxima nietzscheana fundada na ideia da vontade de poder, em que “o poder nos leva
a acreditar num mundo objetivamente construído”, o que se constitui no erro da causalidade.
b) crítica ferrenha de Nietzsche a toda manifestação apolínea fundada na subjetividade ou na
construção do eu a partir de uma vontade imanente declarada no erro da confusão entre a causa e o
efeito.
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c) posição nietzscheana sobre as causas imaginárias, que revela o fracasso da existência humana a
partir da crença que nutrimos em relação ao eu e ao ser e ao ordenamento que insistimos em dar
para as coisas reafirmadas num logos.
d) consideração na qual Nietzsche aprofunda as suas convicções acerca do erro como causalidade falsa
e repercute a ideia da crença que temos num mundo interior repleto de fantasmas e de reflexos
enganosos.
5. (UEG 2011)
No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do “super-homem” em reação ao
que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930, foi criado nos Estados Unidos o SuperHomem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois
“super-homens” está no fato de Nietzsche defender que o super-homem
a) agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da violência na
consecução de seus objetivos.
b) expressaria os princípios morais do protestantismo, em contraposição ao materialismo presente no
herói dos quadrinhos.
c) abdicar-se-ia das regras morais vigentes, desprezando as noções de “bem”, “mal”, “certo” e
“errado”, típicas do cristianismo.
d) representaria os valores políticos e morais alemães, e não o individualismo pequeno burguês norteamericano.

6. (UFSJ 2013)
Na filosofia de Friedrich Nietzsche, é fundamental entender a crítica que ele faz à metafísica.

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que essa crítica
a) tem o sentido, na tradição filosófica, de contentamento, plenitude.
b) é a inauguração de uma nova forma de pensar sem metafísica através do método genealógico.
c) é o discernimento proposto por Nietzsche para levar à supressão da tendência que o homem tem à
individualidade radical.
d) pressupõe que nenhum homem, de posse de sua razão, tem como conceber uma metafísica
qualquer, que não tenha recebido a chancela da observação.

7. (UFSJ 2013)
“A Filosofia a golpes de martelo” é o subtítulo que Nietzsche dá à sua obra Crepúsculo dos ídolos. Tais golpes
são dirigidos, em particular, ao(s)
a) conceitos filosóficos e valores morais, pois eles são os instrumentos eficientes para a compreensão e
o norteamento da humanidade.
b) existencialismo, ao anticristo, ao realismo ante a sexualidade, ao materialismo, à abordagem
psicológica de artistas e pensadores, bem como ao antigermanismo.
c) compositores do século XIX, como, por exemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor de uma
ópera de nome “Crepúsculo dos deuses”, parodiada no título.
d) conceitos de razão e moralidade preponderantes nas doutrinas filosóficas dos vários pensadores que
o antecederam e seus compatriotas e/ou contemporâneos Kant, Hegel e Schopenhauer.
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8. (UFSJ 2013)
Ao declarar que “a moral e a religião pertencem inteiramente à psicologia do erro”, Nietzsche pretendeu
a) destruir os caminhos que “a psicologia utiliza para negar ou afirmar a moral e a religião”.
b) criticar essa necessidade humana de se vincular a valores e instituições herdados, já que “o Homem
é forjado para um fim e como tal deve existir”.
c) denunciar o erro que tanto a moral quanto a religião cometem ao confundir “causa com efeito, ou a
verdade com o efeito do que se considera como verdade”.
d) comprovar que “a moral e a religião estão no imaginário coletivo, mas para se instalarem enquanto
verdade elas precisam ser avalizadas por uma ciência institucionalizada”.

Gabarito
1–A
2–D
3–C
4–D
5–C
6–B

7–B
8–C

Filosofia contemporânea
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Escola de Frankfurt
1. (UEM 2013)
“Desde sempre, o Iluminismo, no sentido mais abrangente de um pensar que faz progressos, perseguiu o
objetivo de livrar os homens do medo e de fazer dele senhores. Mas, completamente iluminada, a Terra
resplandece sob o signo do infortúnio triunfal. O programa do Iluminismo era o de livrar o mundo do feitiço.
Sua pretensão, a de dissolver os mitos e anular a ilusão, por meio do saber.”
(HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. Conceito de iluminismo. In: COTRIM, G. Fundamentos da Filosofia. São Paulo: Saraiva,
2006, p. 166).

Com base nesse excerto e nos seus conhecimentos sobre o Iluminismo, assinale o que for correto.
( ) A palavra medo, no texto, diz respeito ao desconhecido.
( ) A razão esclarecida depende de Deus, entidade transcendente que banha a Terra de luz resplandecente.
( ) Pertence ao projeto iluminista a célebre afirmação de Immanuel Kant: “Ousai saber. Tenha a coragem de
servir-se da própria razão”.
( ) Constituem uma ameaça ao Iluminismo o inatismo, o misticismo e toda forma de pensamento
dogmaticamente estabelecido.
( ) O pensamento ilustrado acreditava na autonomia da razão, segundo a qual o homem atingiria
maioridade.

2. (UEL 2013)
Leia o texto a seguir.
O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da música
de massas, é a desconcentração. Se os produtos normalizados e irremediavelmente semelhantes entre si,
exceto certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição concentrada, sem se tornarem
insuportáveis para os ouvintes, estes, por sua vez, já não são absolutamente capazes de uma audição
concentrada. Não conseguem manter a tensão de uma concentração atenta, e por isso se entregam
resignadamente àquilo que acontece e flui acima deles, e com o qual fazem amizade somente porque já o
ouvem sem atenção excessiva.
(ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. In: Adorno et all. Textos escolhidos. São Paulo: Abril
Cultural, 1978, p.190. Coleção Os Pensadores.)

As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à cultura de massa.
A respeito do tema da regressão da audição na Indústria Cultural e da relação entre arte e sociedade em
Adorno, assinale a alternativa correta.
a) A impossibilidade de uma audição concentrada e de uma concentração atenta relaciona-se ao fato
de que a música tornou-se um produto de consumo, encobrindo seu poder crítico.
b) A música representa um domínio particular, quase autônomo, das produções sociais, pois se baseia
no livre jogo da imaginação, o que impossibilita estabelecer um vínculo entre arte e sociedade.
c) A música de massa caracteriza-se pela capacidade de manifestar criticamente conteúdos racionais
expressos no modo típico do comportamento perceptivo inato às massas.
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d) A tensão resultante da concentração requerida para a apreciação da música é uma exigência
extramusical, pois nossa sensibilidade é naturalmente mais próxima da desconcentração.
e) Audição concentrada significa a capacidade de apreender e de repetir os elementos que constituem
a música, sendo a facilidade da repetição o que concede poder crítico à música.
3. (UEL 2013)
Observe a figura e leia o texto a seguir.

A crise da razão se manifesta na crise do indivíduo, por meio da qual se desenvolveu. A ilusão acalentada
pela filosofia tradicional sobre o indivíduo e sobre a razão – a ilusão da sua eternidade – está se dissipando.
O indivíduo outrora concebia a razão como um instrumento do eu, exclusivamente. Hoje, ele experimenta o
reverso dessa autodeificação.
(HORKHEIMER, M. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2000, p.131.)

Com base na figura e nos conhecimentos sobre a crise da razão e do indivíduo na contemporaneidade, em
Horkheimer, considere as afirmativas a seguir.
I. A crise do indivíduo implica na sua fragmentação: embora ele ainda se represente, a imagem que possui de
si é incompleta, parcial.
II. A crise do indivíduo resulta de uma incompreensão: ignorar que ele é uma particularidade ordenada
(microcosmo) inserida numa totalidade ordenada (macrocosmo).
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III. O indivíduo, que é unitário, apreende a si mesmo e ao mundo plenamente, faltando-lhe, porém, os meios
adequados para comunicar tal conhecimento.
IV. O desenvolvimento das ciências humanas levou a uma recusa da ideia universal de homem: nega-se à
razão o poder de fundamentar absolutamente o conhecimento sobre o indivíduo.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

4. (UNESP 2013)
Uma obra de arte pode denominar-se revolucionária se, em virtude da transformação estética, representar,
no destino exemplar dos indivíduos, a predominante ausência de liberdade, rompendo assim com a
realidade social mistificada e petrificada e abrindo os horizontes da libertação. Esta tese implica que a
literatura não é revolucionária por ser escrita para a classe trabalhadora ou para a “revolução”. O potencial
político da arte baseia-se apenas na sua própria dimensão estética. A sua relação com a práxis (ação política)
é inexoravelmente indireta e frustrante. Quanto mais imediatamente política for a obra de arte, mais
reduzidos são seus objetivos de transcendência e mudança. Nesse sentido, pode haver mais potencial
subversivo na poesia de Baudelaire e Rimbaud que nas peças didáticas de Brecht.
(Herbert Marcuse. A dimensão estética, s/d.)

Segundo o filósofo, a dimensão estética da obra de arte caracteriza-se por
a)
b)
c)
d)
e)

apresentar conteúdos ideológicos de caráter conservador da ordem burguesa.
comprometer-se com as necessidades de entretenimento dos consumidores culturais.
estabelecer uma relação de independência frente à conjuntura política imediata.
subordinar-se aos imperativos políticos e materiais de transformação da sociedade.
contemplar as aspirações políticas das populações economicamente excluídas.

5. (UEL 2013)
Leia o texto a seguir.
A utilização da Internet ampliou e fragmentou, simultaneamente, os nexos de comunicação. Isto impacta no
modo como o diálogo é construído entre os indivíduos numa sociedade democrática.
(Adaptado de: HABERMAS, J. O caos da esfera pública. Folha de São Paulo, 13 ago. 2006, Caderno Mais!, p.4-5.)

A partir dos conhecimentos sobre a ação comunicativa em Habermas, considere as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.

A manipulação das opiniões impede o consenso ao usar os interlocutores como meios e
desconsiderar o ser humano como fim em si mesmo.
A validade do que é decidido consensualmente assenta-se na negociação em que os interlocutores
se instrumentalizam reciprocamente em prol de interesses particulares.
Como regra do discurso que busca o entendimento, devem-se excluir os interlocutores que, de
algum modo, são afetados pela norma em questão.
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IV.

O projeto emancipatório dos indivíduos é construído a partir do diálogo e da argumentação que
prima pelo entendimento mútuo.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

5. (UEL 2012)
Elaborada nos anos de 1980, em um contexto de preocupações com o meio ambiente e o risco nuclear, a
Ética do Discurso buscou reorientar as teorias deontológicas que a antecederam. Um exemplo está contido
no texto a seguir.
De maior gravidade são as consequências que um conceito restrito de moral comporta para as questões da
ética do meio ambiente. O modelo antropocêntrico parece trazer uma espécie de cegueira às teorias do tipo
kantiano, no que diz respeito às questões da responsabilidade moral do homem pelo seu meio ambiente.
(HABERMAS, Jürgen. Comentários à Ética do Discurso. Trad. de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999,
p.212.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Ética do Discurso, é correto afirmar que a ética
a) abrange as ações isoladas das pessoas visando adequar-se às mudanças climáticas e às catástrofes
naturais.
b) corresponde à maneira como o homem deseja construir e realizar plenamente a sua existência no
planeta.
c) compreende a atitude conservacionista que o sistema econômico adota em relação ao ambiente.
d) implica a instrumentalização dos recursos tecnológicos em benefício da redução da poluição.
e) refere-se à atitude de retorno do homem à vida natural, observando as leis da natureza e sua
regularidade.
Gabarito
1–A
2–B
3–C
4–B
5–B
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Walter Benjamin
1. (UEM 2011)
A Escola de Frankfurt tem sua origem no Instituto de Pesquisa Social, fundado em 1923. Entre os pensadores
expoentes da Escola de Frankfurt, destaca-se Walter Benjamin, que se dedicou particularmente à reflexão
sobre a estética. Sobre a Escola de Frankfurt e Walter Benjamin, assinale o que for correto.
a) Walter Benjamin não se interessava pela teoria crítica, pois concebia a obra de arte e o belo artístico
como manifestações do espírito absoluto e, por isso, não poderiam ser objeto de crítica.
b) O substantivo “estética” foi introduzido por Walter Benjamin para defender a tese de que as obras
de arte são representações confusas, incapazes de serem conceituadas e analisadas.
c) Walter Benjamin retoma, no livro A obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, o
pensamento do filósofo Paul Valéry, que considerava o homem moderno um ser fragmentado que
não consegue viver plenamente todas as suas dimensões.
d) Os integrantes da Escola de Frankfurt, com exceção de Walter Benjamin, não se preocuparam com a
questão cultural da produção artística, por acreditarem que a obra de arte não é o objeto da
filosofia.

2. (UEL 2010)
Observe a fotografia e leia o texto a seguir:

A névoa que recobre os primórdios da fotografia é menos espessa que a que obscurece as origens da
imprensa; já se pressentia, no caso da fotografia, que a hora da sua invenção chegara, e vários
pesquisadores, trabalhando independentemente, visavam o mesmo objetivo: fixar as imagens da câmera
obscura, que eram conhecidas pelo menos desde Leonardo (Da Vinci).
(BENJAMIN, W. Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 91.)

Com base na obra de Walter Benjamin, no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar:
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I.

II.
III.
IV.

O domínio do processo técnico de fixação das imagens teve sua trajetória retardada devido às
reações de natureza religiosa que fizeram com que a fotografia surgisse apenas na segunda metade
do século XIX.
Em virtude da expectativa gerada pela descoberta da fotografia no século XIX, o seu caráter artístico,
desde o início, torna-se evidente entre os pintores.
A presença do rosto humano nas fotos antigas representa um último traço da aura, isto é, aquilo que
significa a existência única da obra de arte.
O valor de exposição triunfa sobre o valor de culto à medida que a figura humana se torna ausente
nas fotografias.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

3. (UEL 2009)
Com base no pensamento estético de Adorno e Benjamin, considere as afirmativas a seguir.
I.

II.

III.

IV.

Apesar de terem o mesmo ponto de partida, a saber, a análise crítica das técnicas de reprodução,
Adorno e Benjamin chegam a conclusões distintas. Adorno entende que a reprodutibilidade das
obras de arte é algo negativo, pois transforma esta última em mercadoria; para Benjamin, apesar de
a reprodutibilidade ter aspectos negativos, uma forma de arte como o cinema pode ser usada
potencialmente em favor da classe operária.
Para Adorno, o discurso revolucionário na arte torna esta forma de expressão humana
instrumentalista, e isto significa abolir a própria arte. Por seu turno, Benjamin considerava que os
novos meios de comunicação não deveriam ser substituídos, mas sim transformados ou subvertidos
segundo os interesses da comunicação burguesa.
Para Adorno, a noção de aura na obra de arte preservava a consciência de que a realidade poderia
ser melhor, mas o processo de massificação da arte dissolveu tal noção e, com ela, a dimensão
critica da arte. Para Benjamin, a perda da aura destruiu a unicidade e a singularidade da obra de
arte, que perde o seu valor de culto e se torna acessível.
Adorno vê positivamente a reprodutibilidade da arte, já que a obra de arte se transforma em
mercadoria padronizada que possibilita a todos o acesso e o desenvolvimento do gosto estético
autônomo; para Benjamin, a reprodução tem como dimensão negativa essencial o fato de
impossibilitar às massas o acesso às obras.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas II e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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4. (UEL 2007)
“Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição
única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão,
uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a
aura dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos
que condicionam o declínio atual da aura. Ele deriva de duas circunstâncias, estreitamente ligadas à
crescente difusão e intensidade dos movimentos de massas. Fazer as coisas ‘ficarem mais próximas’ é uma
preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos
os fatos através da sua reprodutibilidade”.
Fonte: BENJAMIN, W. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. In: Magia e Técnica, Arte e Política.
Obras Escolhidas. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 170.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre Benjamin, assinale a alternativa correta:
a) Ao passar do campo religioso ao estético, a obra de arte perdeu sua aura.
b) Ao se tornarem autônomas, as obras de arte perderam sua qualidade aurática.
c) O declínio da aura decorre do desejo de diminuir a distância e a transcendência dos objetos
artísticos.
d) O valor de culto de uma obra de arte suscita a reprodutibilidade técnica.
e) O declínio da aura não tem relação com as transformações contemporâneas.
5. (UEL 2006)
Analise as imagens a seguir.

As imagens I e II representam duas formas artísticas de um fenômeno que provocou mudanças significativas
na arte, sobretudo a partir do século XX: a reprodutibilidade técnica.
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Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre a reprodutibilidade técnica em Walter Benjamin, é
correto afirmar:
a) A reprodução das obras de arte começa no final do século XIX com o surgimento da fotografia e do
cinema, pois até então as obras não eram copiadas, por motivos religiosos e místicos.
b) Na passagem do período burguês para a sociedade de massas, o declínio da aura que ocorre na arte
pode ser creditado a fatores sociais, como o desejo de ter as coisas mais próximas e superar aquilo
que é único.
c) A perda da aura retira da arte o seu papel crítico no interior da sociedade de consumo, isto ocorre
porque a reprodutibilidade técnica destrói a possibilidade de exposição das obras.
d) Desde o período medieval, o valor de exposição das obras de arte é fator preponderante, visto que o
desempenho de sua função religiosa exigia que a arte aparecesse de forma bem visível aos
espectadores que a cultuavam.
e) O cinema desempenha um importante papel político de conscientização dos espectadores, uma vez
que seu caráter expositivo tornou-se cultual ao recuperar a dimensão aurática.

6. (UFMA 2005)
“A rua era das mais animadas da cidade; por todo o dia estivera cheia de gente. Mas agora, ao anoitecer, a
multidão crescia de um minuto para outro; e quando se acenderam os lampiões de gás, duas densas,
compactas correntes de transeuntes cruzavam diante do café. Jamais me sentira num estado de ânimo
como o daquela tarde; e saboreei a nova emoção que de mim se apossara ante o oceano daquelas cabeças
em movimento. Pouco a pouco perdi de vista o que acontecia no ambiente em que me encontrava e
abandonei-me completamente à contemplação da cena externa.”
(Walter Benjamin – Sobre alguns temas em Baudelaire)

O texto nos leva a uma compreensão de estética como:
a)
b)
c)
d)
e)

uma concepção de que o belo não está em uma forma definida, mas na plasticidade do cotidiano.
um estudo do caos humano representado pela multidão e suas relações econômicas.
estabelecimento de um padrão de beleza para a obra de arte.
técnica de reprodução da obra de arte em massa.
imitação do mundo sensível.

7. (UEL 2011)
Leia os textos a seguir.
[...] seria possível reconstituir a história da arte a partir do confronto de dois polos, no interior da própria
obra de arte, e ver o conteúdo dessa história na variação do peso conferido seja a um polo, seja a outro. Os
dois polos são o valor de culto da obra e seu valor de exposição. [...] À medida que as obras de arte se
emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas. (p. 172).
(BENJAMIN, W. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica - Primeira versão”. In: Magia e técnica, arte e
política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Walter Benjamin, é correto afirmar:
a) O resgate da aura artística da obra de arte promovido pela reprodutibilidade técnica amplia sua
função potencialmente democratizadora, permitindo o acesso de um número maior de pessoas à
sua contemplação.
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b) O declínio da aura da obra de arte, decorrente de sua crescente elitização e das novas técnicas de
reprodução em série, reforça seu valor tradicional de culto e amplia a percepção estética das
coletividades humanas.
c) A arte, na sociedade primitiva, tinha por finalidade atender aos rituais religiosos, por isso possuía um
caráter aurático vinculado ao valor de culto, o qual se perde com o avanço da reprodutibilidade
técnica, na época moderna.
d) O cinema manifesta-se como uma obra de arte aurática, pois suscita em cada um dos espectadores
uma forma singular e única de se relacionar com o objeto artístico no interior do qual mergulha e
nele se distrai.
e) O que determina o esvaziamento da aura da obra de arte reproduzida tecnicamente é a sua reclusão
e a perda do valor de exposição, o que restringe o acesso das massas, que se tornaram alienadas.

Gabarito
1–C
2–C
3–B
4–C
5–B
6–A
7–C
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Adorno
1. (UEL 2013)
Leia o texto a seguir.
O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da música
de massas, é a desconcentração. Se os produtos normalizados e irremediavelmente semelhantes entre si,
exceto certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição concentrada, sem se tornarem
insuportáveis para os ouvintes, estes, por sua vez, já não são absolutamente capazes de uma audição
concentrada. Não conseguem manter a tensão de uma concentração atenta, e por isso se entregam
resignadamente àquilo que acontece e flui acima deles, e com o qual fazem amizade somente porque já o
ouvem sem atenção excessiva.
(ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. In: Adorno et all. Textos escolhidos. São Paulo: Abril
Cultural, 1978, p.190. Coleção Os Pensadores.)

As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à cultura de massa.
A respeito do tema da regressão da audição na Indústria Cultural e da relação entre arte e sociedade em
Adorno, assinale a alternativa correta.
a) A impossibilidade de uma audição concentrada e de uma concentração atenta relaciona-se ao fato
de que a música tornou-se um produto de consumo, encobrindo seu poder crítico.
b) A música representa um domínio particular, quase autônomo, das produções sociais, pois se baseia
no livre jogo da imaginação, o que impossibilita estabelecer um vínculo entre arte e sociedade.
c) A música de massa caracteriza-se pela capacidade de manifestar criticamente conteúdos racionais
expressos no modo típico do comportamento perceptivo inato às massas.
d) A tensão resultante da concentração requerida para a apreciação da música é uma exigência
extramusical, pois nossa sensibilidade é naturalmente mais próxima da desconcentração.
e) Audição concentrada significa a capacidade de apreender e de repetir os elementos que constituem
a música, sendo a facilidade da repetição o que concede poder crítico à música.
2. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
Francis Bacon, em sua obra Nova Atlântida, imagina uma utopia tecnocrática na qual o sofrimento humano
poderia ser removido pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento do conhecimento científico, o qual
permitiria uma crescente dominação da natureza e um suposto afastamento do mito. Na obra Dialética do
Esclarecimento, Adorno e Horkheimer defendem que o projeto iluminista de afastamento do mito foi
convertido, ele próprio, em mito, caindo no dogmatismo e em numa forma de mitologia. O progresso
técnico-científico consiste, para Adorno e Horkeheimer, no avanço crescente da racionalidade instrumental,
a qual é incapaz de frear iniciativas que afrontam a moral, como foram, por exemplo, os campos de
concentração nazistas.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o desenvolvimento técnico-científico, é correto afirmar:
a) Bacon pensava que o incremento da racionalidade instrumental aliviaria as causas do sofrimento
humano, apesar de a razão, a longo prazo, sucumbir novamente ao mito.
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b) Adorno e Horkheimer concordavam que o progresso científico não consegue superar o mito, mas se
torna um tipo de concepção mítica incapaz de discriminar o que é certo do que é errado
moralmente.
c) Adorno e Horkheimer sustentavam que o crescente avanço da racionalidade instrumental consistia
num incremento da capacidade humana de avaliar moralmente.
d) Bacon apontava que o aumento da capacidade de domínio do homem sobre a natureza conduziria
os seres humanos a uma forma de dogmatismo.
e) Tanto Adorno e Horkheimer quanto Bacon viam o progresso técnico e científico como a solução para
os sofrimentos humanos e para as incertezas morais humanas.
3. (UEL 2010)
Leia o texto de Adorno a seguir.
Se as duas esferas da música se movem na unidade da sua contradição recíproca, a linha de demarcação que
as separa é variável. A produção musical avançada se independentizou do consumo. O resto da música séria
é submetido à lei do consumo, pelo preço de seu conteúdo. Ouve-se tal música séria como se consome uma
mercadoria adquirida no mercado. Carecem totalmente de significado real as distinções entre a audição da
música “clássica” oficial e da música ligeira.
(ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. In: BENJAMIN, W. et all. Textos escolhidos. 2. ed. São
Paulo: Abril Cultural, 1987. p. 84.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Adorno, é correto afirmar:
a) A música séria e a música ligeira são essencialmente críticas à sociedade de consumo e à indústria
cultural.
b) Ao se tornarem autônomas e independentes do consumo, a música séria e a música ligeira passam a
realçar o seu valor de uso em detrimento do valor de troca.
c) A indústria cultural acabou preparando a sua própria autorreflexividade ao transformar a música
ligeira e a séria em mercadorias.
d) Tanto a música séria quanto a ligeira foram transformadas em mercadoria com o avanço da
produção industrial.
e) As esferas da música séria e da ligeira são separadas e nada possuem em comum.
4. (UEL 2009)
Com base no pensamento estético de Adorno e Benjamin, considere as afirmativas a seguir.
I.

II.

III.

Apesar de terem o mesmo ponto de partida, a saber, a análise crítica das técnicas de reprodução,
Adorno e Benjamin chegam a conclusões distintas. Adorno entende que a reprodutibilidade das
obras de arte é algo negativo, pois transforma esta última em mercadoria; para Benjamin, apesar de
a reprodutibilidade ter aspectos negativos, uma forma de arte como o cinema pode ser usada
potencialmente em favor da classe operária.
Para Adorno, o discurso revolucionário na arte torna esta forma de expressão humana
instrumentalista, e isto significa abolir a própria arte. Por seu turno, Benjamin considerava que os
novos meios de comunicação não deveriam ser substituídos, mas sim transformados ou subvertidos
segundo os interesses da comunicação burguesa.
Para Adorno, a noção de aura na obra de arte preservava a consciência de que a realidade poderia
ser melhor, mas o processo de massificação da arte dissolveu tal noção e, com ela, a dimensão
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critica da arte. Para Benjamin, a perda da aura destruiu a unicidade e a singularidade da obra de
arte, que perde o seu valor de culto e se torna acessível.
Adorno vê positivamente a reprodutibilidade da arte, já que a obra de arte se transforma em
mercadoria padronizada que possibilita a todos o acesso e o desenvolvimento do gosto estético
autônomo; para Benjamin, a reprodução tem como dimensão negativa essencial o fato de
impossibilitar às massas o acesso às obras.

IV.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas II e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

5. (UFPA 2008)
Desde Platão se discute a função sociocultural da arte, o que confere à sua autonomia uma certa
relatividade. Recentemente, com a Escola de Frankfurt, cunhou-se para a determinação social da arte
termos como “indústria cultural” e “cultura de massa”, porque, como diz Theodor Adorno, no regime
econômico capitalista sacrifica-se “o que fazia a diferença entre a lógica da obra [de arte] e a do sistema
social.” Com relação à interpretação de Adorno sobre a função social da arte no regime capitalista, considere
as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Na sociedade capitalista, o desenvolvimento técnico-industrial conduziu à padronização do gosto em
beneficio do mercado.
Não há gozo da arte, na sociedade liberal, se a criação for massificada.
Ao sacrificar a lógica da obra às determinações do sistema, o artista está garantindo não só seu lucro
como a própria sobrevivência da arte, já que a nossa economia é capitalista.
Com a indústria cultural, ocorre a perda completa da ideia de autonomia da arte.
Adorno não concorda com Platão quanto à ideia de que a experiência estética, como acontece hoje
em dia, necessita de um nexo funcional para cumprir seu papel na vida social e política do homem.

Estão corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
II e V
I e IV
II, III, V
I, III, IV e V

6. (UEL 2008)
Leia o texto a seguir.
O saber que é poder não conhece nenhuma barreira, nem na escravização da criatura, nem na complacência
em face dos senhores do mundo. Do mesmo modo que está a serviço de todos os fins da economia burguesa
na fábrica e no campo de batalha, assim também está à disposição dos empresários, não importa sua
origem.
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(ADORNO, T. W. & HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antonio
de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1991. p. 20.)

Com base no texto e no conhecimento dos conceitos de esclarecimento e racionalidade instrumental em
Adorno e Horkheimer sobre o referido saber, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Seu conteúdo é racional por si mesmo e de natureza crítico-reflexiva.
É principalmente técnico e carente de conteúdo racional por si mesmo.
Tem uma dimensão reflexiva e seus objetivos são racionais por si mesmos.
É caracterizado por forças sobrenaturais indomáveis que animam tudo.
Estabelece limites para o domínio nas relações socioeconômicas.

7. (UEL 2008)
Sobre a “indústria cultural”, segundo Adorno e Horkheimer, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Desenvolve o senso crítico e a autonomia de seus consumidores.
Reproduz bens culturais que brotam espontaneamente das massas.
O valor de troca é substituído pelo valor de uso na recepção da arte.
Padroniza e nivela a subjetividade e o gosto de seus consumidores.
Promove a imaginação e a espontaneidade de seus consumidores.

8. (UEL 2006)
“O que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar completamente sobre ela e
sobre os homens. Fora isso, nada conta. [...] O que importa não é aquela satisfação que os homens chamam
de verdade, o que importa é a operation, o procedimento eficaz. [...] A partir de agora, a matéria deverá
finalmente ser dominada, sem apelo a forças ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a
propriedades ocultas. O que não se ajusta às medidas da calculabilidade e da utilidade é suspeito para o
iluminismo [...] O iluminismo se relaciona com as coisas assim como o ditador se relaciona com os homens.
Ele os conhece, na medida em que os pode manipular. O homem de ciência conhece as coisas, na medida
em que as pode produzir.”
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Conceito de Iluminismo. Trad. Zeljko Loparic e Andréa M. A . C. Loparic. 2. ed.
São Paulo: Victor Civita, 1983. p. 90-93.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, é
correto afirmar:
a) A razão iluminista proporcionou ao homem a saída da menoridade da qual ele era culpado e
permitiu o pleno uso da razão, dispensando a necessidade de tutores para guiar as suas ações.
b) O procedimento eficaz, aplicado segundo as regras da calculabilidade e da utilidade, está
desvinculado da esfera das relações humanas, pois sua lógica se restringe aos objetos da natureza.
c) A racionalidade instrumental gera de forma equânime conforto e bem estar para as pessoas na
esfera privada e confere um maior grau de liberdade na esfera social.
d) A visão dos autores sobre a racionalidade instrumental guarda um reconhecimento positivo para
setores específicos da alta tecnologia, sobretudo aqueles vinculados à informática.
e) Contrariando a tese do projeto iluminista que opõe mito e iluminismo, os autores entendem que há
uma dialética entre essas duas dimensões que resulta no domínio perpetrado pela razão
instrumental.
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9. (UEL 2005)
“A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo que está continuamente a lhes
prometer. A promissória sobre o prazer, emitida pelo enredo e pela encenação, é prorrogada
indefinidamente: maldosamente, a promessa a que afinal se reduz o espetáculo significa que jamais
chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve se contentar com a leitura do cardápio. [...] Cada
espetáculo da indústria cultural vem mais uma vez aplicar e demonstrar de maneira inequívoca a renúncia
permanente que a civilização impõe às pessoas. Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las disso é a
mesma coisa”.
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Trad. de Guido Antônio de Almeida. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 130-132.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre indústria cultural em Adorno e Horkheimer, é correto
afirmar:
a) A indústria cultural limita-se a atender aos desejos que surgem espontaneamente da massa de
consumidores, satisfazendo as aspirações conscientes de indivíduos autônomos e livres que
escolhem o que querem.
b) A indústria cultural tem um desempenho pouco expressivo na produção dos desejos e necessidades
dos indivíduos, mas ela é eficiente no sentido de que traz a satisfação destes desejos e necessidades.
c) A indústria cultural planeja seus produtos determinando o que os consumidores desejam de acordo
com critérios mercadológicos. Para atingir seus objetivos comerciais, ela cria o desejo, mas, ao
mesmo tempo, o indivíduo é privado do acesso ao prazer e à satisfação prometidos.
d) O entretenimento que veículos como o rádio, o cinema e as revistas proporcionam ao público não
pode ser entendido como forma de exploração dos bens culturais, já que a cultura está situada fora
desses canais.
e) A produção em série de bens culturais padronizados permite que a obra de arte preserve a sua
capacidade de ser o suporte de manifestação e realização do desejo: a cada nova cópia, a crítica se
renova.
10. (UEL 2005)
“A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar
ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo
tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela
determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não
pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho”.
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Trad. de Guido Antônio de Almeida. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p.128.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre trabalho e lazer no capitalismo tardio, em Adorno e
Horkheimer, é correto afirmar:
a) Há um círculo vicioso que envolve o processo de trabalho e os momentos de lazer. Com o objetivo
de fugir do trabalho mecanizado e repor as forças, o indivíduo busca refúgio no lazer, porém o lazer
se estrutura com base na mesma lógica mecanizada do trabalho.
b) Apesar de se apresentarem como duas dimensões de um mesmo processo, lazer e trabalho se
diferenciam no capitalismo tardio, na medida em que o primeiro é o espaço do desenvolvimento das
potencialidades individuais, a exemplo da reflexão.

193
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
c) Mesmo sendo produzidas de acordo com um esquema mercadológico que fabrica cópias em ritmo
industrial, as mercadorias acessadas nos momentos de lazer proporcionam ao indivíduo plena
diversão e cultura.
d) Tanto o trabalho quanto o lazer preservam a autonomia do indivíduo, mesmo nos processos de
mecanização que caracterizam a fabricação de mercadorias no capitalismo tardio.
e) As atividades de lazer no capitalismo tardio, como o cinema e a televisão, são caminhos para a
politização e aquisição de cultura pelas massas, aproximando-as das verdadeiras obras de arte.

Gabarito
1–A
2–B
3–D
4–B
5–C
6–B
7–D
8–E
9–C
10 – A
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Habermas
1. (UEL 2013)
Leia o texto a seguir.
A utilização da Internet ampliou e fragmentou, simultaneamente, os nexos de comunicação. Isto impacta no
modo como o diálogo é construído entre os indivíduos numa sociedade democrática.
(Adaptado de: HABERMAS, J. O caos da esfera pública. Folha de São Paulo, 13 ago. 2006, Caderno Mais!, p.4-5.)

A partir dos conhecimentos sobre a ação comunicativa em Habermas, considere as afirmativas a seguir.
I. A manipulação das opiniões impede o consenso ao usar os interlocutores como meios e desconsiderar o
ser humano como fim em si mesmo.
II. A validade do que é decidido consensualmente assenta-se na negociação em que os interlocutores se
instrumentalizam reciprocamente em prol de interesses particulares.
III. Como regra do discurso que busca o entendimento, devem-se excluir os interlocutores que, de algum
modo, são afetados pela norma em questão.
IV. O projeto emancipatório dos indivíduos é construído a partir do diálogo e da argumentação que prima
pelo entendimento mútuo.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
2. (UEG 2012)

“Uma moral racional se posiciona criticamente em relação a todas as orientações da ação, sejam elas
naturais, autoevidentes, institucionalizadas ou ancoradas em motivos através de padrões de socialização. No
momento em que uma alternativa de ação e seu pano de fundo normativo são expostos ao olhar crítico
dessa moral, entra em cena a problematização. A moral da razão é especializada em questões de justiça e
aborda em princípio tudo à luz forte e restrita da universalidade.”
(HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. v. I. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 149.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a moral em Habermas, é correto afirmar:
a) A formação racional de normas de ação ocorre independentemente da efetivação de discursos e da
autonomia pública.
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b) O discurso moral se estende a todas as normas de ações passíveis de serem justificadas sob o ponto de
vista da razão.
c) A validade universal das normas pauta-se no conteúdo dos valores, costumes e tradições praticados no
interior das comunidades locais.
d) A positivação da lei contida nos códigos, mesmo sem o consentimento da participação popular, garante a
solução moral de conflitos de ação.
e) Os parâmetros de justiça para a avaliação crítica de normas pautam-se no princípio do direito divino.
3. (UEL 2012)
Elaborada nos anos de 1980, em um contexto de preocupações com o meio ambiente e o risco nuclear, a
Ética do Discurso buscou reorientar as teorias deontológicas que a antecederam. Um exemplo está contido
no texto a seguir.
De maior gravidade são as consequências que um conceito restrito de moral comporta para as questões da
ética do meio ambiente. O modelo antropocêntrico parece trazer uma espécie de cegueira às teorias do tipo
kantiano, no que diz respeito às questões da responsabilidade moral do homem pelo seu meio ambiente.
(HABERMAS, Jürgen. Comentários à Ética do Discurso. Trad. de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999,
p.212.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Ética do Discurso, é correto afirmar que a ética
a) abrange as ações isoladas das pessoas visando adequar-se às mudanças climáticas e às catástrofes
naturais.
b) corresponde à maneira como o homem deseja construir e realizar plenamente a sua existência no
planeta.
c) compreende a atitude conservacionista que o sistema econômico adota em relação ao ambiente.
d) implica a instrumentalização dos recursos tecnológicos em benefício da redução da poluição.
e) refere-se à atitude de retorno do homem à vida natural, observando as leis da natureza e sua
regularidade.
4. (UEL 2012)
Leia o texto a seguir.
O ser humano, no decorrer da sua existência na face da terra e graças à sua capacidade racional, tem
desenvolvido formas de explicação do que há no intuito de estabelecer um nexo de sentido entre os
fenômenos e as experiências por ele vivenciados. Essas vivências, à medida que são passíveis de expressão
através das construções simbólicas contidas na linguagem, apresentam um caráter eminentemente social.
(HANSEN, Gilvan. Modernidade, Utopia e Trabalho. Londrina: Edições Cefil, 1999. p.13.)
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Com base na obra Molhe Espiral, no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Habermas, assinale
a alternativa correta.
a) A linguagem, em razão de sua dimensão material, inviabiliza a (re)produção simbólica da sociedade.
b) As construções simbólicas se valem do apreço instrumental e do valor mercantil.
c) A importância do simbólico na sociedade decorre de sua adequação aos parâmetros funcionais e técnicos.
d) A dimensão simbólica da sociedade é inerente à forma como o homem assegura sentido à realidade.
e) A forma de expressăo dos elementos simbólicos na arena social deve atender a uma utilidade prática.
5. (UEM 2011)
Jürgen Habermas (1929) pertenceu inicialmente à escola de Frankfurt, também conhecida como Teoria
Crítica, antes de fazer seu próprio caminho de investigação filosófica.
Sobre o pensamento de Jürgen Habermas, assinale o que for correto.
a) Ao afastar-se da Escola de Frankfurt, Jürgen Habermas abandona, ao mesmo tempo, a teoria crítica da
sociedade e a crítica da razão instrumental.
b) Ao contrário de Max Horkheimer, Theodor W. Adorno e Walter Benjamin, Jürgen Habermas continua fiel
ao materialismo histórico, ou seja, à ortodoxia marxista.
c) A relação posta pela Filosofia positivista entre o objeto da investigação científica e o sujeito que investiga
é, para Jürgen Habermas, o caminho a ser adotado por uma racionalidade que deseja a emancipação
humana.
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d) A racionalidade comunicativa, contida na Teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas, elabora-se na
interação intersubjetiva, mediatizada pela linguagem de sujeitos que desejam alcançar, por meio do
entendimento, um consenso autêntico.
6. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
Habermas distingue entre racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa. A racionalidade
comunicativa ocorre quando os seres humanos recorrem à linguagem com o intuito de alcançar o
entendimento não coagido sobre algo, por exemplo, decidir sobre a maneira correta de agir (ação moral). A
racionalidade instrumental, por sua vez, ocorre quando os seres humanos utilizam as coisas do mundo, ou
até mesmo outras pessoas, como meio para se alcançar um fim (raciocínio meio e fim).
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria da ação comunicativa de Habermas, é correto
afirmar:
a) Contar uma mentira para outra pessoa buscando obter algo que desejamos e que sabemos que não
receberíamos se disséssemos a verdade é um exemplo de racionalidade comunicativa.
b) Realizar um debate entre os alunos de turma da faculdade buscando decidir democraticamente a melhor
maneira de arrecadar fundos para o baile de formatura é um exemplo de racionalidade instrumental.
c) Um adolescente que diz para seu pai que vai dormir na casa de um amigo, mas, na verdade, vai para uma
festa com amigos, é um exemplo de racionalidade comunicativa.
d) Alguém que decide economizar dinheiro durante vários anos a fim de fazer uma viagem para os Estados
Unidos da América é um exemplo de racionalidade instrumental.
e) Um grupo de amigos que se reúne para decidir democraticamente o que irão fazer com o dinheiro que
ganharam em um bolão da Mega Sena é um exemplo de racionalidade instrumental.
7. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
Na tradição liberal, a ênfase é posta no caráter impessoal das leis e na proteção das liberdades individuais,
de tal modo que o processo democrático é compelido pelos (e está a serviço dos) direitos pessoais que
garantem a cada indivíduo a liberdade de buscar sua própria realização. Na tradição republicana, a primazia
é dada ao processo democrático enquanto tal, entendido como uma deliberação coletiva que conduz os
cidadãos à procura do entendimento sobre o bem comum.
(Adaptado de: ARAÚJO, L. B. L. Moral, direito e política. “Sobre a Teoria do Discurso de” Habermas. In: OLIVEIRA, M.;
AGUIAR, O. A.; SAHD, L. F. N. de A. e S. (Orgs.). Filosofia Política Contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 214-235.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia política na teoria do discurso, é correto afirmar
que Habermas
a) privilegia a ideia de Estado de direito em detrimento de uma democracia participativa.
b) concede maior relevância à autonomia pública, opondo-se à autonomia privada.
c) ignora tanto a autonomia privada quanto a pública, substituindo-as pela utilidade das normas morais.
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d) enfatiza a compreensão individualista e instrumental do papel do cidadão na lógica privada do mercado.
e) concilia, na mesma base, direitos humanos e soberania popular, reconhecendo-os como distintos, porém
complementares.

8. (Uel 2011) Leia o texto a seguir.

Em Técnica e Ciência como “ideologia”, Habermas apresenta uma reformulação do conceito weberiano de
racionalização pela qual lança as bases conceptuais de sua teoria da sociedade. Neste sentido, postula a
distinção irredutível entre trabalho ou agir instrumental e interação ou agir comunicativo, bem como a
pertinência da conexão dialética entre essas categorias, das quais deriva a diferenciação entre o quadro
institucional de uma sociedade e os subsistemas do agir racional com respeito a fins. Segundo Habermas,
uma análise mais pormenorizada da primeira parte da Ideologia Alemã revela que “Marx não explicita
efetivamente a conexão entre interação e trabalho, mas sob o título nada específico da práxis social reduz
um ao outro, a saber, a ação comunicativa à instrumental”.
(Adaptado: HABERMAS, J. Técnica e ciência como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, 1994. p.41-42.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Habermas, é correto afirmar:
a) O crescimento das forças produtivas e a eficiência administrativa conduzem à organização das relações
sociais baseadas na comunicação livre de quaisquer formas de dominação.
b) A liberação do potencial emancipatório do desenvolvimento da técnica e da ciência depende da
prevenção das disfuncionalidades sistêmicas que entravam a reprodução material da vida e suas respectivas
formas interativas.
c) O desenvolvimento da ciência e da técnica, enquanto forças produtivas, permite estabelecer uma nova
forma de legitimação que, por sua vez, nega as estruturas da ação instrumental, assimilando-as à ação
comunicativa.
d) Com base na irredutibilidade entre trabalho e interação, a luta pela emancipação diz respeito tanto ao
agir comunicativo, contra as restrições impostas pela dominação, quanto ao agir instrumental, contra as
restrições materiais pela escassez econômica.
e) A racionalização na dimensão da interação social submetida à racionalização na dimensão do trabalho na
práxis social determina o caráter emancipatório do desenvolvimento das forças produtivas e do bem-estar
da vida humana.

9. (Uel 2010) Observe a tira e leia o texto a seguir:
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O ponto de vista moral, a partir do qual podemos avaliar imparcialmente as questões práticas, é
seguramente interpretado de diferentes maneiras. Mas ele não está livre e arbitrariamente à nossa
disposição, já que releva a forma comunicativa do discurso racional. Impõe-se intuitivamente a todos os que
estejam abertos a esta forma reflexiva da ação orientada para a comunicação.
(HABERMAS, J. Comentários à Ética do Discurso. Tradução de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p.
101-102.)

Com base na tira e no texto, é correto afirmar que a ética do discurso de Habermas
a) baseia-se em argumentos de autoridade prescritos universalmente e assegurados, sobretudo, pelo lastro
tradicional dos valores partilhados no mundo da vida.
b) pauta-se em argumentos de utilidade, os quais impõe o dever de proporcionar, enquanto benefício, o
maior bem ou a maior felicidade aos envolvidos.
c) funda-se em argumentos racionais sob condições simétricas de interação, amparados em pretensões de
validade, tais como verdade, sinceridade e correção.
d) constrói-se no uso de argumentos que visam o aconselhamento e a prudência, salientando a necessidade
de ações retas do ponto de vista do caráter a da virtude.
e) realiza-se por meio de argumentos intuicionistas, fazendo respeitar o que cada pessoa carrega em sua
biografia quanto à compreensão do que é certo ou errado.

10. (Uel 2009) A utilização de organismos geneticamente modificados, já presente em alimentos como soja e
milho, remete para a questão dos limites éticos da pesquisa.
Tendo presente a obra de Jürgen Habermas, é correto afirmar.
a) O debate sobre as consequências éticas da ciência, especialmente da biotecnologia, deve ocorrer a
posteriori para não atrapalhar um possível progresso resultante das novas descobertas científicas.
b) A pesquisa com seres humanos, sobretudo quando envolve a possibilidade futura de intervenções
terapêuticas e de aperfeiçoamento, requer que se faça uma clara distinção entre eugenia positiva e
negativa.
c) Para que a ciência progrida e as pesquisas avancem na direção de novas descobertas, a ciência necessita
estar sintonizada com o princípio da neutralidade científica.
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d) Diante da inserção dos laboratórios de pesquisa na lógica de mercado, caso seja possível alterar
geneticamente características dos bebês, caberá aos pais estabelecer limites éticos para as possibilidades
oferecidas.
e) O ritmo lento da produção legislativa frente à rapidez das novas descobertas científicas torna sem sentido
estabelecer limites ético-normativos para questões que envolvem a ciência.

Gabarito
1–B
2–B
3–B
4–D
5–D
6–D
7–E
8–D
9–C
10 – B
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Husserl
1. (UEM 2011)
A fenomenologia é um método e uma filosofia que surge no final do século XIX, com Franz Brentano, tendo
como um dos principais representantes o filósofo Edmund Husserl.
Sobre a fenomenologia, assinale o que for correto.
01) A fenomenologia de Edmund Husserl procura superar as teorias do conhecimento empirista e idealista,
como também o dualismo entre o sujeito e o objeto.
02) Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa; portanto, não há uma
realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto ser percebido.
04) O filósofo alemão Martin Heidegger, pertencente à escola fenomenológica, resgata um conceito de
verdade desenvolvido pelos gregos arcaicos: o conceito de alétheia, que significa o não oculto, aquilo que se
mostra ou se desvela.
08) O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty defende uma concepção dualista para a matéria e o espírito.
De um lado, estão os objetos e o corpo, de outro, o sujeito e a consciência.
16) A gestalt, corrente da Psicologia que se desenvolveu no começo do século XX, ao reconhecer a influência
da fenomenologia, opõe-se à psicologia de tendência positivista.

2. (UNICENTRO 2010)
Qual o postulado básico da fenomenologia?
a) A fenomenologia afirma que o conhecimento não passa de uma interpretação da realidade, isto é,
de uma atribuição de sentidos determinada por uma escala ontológica de valores, constituindo-se,
portanto, numa metafísica dos costumes.
b) Em nome da verdade subjetiva, a fenomenologia recusa o projeto da filosofia moderna, recusando o
pensamento analítico. Seu postulado básico afirma que o real deixa de ser racional.
c) A fenomenologia procede por decomposição, enumeração e categorização dos objetos,
fragmentando-os. Seu postulado básico é estabelecer a dicotomia entre razão e experiência.
d) A fenomenologia pretende realizar a superação da dicotomia razão-experiência no processo do
conhecimento, afirmando que toda consciência é intencional, ou seja, o objeto só existe para um
sujeito que lhe dá significado.
e) O postulado básico da fenomenologia é a metafísica fenomenológica, isto é, voltada para o
reconhecimento do ser em si dos fenômenos, portanto, vinculada a uma noção de ser abstrata e a
uma consciência transcendental.

3. (UEM 2010)
A filosofia de método fenomenológico foi criada na Alemanha pelo matemático e filósofo Edmund Husserl. A
fenomenologia como teoria do conhecimento contesta tanto o empirismo quanto o idealismo. Para a
fenomenologia, o empirismo conduz ao ceticismo, e o idealismo reduz o conhecimento a uma atividade
puramente psicológica.
Sobre a fenomenologia, assinale o que for correto.
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01) Para a fenomenologia, só podemos alcançar a verdade reproduzindo, pelas experiências realizadas nos
laboratórios, os fenômenos que observamos na natureza.
02) Edmund Husserl buscou nos Cursos de filosofia positiva, de August Comte, os princípios que irão
fundamentar um método seguro para alcançar a verdade científica.
04) Da mesma maneira que Platão, a fenomenologia considera que o mundo sensível apresenta-se sob o
engano da aparência. A verdade deve ser procurada no mundo inteligível das ideias.
08) A fenomenologia considera que a consciência é intencionalidade, ou seja, a consciência é sempre
consciência de alguma coisa. Por isso, a fenomenologia não busca explicar a consciência, mas descrevê-la no
ato do conhecimento. É a partir da intencionalidade da consciência que devemos entender como se produz
o conhecimento.
16) O filósofo francês Jean-Paul Sartre encontrou na fenomenologia os fundamentos para elaborar a filosofia
existencialista e sua concepção de liberdade.
Gabarito
1 – 01 - 02 - 04 - 16
2–D
3 – 08 -16
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Sartre
1. (ENEM 2016)
Ser ou não ser – eis a questão.
Morrer – dormir – Dormir! Talvez sonhar. Aí está o obstáculo!
Os sonhos que hão de vir no sono da morte
Quando tivermos escapado ao tumulto vital
Nos obrigam a hesitar: e é essa a reflexão
Que dá à desventura uma vida tão longa.
SHAKESPEARE, W. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2007.

Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre
a)
b)
c)
d)
e)

consciência de si e angústia humana.
inevitabilidade do destino e incerteza moral.
tragicidade da personagem e ordem do mundo.
racionalidade argumentativa e loucura iminente.
dependência paterna e impossibilidade de ação.

2. (Ufsj 2013)
Na obra “O existencialismo é um humanismo”, Jean-Paul Sartre intenta
a) desenvolver a ideia de que o existencialismo é definido pela livre escolha e valores inventados pelo
sujeito a partir dos quais ele exerce a sua natureza humana essencial.
b) mostrar o significado ético do existencialismo.
c) criticar toda a discriminação imposta pelo cristianismo, através do discurso, à condição de ser
inexorável, característica natural dos homens.
d) delinear os aspectos da sensação e da imaginação humanas que só se fortalecem a partir do
exercício da liberdade.
2. (UFSJ 2012)
a) “Subjetividade” e “intersubjetividade” são conceitos com os quais Sartre pontua o seu
existencialismo. Nesse contexto, tais conceitos revelam que
b) o cogito cartesiano desabou sobre o existencialismo na mesma proporção com que a virtu socrática
precipitou-se sobre o materialismo dialético do século XX.
c) “Penso, logo existo” deve ser o ponto de partida de qualquer filosofia. Tal subjetividade faz com que
o Homem não seja visto como objeto, o que lhe confere verdadeira dignidade. A descoberta de si
mesmo o leva, necessariamente, à descoberta do outro, implicando uma intersubjetividade.
d) o Homem é dado, é unidade, é união e é intersubjetividade; portanto, a sua existência é agregadora
e desapegada da tão apregoada subjetividade clássica, por isso mesmo tão crucial para Sartre.
e) não há um só lampejo de subjetividade que não tenha se reinaugurado na intersubjetividade, isto é,
na idealidade que instrui as prerrogativas para se instalarem as escolhas do sujeito, definindo-o.
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3. (UFSJ 2012)
A angústia, para Jean-Paul Sartre, é
a) tudo o que a influência de Shopenhauer determina em Sartre: a certeza da morte. O Homem pode
ser livre para fazer suas escolhas, mas não tem como se livrar da decrepitude e do fim.
b) a nadificação de nossos projetos e a certeza de que a relação Homem X natureza humana é
circunstancial, objetiva, e pode ser superada pelo simples ato de se fazer uma escolha.
c) a certificação de que toda a experiência humana é idealmente sensorial, objetivamente existencial e
determinante para a vida e para a morte do Homem em si mesmo e em sua humanidade.
d) consequência da responsabilidade que o Homem tem sobre aquilo que ele é, sobre a sua liberdade,
sobre as escolhas que faz, tanto de si como do outro e da humanidade, por extensão.

4. (IFSP 2011)
Ao defender as principais teses do Existencialismo, Jean-Paul Sartre afirma que o ser humano está
condenado a ser livre, a fazer escolhas e, portanto, a construir seu próprio destino.
O pressuposto básico que sustenta essa argumentação de Sartre é o seguinte:
a) A suposição de que o homem possui uma natureza humana, o que significa que cada homem é um
exemplo particular de um conceito universal.
b) A compreensão de que a vida humana é finita e de que o homem é, sobretudo, um ente que está no
mundo para a morte.
c) A ideia de que a existência precede a essência e, por isso, o ser humano não está predeterminado a
nada.
d) A convicção de que o homem está desamparado e é impotente para mudar o seu destino individual.
e) A ideia de que toda pessoa tem uma potencial a realizar, desde quando nasce, mas é livre para
transformar ou não essa possibilidade em realidade.
5. (UFSJ 2011)
Para Sartre, “o Homem é livre, o Homem é liberdade”. Com relação a tal princípio, é CORRETO afirmar que o
homem é:
a) “a expressão de que tudo é permitido por meio da liberdade e que provém da existência de Deus”.
b) “um animal político no sentido aristotélico e por isso necessita viver a liberdade política em
comunidade”.
c) “um ser que depende da liberdade divina e necessita que o futuro esteja inscrito no céu”.
d) “condenado a ser livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo que faz”.

6. (UFU 2011)
Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) encontrou um motivo de reflexão sobre a liberdade na obra de Dostoiévski
Os irmãos Karamazov: “se Deus não existe, tudo é permitido”. A partir daí teceu considerações sobre esse
tema e algumas consequências que dele podem ser derivadas.
[...] tudo é permitido se Deus não existe e, por conseguinte, o homem está desamparado porque não
encontra nele próprio nem fora dele nada a que se agarrar. Para começar, não encontra desculpas. [...]
Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre.
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Condenado, porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no
mundo, é responsável por tudo o que faz.
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 9 (coleção “Os Pensadores”).

Com base em seus conhecimentos sobre a filosofia existencialista de Sartre e nas informações acima,
assinale a alternativa correta.
a) Porque entende que somos livres, Sartre defendeu uma filosofia não engajada, isto é, uma filosofia
que não deve se importar com os acontecimentos sociais e políticos de seu tempo.
b) Para Sartre, a angústia decorre da falta de fé em Deus e não do fato de sermos absolutamente livres
ou como ele afirma “o homem está condenado a ser livre”.
c) As ações humanas são o reflexo do equilíbrio entre o livre-arbítrio e os planos que Deus estabelece
para cada pessoa, consistindo nisto a verdadeira liberdade.
d) Para Sartre, as ações das pessoas dependem somente das escolhas e dos projetos que cada um faz
livremente durante a vida e não da suposição da existência e, portanto, das ordens de Deus.
7. (UNB 2010)
Entramos no quarto. Encurvada em semicírculo sobre o leito, outra criatura que não a minha avó, uma
espécie de animal que se tivesse disfarçado com os seus cabelos e deitado sob os seus lençóis, arquejava,
gemia, sacudia as cobertas com as suas convulsões. As pálpebras estavam fechadas, e era porque fechavam
mal, antes que porque se abrissem, que deixavam ver um canto da pupila, velado, remeloso, refletindo a
obscuridade de uma visão orgânica e de um sofrimento interno.
Quando meus lábios a tocaram, as mãos de minha avó agitaram-se, ela foi percorrida inteira por um longo
frêmito, ou reflexo, ou porque certas afeições possuam a sua hiperestesia, que 2reconhece, através do véu
da inconsciência, aquilo que elas quase não têm necessidade dos sentidos para querer. Súbito, minha avó
ergueu-se a meio, fez um esforço violento, como alguém que defende a própria vida. Françoise não pôde
resistir, ao vê-lo, e rompeu em soluços. Lembrando-me do que o médico havia dito, quis fazê-la sair do
quarto. Nesse momento, minha avó abriu os olhos. Precipitei-me sobre Françoise para lhe ocultar o pranto,
enquanto meus pais falassem à enferma. O ruído do oxigênio calara-se, o médico afastou-se do leito. Minha
avó estava morta.
A vida, retirando-se, acabava de carregar as desilusões da vida. Um sorriso parecia pousado nos lábios de
minha avó. Sobre aquele leito fúnebre, a morte, como o escultor da Idade Média, tinha-a deitado sob a
aparência de menina e moça.
Marcel Proust. Em busca do tempo perdido: o caminho de Guermantes. vol. 3, 3ª ed. rev. Trad. Mario Quintana. São
Paulo: Globo, 2006, p. 376-7 (com adaptações).

Para Sartre, os seres dividem-se em seres-em-si e seres-parasi. Os seres-em-si não possuem, segundo esse
filósofo, consciência, ao passo que os seres-para-si são dotados de uma consciência que lhes possibilita
constituírem-se sempre como projeto, pelo qual dirigem seu presente a partir de sua liberdade. Com base na
divisão sartreana entre seres-em-si e seres-para-si e suas relações com a temporalidade, a vida e a morte,
verifica-se, na passagem do texto de Proust apresentada, que
a) a personagem acamada, a despeito de ser, quando ainda viva, biologicamente um ser humano, não
é mais um ser-para-si na situação narrada.
b) a transição do ser-para-si ao ser-em-si só ocorre, efetivamente, com a morte biológica da
personagem acamada, uma vez que a temporalidade do ser-em-si é a de um eterno presente.
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c) a noção de vida e a de morte que perpassam a descrição do estado da personagem acamada
ocupam, respectivamente, os lugares semânticos de ser-para-si e ser-em-si.
d) a proposição de Sartre de que “o ser humano não pode não ser livre” estabelece uma relação de
subordinação entre sua concepção do que é um ser humano e a concepção biológica desse conceito.
8. (UFU 2008)
Considere o texto a seguir.
Dostoiévski escreveu: “Se Deus não existisse, tudo seria permitido”. Eis o ponto de partida do
existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe, e, por conseguinte, o homem está
desamparado porque não encontra nele próprio nem fora dele nada a que se agarrar. Para começar, não
encontra desculpas.
SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um humanismo. Trad. De Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987.
p. 9.

Tomando o texto acima como referência, marque a alternativa correta.
a) Nesse texto, Sartre quer mostrar que sua teoria da liberdade pressupõe que o homem é sempre
responsável pelas escolhas que faz e que nenhuma desculpa deve ser usada para justificar qualquer
ato.
b) O existencialismo é uma doutrina que propõe a adoção de certos valores como liberdade e angústia.
Para o existencialismo, a liberdade significa a total recusa da responsabilidade.
c) Defender que “tudo é permitido” significa que o homem não deve assumir o que faz, pois todos os
homens são essencialmente determinados por forças sociais.
d) Para Sartre, a expressão “tudo é permitido” significa que o homem livre nunca deve considerar os
outros e pode fazer tudo o que quiser, sem assumir qualquer responsabilidade.

9. (UFSJ 2012)
Sobre a interferência de Jean-Paul Sartre na filosofia do século XX, é CORRETO afirmar que ele
a) reconhece a importância de Diderot, Voltaire e Kant e repercute a interferência positiva destes na
noção de que cada homem é um exemplo particular no universo.
b) faz a inversão da noção essencialista ao apregoar que o Homem primeiramente existe, se descobre,
surge no mundo e só após isso se define. Assim, não há natureza humana, pois não há Deus para
concebê-la.
c) inaugura uma nova ordem político-social, segundo a qual o Homem nada mais é do que um projeto
que se lança numa natureza essencialmente humana.
d) diz que ser ateu é mais coerente apesar de reconhecer no Homem uma virtu que o filia,
definitivamente, a uma consciência a priori infinita.
Gabarito
1–A
2–B
3–D
4–C
5–D
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6–D
7–A
8–A
9–B
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Merleau-Ponty
1. (UEM 2012)
“O pensamento moderno, não por objeção frontal, mas pelo desenvolvimento do próprio saber, leva a uma
revisão das categorias clássicas, a uma reforma da ontologia clássica do sujeito e do objeto. O núcleo desse
desenvolvimento – que deve levar, por sua vez, a uma nova filosofia – consiste na descoberta de que a
situação, seja do ‛objeto’, seja do ‛sujeito’, não é mais passível de exclusão da trama do conhecimento. Dito
de outra forma: o objeto ‛verdadeiro’, aquele de que a ciência trata, não é mais aquele objeto absoluto de
que falavam os clássicos, mas se torna, intrinsecamente, relativo. Em suma, não há mais um objeto puro, em
si, um objeto tal como o próprio Deus (isto é, um observador absoluto) o veria. Também não há mais esse
sujeito absoluto, aquele que começava por afastar toda manifestação sensível, isto é, que começava por
afastar, correlativamente, seu próprio corpo para colocar-se como puro espírito.”
(MOUTINHO, L. D. Merleau-Ponty: entre o corpo e a alma. In: Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEEDPR, 2009, p.
494.)

Sobre a nova filosofia de que fala o texto, assinale o que for correto.
( ) A fenomenologia critica as distinções clássicas, tais como alma e corpo, sujeito e objeto, matéria e
espírito, coisa e representação.
( ) O ponto de vista de Deus não é mais possível, nem necessário, para a renovação da filosofia.
( ) O positivismo é esta filosofia nova, pois revoga a ontologia clássica.
( ) Merleau-Ponty privilegia o corpo, pois, através dele, o homem constitui-se de uma consciência fática ou
concreta.
( ) A situação do objeto e do sujeito é relativa, pois a fenomenologia é o retorno à isegoria dos gregos e ao
“meio termo” de Aristóteles.
2. (UEM 2010)
A fenomenologia é um dos fundamentos da Filosofia de Maurice Merleau-Ponty. No âmbito da escola da
fenomenologia, ele contesta princípios basilares da Psicologia clássica, de cunho mecanicista-racionalista.
Com base na afirmação acima, assinale o que for correto.
01) A sensação é concebida, por Merleau-Ponty, pelos efeitos que os estímulos externos dos objetos
exercem sobre os sentidos. O campo visual, por exemplo, é concebido como um mosaico de sensações
despertadas pelos estímulos do objeto sobre a retina.
02) Para Merleau-Ponty, a percepção é o conhecimento sensorial de formas ou de totalidades organizadas e
dotadas de sentido.
04) Conforme um dos princípios da fenomenologia de Edmund Husserl, a consciência, para Merleau-Ponty,
não exerce nenhuma atividade na produção de conhecimentos científicos.
08) Para Merleau-Ponty, a consciência de si é o resultado de um esforço intelectual de conhecimento e não
depende da facticidade de nosso engajamento.
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16) Para Merleau-Ponty, imanência e transcendência são conceitos antitéticos que se comunicam, dada a
configuração de nosso corpo no mundo.
Gabarito
1 – 01 - 02 – 08
2 – 02 – 16
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Wittgenstein
3. (UEG)
O filósofo judeu Ludwig Wittgenstein (1889-1951) afirmava que “tudo que podia ser pensado podia ser
dito”. Para ele, “nada pode ser dito sobre algo, como Deus, que não podia ser pensado direito” e “sobre o
que não se pode falar, deve-se ficar calado”.
Com base nessas teses fundamentais do pensamento de Wittgenstein, pode-se interpretar sua filosofia
como
a)
b)
c)
d)

a busca pela clareza na filosofia, evitando-se temas metafísicos.
o fundamento da censura no mundo moderno, uma vez que inibe o livre pensamento.
uma tentativa de combater o nazismo e suas ideias absurdas, indizíveis.
uma tentativa de transformar o debate filosófico num debate retórico.

Gabarito
1–A

211
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia

Nagel
10. (UFSJ)
Para Nagel, “a confiança na razão pode coexistir com uma substancial dose de dúvida quanto aos resultados
e pode coexistir até mesmo com o ceticismo radical”.
(NAGEL, Thomas. A última palavra. São Paulo: UNESP, 1998, p. 97)

Com base no pensamento de Nagel, nesse texto, faça a análise das afirmações a seguir.
I.
II.
III.

IV.

V.

Ao argumentar a favor do subjetivismo, estamos com uma proposição de meras possibilidades que
podem ser excluídas com uma interpretação positiva de nossos pensamentos.
A força propulsora por trás do raciocínio empírico é a busca da ordenação.
Nem sempre encontramos ordenação entre os fenômenos, mas buscar por ela é o único meio de
ampliar a imagem que fazemos do mundo e de preencher as lacunas entre os dados colhidos pela
observação.
A proposição subjetiva não é de que nós saibamos se nossas crenças sobre o mundo são corretas,
mas de que é um acerto interpretá-las como crenças numa ordem natural dependente da esfera
mental.
Cada um de nós deve pensar as próprias experiências como situações que nos confrontam com um
exemplo arbitrário e fortuito do universo.

De acordo com essa análise, estão CORRETAS apenas as afirmações
I.
II.
III.
IV.

II, III, V
I, III, IV
I, II, III
l, III, V

Gabarito
1–A
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Rawls
1
Sobre o conceito de posição original de Rawls, assinale as alternativas CORRETAS:
a) Na posição original as pessoas responsáveis por escolher como será distribuída a riqueza da
sociedade se encontram sob um véu de ignorância.
b) A posição original se refere à posição física em que os membros da sociedade se encontram no
momento de largada na disputa pela riqueza social.
c) O que justifica a criação da posição original e o véu de ignorância é o fato de que o homem
geralmente tem suas ideias distorcidas pelos próprios interesses.
d) Imparcialidade significa não privilegiar certas pessoas em função de sua classe, cor de pele, gênero
ou condição econômica.
e) O objetivo de se fazer uma escolha por trás de um véu de ignorância e garantir imparcialidade.

2
Sobre o conceito de imparcialidade, analise as afirmações abaixo
3
Sobre o conceito de véu de ignorância, analise as afirmações abaixo

4
Assinale as alternativas corretas em relação ao princípio da diferença:
a) O princípio da diferença afirma que apenas as desigualdades que beneficiassem os menos favorecidos
deveriam ser aceitas.
b) Uma das formas em que a desigualdade pode beneficiar a sociedade como um todo e em particular os
menos favorecidos, é que ela gera incentivo ao trabalho e à inovação.
C) O princípio da diferença é machista, pois diz que pessoas de sexos diferentes devem ter salários diferentes.
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Popper
1. (UEL 2007)
Karl Popper, em “A lógica da investigação científica”, se opõe aos métodos indutivos das ciências empíricas.
Em relação a esse tema, diz Popper: “Ora, de um ponto de vista lógico, está longe de ser óbvio que
estejamos justificados ao inferir enunciados universais a partir dos singulares, por mais elevado que seja o
número destes últimos”.
Fonte: POPPER, K. R. A lógica da investigação científica. Tradução de Pablo Rubén Mariconda. São Paulo: Abril Cultural,
1980, p.3.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre Popper, assinale a alternativa correta:
a) Para Popper, qualquer conclusão obtida por inferência indutiva é verdadeira.
b) De acordo com Popper, o princípio da indução não tem base lógica porque a verdade das premissas
não garante a verdade da conclusão.
c) Uma inferência indutiva é aquela que, a partir de enunciados universais, infere enunciados
singulares.
d) A observação de mil cisnes brancos justifica, segundo Popper, a conclusão de que todos os cisnes
são brancos.
e) Para Popper, a solução para o problema do princípio da indução seria passar a considerá-lo não
como verdadeiro, mas apenas como provável.
Gabarito
1–B

Temas de Filosofia
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O que é filosofia
Filosofia, seus temas e problemas
QUESTÃO 1
Um mesmo tema, como a ética, por exemplo, pode ser abordado sob diferentes pontos de vista.
Analise as alternativas abaixo e assinale qual alternativa apresenta uma pergunta filosófica sobre a ética.
a) O que é uma ação correta?
b) Por que em algumas sociedades as pessoas respeitam mais as regras morais do que em outras?
c) O Político X é suspeito de desviar dinheiro público e, se isso de fato aconteceu, cometeu uma falta
moral. Será que ele realmente desviou dinheiro público?
d) A Pessoa Y cometeu um assassinato?
e) Por que a Pessoa Y cometeu um assassinato?
QUESTÃO 2
A política pode ser discutida a partir de várias perspectivas e uma delas é a filosófica. A pena de morte é um
tema político bastante controverso no Brasil.
Em relação a esse tema, qual das abordagens abaixo seria propriamente filosófica.
a)
b)
c)
d)
e)

Uma investigação empírica para avaliar o impacto social da pena de morte.
Uma investigação empírica para avaliar se a pena de morte reduz o número de crimes.
Um questionamento moral a fim de discutir se a pena de morte é uma forma correta de punição.
Uma investigação destinada a encontrar alternativas mais eficientes para reduzir a violência.
Uma investigação jurídica a fim de avaliar se um criminoso X é passível de pena de morte.

QUESTÃO 3
Relacione a primeira coluna (temas da filosofia) com a segunda coluna (definições de temas da filosofia).
1 - Epistemologia

Estudo da natureza do conhecimento, seus limites e possibilidades.

2 - Metafísica

Estudo da natureza da realidade.

3 - Ética

Estudo do que é certo ou errado e dos fundamentos da moral.

4 - Política

Estudo do ser humano enquanto ser que vive em sociedade e da organização desta.

5 - Lógica

Estudo das formas de argumentação válidas e inválidas.
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Qual das alternativas abaixo apresenta uma definição apropriada para cada um dos temas da filosofia?
a)
b)
c)
d)
e)

1 – 2 – 3 – 4 – 5.
2 – 1 – 3 – 4 – 5.
5 – 2 – 3 – 4 – 1.
1 – 3 – 5 – 4 – 2.
5 – 1 – 4 – 3 – 2.

QUESTÃO 4
Relacione a primeira coluna (temas da filosofia), com a segunda coluna (problemas filosóficos).
1Epistemologia

É correto nos
alimentarmos de animais?

2 - Metafísica

É justo que o Estado
cobre impostos?

3 - Ética

Podemos saber se Deus
existe?

4 - Política

O ser humano possui
mente ou apenas
cérebro?

5 - Lógica

Um discurso emocionado
é mais válido que um
discurso sem emoção?

Qual das alternativas abaixo relaciona adequadamente as duas colunas?
a)
b)
c)
d)
e)

1 – 2 – 3 – 4 – 5.
2 – 1 – 3 – 4 – 5.
5 – 2 – 3 – 4 – 1.
3 – 4 – 1 – 2 – 5.
5 – 1 – 4 – 3 – 2.

QUESTÃO 5
Comparando a filosofia com a
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2. (UPE)
Sobre o conhecimento filosófico, atente ao texto que se segue:
O conhecimento filosófico é, diversamente do conhecimento científico, um conhecimento crítico, no sentido
de que põe sempre em problema o conhecimento obtido pelos processos da Ciência.
MARTINS, José Salgado. Preparação à Filosofia, 1969, p. 9.

Tomando como base o conhecimento filosófico, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.
( ) A filosofia é um tipo de saber, que não diz tudo o que sabe e uma norma que não enuncia tudo aquilo que
postula. O saber filosófico, portanto, é profundo, mesmo quando parece mais claro e transparente.
( ) A filosofia deve ser estudada e ensinada com base nos problemas que suscita e não apenas em virtude
das respostas que proporciona a esses mesmos problemas.
( ) A filosofia se faz presente como reflexão crítica a respeito dos fundamentos do conhecimento e da ação,
por isso mesmo distinta da ciência pelo modo de abordagem do seu objeto que, no caso desta, é particular
e, no caso da filosofia, é universal.
( ) O percurso da filosofia é caracterizado pela exigência de clareza e de livre crítica.
( ) O conhecimento filosófico apresenta-se como a ciência dos fundamentos. Sua dimensão de profundidade
e radicalidade o distingue do conhecimento científico.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, F, V
F, V, F, V, V
V, V, F, F, V
V, V, V, V, V
F, V, F, V, F

Gabarito
1–D
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Política
Direita e esquerda
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Tecnologia
1. (ENEM 2013)
Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi
proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a
natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes
e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo
humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente.
CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 2, n. 4, 2004
(adaptado).

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a
investigação científica consiste em
a)
b)
c)
d)

expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e
religiosos.
e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.
2. (UEL 2011)
Leia o texto a seguir.
Francis Bacon, em sua obra Nova Atlântida, imagina uma utopia tecnocrática na qual o sofrimento humano
poderia ser removido pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento do conhecimento científico, o qual
permitiria uma crescente dominação da natureza e um suposto afastamento do mito. Na obra Dialética do
Esclarecimento, Adorno e Horkheimer defendem que o projeto iluminista de afastamento do mito foi
convertido, ele próprio, em mito, caindo no dogmatismo e em numa forma de mitologia. O progresso
técnico-científico consiste, para Adorno e Horkeheimer, no avanço crescente da racionalidade instrumental,
a qual é incapaz de frear iniciativas que afrontam a moral, como foram, por exemplo, os campos de
concentração nazistas.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o desenvolvimento técnico-científico, é correto afirmar:
a) Bacon pensava que o incremento da racionalidade instrumental aliviaria as causas do sofrimento
humano, apesar de a razão, a longo prazo, sucumbir novamente ao mito.
b) Adorno e Horkheimer concordavam que o progresso científico não consegue superar o mito, mas se
torna um tipo de concepção mítica incapaz de discriminar o que é certo do que é errado
moralmente.
c) Adorno e Horkheimer sustentavam que o crescente avanço da racionalidade instrumental consistia
num incremento da capacidade humana de avaliar moralmente.
d) Bacon apontava que o aumento da capacidade de domínio do homem sobre a natureza conduziria
os seres humanos a uma forma de dogmatismo.
e) Tanto Adorno e Horkheimer quanto Bacon viam o progresso técnico e científico como a solução para
os sofrimentos humanos e para as incertezas morais humanas.
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3. (UEL 2012)
A figura do homem que triunfa sobre a natureza bruta é significativa para se pensar a filosofia de Francis
Bacon (1561-1626). Com base no pensamento de Bacon, considere as afirmativas a seguir.

V.
VI.
VII.
VIII.

O homem deve agir como intérprete da natureza para melhor conhecê-la e dominá-la em seu
benefício.
O acesso ao conhecimento sobre a natureza depende da experiência guiada por método indutivo.
O verdadeiro pesquisador da natureza é um homem que parte de proposições gerais para, na
sequência e à luz destas, clarificar as premissas menores.
Os homens de experimentos processam as informações à luz de preceitos dados a priori pela razão.

Assinale a alternativa correta.
f)
g)
h)
i)
j)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas II e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

Gabarito
1–C
2–B
3–A
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Liberdade e determinismo
13. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2010)
“Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram informados de uma profecia na qual
o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um criado que matasse o menino.
Porém, penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses que morava longe de
Tebas para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu então da casa de seus pais
para evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, encontrou-se com Laio e seu
séquito, que,insolentemente, ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os integrantes do
grupo, sem saber que entre eles estava seu verdadeiro pai. Continuou a viagem até chegar em Tebas,
dominada por uma Esfinge. Ele decifrou o enigma da Esfinge, tornou-se rei de Tebas e casou-se com a
rainha, Jocasta, a mãe que desconhecia”.
Disponível em: http://www.culturabrasil.org. Acesso em: 28/08/2010 (adaptado).

No mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Ambos são
características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e providência divina. A
expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo é:
a) “Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo.” (Jean Paul Sartre)
b) “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser.” (Santo
Agostinho)
c) “Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte.” (Arthur Schopenhauer)
d) “Não me pergunte quem sou eu e não me diga para permanecer o mesmo.” (Michel Foucault)
e) “O homem, em seu orgulho, criou a Deus a sua imagem e semelhança.” (Friedrich Nietzsche)

2. UNESP 2013
7) O hormônio testosterona está ligado ao egoísmo, segundo uma pesquisa inglesa. Em testes feitos por
cientistas da University College London, na Grã-Bretanha, mulheres que tomaram doses do hormônio
masculino mostraram comportamento egocêntrico quando tinham de lidar com problemas em pares.
Quando os pesquisadores ministraram placebo às voluntárias antes dos testes, elas cooperaram entre si. O
estudo ajuda a explicar como os hormônios moldam o comportamento humano. (Testosterona pode induzir
comportamento egoísta. Veja, 01.02.2012.) O pressuposto fundamental assumido pela pesquisa citada para
explicar o comportamento humano pode ser identificado com
a) as diferenças sociais de gênero.
b) o determinismo biológico.
c) os fatores de natureza histórica.
d) os determinismos materiais da sociedade.
e) a autonomia ética do indivíduo.
Gabarito
1–B
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Liberdade política
1. UNESP 2013
9) Desde o início da semana, alunos da rede municipal de Vitória da Conquista, na Bahia, não vão mais poder
cabular aulas. Um “uniforme inteligente” vai contar aos pais se os alunos chegaram à escola – ou “dedurar”
se eles não passaram do portão. O sistema, baseado em rádio-frequência, funciona por meio de um minichip
instalado na camiseta do novo uniforme, que começou a ser distribuído para 20 mil estudantes na segundafeira. Funciona assim: no momento em que os alunos entram na escola, um sensor instalado na portaria
detecta o chip e envia um SMS aos pais avisando sobre a entrada na instituição. (Natália Cancian. Uniforme
inteligente entrega aluno que cabula aula na Bahia. Folha de S.Paulo, 22.03.2012.)A leitura do fato relatado
na reportagem permite repercussões filosóficas relacionadas à esfera da ética, pois o “uniforme inteligente”

a) está inserido em um processo de resistência ao poder disciplinar na escola.
b) é fruto de uma ação do Estado para incrementar o grau de liberdade nas escolas.
c) indica a consolidação de mecanismos de consulta democrática na escola pública.
d) introduz novas formas institucionais de controle sobre a liberdade individual.
e) proporciona uma indiscutível contribuição científica para a autonomia individual.
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Antropologia filosófica
1.(UFSM 2015)
A antropologia empírica e social faz, dentre outras coisas, uma descrição da visão de mundo de outros
povos, povos isolados, com outras línguas e concepções da realidade. A antropologia filosófica é a atividade
reflexiva que busca tornar transparentes os conceitos fundamentais associados à nossa própria visão de
mundo. Esses conceitos são, posteriormente, utilizados por outras partes da filosofia, como a filosofia
política, ética e a filosofia do direito.
Qual par de conceitos a seguir se ajusta à antropologia filosófica e à filosofia política?
a)
b)
c)
d)
e)

Ato e potência.
Adaptação e reprodução.
Pessoa e corporeidade.
Causa e efeito.
Classe social e estamento.

3. (UPE 2012)
Sobre a dimensão cultural do homem, atente ao texto a seguir:

O homem, dizia Schelling, tem, profundamente escondida em si, uma ‘cumplicidade com a criação’, pois que
lhe assistiu as origens. Seja de onde for que tenhamos vindo, estamos aqui. Encontramo-nos no mundo, em
meio a outros homens. A natureza é muda. Embora pareça estar expressando algo através de suas formas,
suas paisagens, suas tempestades tumultuosas, suas erupções vulcânicas, sua brisa ligeira e seu silêncio – a
natureza não responde. Os animais reagem de maneira que tem sentido, mas não falam. Só o homem fala.
Só entre os homens, existe essa alternância de discurso e resposta continuamente compreendida. Só o
homem, pelo pensamento, tem consciência de si.
(JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico, São Paulo: Cultrix, 1999, p. 46)

Com relação a esse contexto, analise os itens a seguir:
I.

O ser humano é um agente transformador e não se submete inteiramente às forças da natureza,
mas é capaz de ampliar os limites que ela lhe impõe.
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II.

III.

IV.

A pessoa desenvolve a consciência de si mesma com base na integração entre o plano individual e o
sociocultural, nas diferentes relações com a natureza, com os semelhantes, com o transcendente e
consigo mesma.
A solidariedade do homem com o mundo não confunde o homem com o mundo. Graças à sua
racionalidade, o homem se conhece distinto do mundo e, numa situação de alteridade com relação
ao mundo, ele tem consciência de que é uma coisa e o mundo, que é sua casa, outra.
O processo de humanização, realizado com base no conhecimento, na linguagem e na ação, produz
um certo conhecimento que se situa nas condições materiais de produção da vida e dos valores
como também no sentido que se atribui à existência.

Estão corretos
a)
b)
c)
d)
e)

apenas II, III e IV.
apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.
apenas III e IV.
apenas I, II e III.

4.(UPE)
O homem, em seu contexto de vida, depara-se com objetos, coisas, vegetais, animais. Pela sua razão e
vontade, impõe-se e domina soberano. Cria instrumentos visando à sobrevivência e facilitando sua vida.
Distingue-se, radicalmente, da realidade que o rodeia. Em seu horizonte de conhecimentos, estão as coisas
com as quais não se confunde. Essa clara distinção lhe faz emergir a consciência de si, do seu ser, do seu
poder, de sua liberdade.
GIRARDI, Leopoldo e QUADROS, Odone. Filosofia – Aprendendo a Pensar, 1998, p. 53.

Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir:

I.
II.
III.

IV.

V.

O homem é um ser extraordinário, inteiramente original no mundo dos viventes, principalmente
porque indaga sobre sua própria natureza e se coloca como objeto de discussão.
Nada se compara à natureza humana. O homem que somos parece a própria evidência e é,
entretanto, a mais enigmática dentre as coisas.
Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Na invenção e no uso de instrumentos, de
sinais e símbolos de toda sorte, satisfazemos o desejo de conhecer, porque nos aproximamos do
desconhecido no já conhecido.
A ação humana sobre a natureza, impregnada pela intenção subjetiva, é a primeira forma de práxis
dos homens e se configura originariamente como trabalho, ou seja, ação transformadora sobre a
natureza para arrancar dela os meios da sobrevivência.
Por meio do trabalho e da prática social, os homens desenvolvem relações com a natureza e por
intermédio da prática simbolizadora, pela qual criam e lidam com signos, desenvolvem relações no
âmbito do mundo objetivo.

Estão CORRETOS, apenas,
a) II, III e IV.
b) I, III e IV.
c) II, III, IV e V.
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d) I, IV e V.
e) I, II, III e IV.
5. (UFSM)
Se a recente antropologia estrutural está certa (e suas hipóteses, de fato, elaboram as suposições de Leibniz
e Herder), esses modelos de parentesco, essas convenções de mútua identificação que subjazem a toda
sociedade humana, dependem vitalmente da disponibilidade e desenvolvimento da linguagem. A passagem
do homem de um estado natural para um estado cultural – o principal ato isolado de sua história – está em
todos os pontos entrelaçados com suas faculdades de fala. Os tabus do incesto e os consequentes sistemas
de parentesco que tornam possível a definição e a sobrevivência biossocial de uma comunidade não
precedem a linguagem. Muito provavelmente desenvolvem-se com ela e através dela. Não podemos proibir
o que não podemos nomear. As regras de casamento exogâmico ou endogâmico só podem ser formuladas e
– o que não é menos importante – transmitidas onde existam adequada sintaxe e taxionomia verbal.
Fonte: Steiner, George. Extraterritorial: a literatura e a revolução da linguagem. São Paulo: Companhia das
Letras/Secretaria de Estado da Cultura, 1990. p. 69/70.

Segundo o texto,
I.
II.
III.

o autor considera a linguagem como uma condição apenas suficiente para a passagem do homem de
um estado natural para um estado cultural.
os estudos recentes de antropologia estrutural conflitam com as especulações filosóficas de Leibniz
e Herder.
a capacidade de nomeação é uma condição necessária para o estabelecimento de interdição social.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

Gabarito
1–C
3–C
4–E
5–C
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Lógica
1.(UFSM 2015)
Há diversos indícios empíricos da evolução das espécies. Alguns desses indícios são conhecidos desde
Darwin, tais como o registro fóssil, as variações entre indivíduos de uma mesma espécie e a distribuição
geográfica das espécies. Outros indícios provêm de estudos mais recentes, notadamente em genética. O
conjunto desses indícios torna a teoria da evolução mais provavelmente verdadeira que qualquer outra
hipótese alternativa.
Essa inferência, em que se parte de indícios empíricos e se conclui com teorias ou enunciados gerais, é
comumente chamada de inferência
a)
b)
c)
d)
e)

lógica.
dedutiva.
analógica.
indutiva.
biológica.

2. (UFSM 2015)
Complete a tabela da verdade a seguir.

Assinale a alternativa que completa corretamente a tabela.
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3. (UPE 2013)
A validade de nossos conhecimentos é garantida pela correção do raciocínio. São dois os modos de
raciocínio: o indutivo e o dedutivo.
Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.
a) O raciocínio indutivo é amplamente utilizado pelas ciências experimentais.
b) O raciocínio indutivo parte de uma lei universal, considerada válida para um determinado conjunto,
aplicando-a aos casos particulares desse conjunto.
c) O raciocínio dedutivo parte de uma lei particular, considerada válida para um determinado conjunto,
aplicando-a aos casos universais desse conjunto.
d) O raciocínio dedutivo é uma argumentação na qual, a partir de dados singulares suficientemente
enumerados, inferimos uma verdade universal.
e) O raciocínio indutivo é o argumento cuja conclusão é inferida necessariamente de duas premissas.

4. (UEL 2013)
No livro Através do espelho e o que Alice encontrou por lá, a Rainha Vermelha diz uma frase enigmática:
“Pois aqui, como vê, você tem de correr o mais que pode para continuar no mesmo lugar.”
(CARROL, L. Através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p.186.)
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Já na Grécia antiga, Zenão de Eleia enunciara uma tese também enigmática, segundo a qual o movimento é
ilusório, pois “numa corrida, o corredor mais rápido jamais consegue ultrapassar o mais lento, visto o
perseguidor ter de primeiro atingir o ponto de onde partiu o perseguido, de tal forma que o mais lento deve
manter sempre a dianteira.”
(ARISTÓTELES. Física. Z 9, 239 b 14. In: KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os Pré-socráticos. 4.ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p.284.)

Com base no problema filosófico da ilusão do movimento em Zenão de Eleia, é correto afirmar que seu
argumento
a) baseia-se na observação da natureza e de suas transformações, resultando, por essa razão, numa
explicação naturalista pautada pelos sentidos.
b) confunde a ordem das coisas materiais (sensível) e a ordem do ser (inteligível), pois avalia o sensível
por condições que lhe são estranhas.
c) ilustra a problematização da crença numa verdadeira existência do mundo sensível, à qual se
chegaria pelos sentidos.
d) mostra que o corredor mais rápido ultrapassará inevitavelmente o corredor mais lento, pois isso nos
apontam as evidências dos sentidos.
e) pressupõe a noção de continuidade entre os instantes, contida no pressuposto da aceleração do
movimento entre os corredores.
5. (UPE 2010)
(JC ONLINE -10.08.2009) Pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência, em parceria com a rede global de
pesquisas Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), revela que o Nordeste está bem mais
preocupado que as demais regiões do País: 44%. No Norte, os preocupados somam 34%. Já as regiões Sul e
Sudeste apresentam índice de preocupação de 36% e 31%, respectivamente.
Para se chegar a essa afirmação, utilizou-se do Raciocínio
a)
b)
c)
d)
e)

Lógico Dedutivo.
Lógico Indutivo.
Lógico Analógico.
Dialético.
Lógico Dedutivo e Indutivo.

6. (UFMA 2009)
Assinale qual das alternativas abaixo apresenta um raciocínio dedutivo logicamente correto.
a) João tem 3 filhos e, neste caso, necessita trabalhar. O mesmo ocorre com Dona Jandira e Seu
Bertoldo, portanto todos os homens e mulheres que tem filhos necessitam trabalhar.
b) Todos os cavalos bons corredores são também muito dóceis e, portanto, são fáceis de serem
manejados ou tratados. Pode-se afirmar que o cavalo de Janete é bom corredor, uma vez que não
oferece resistência ao seu tratador.
c) Ao longo da história, não foi observado ser vivo que fosse imortal. Desta forma afirmei ao meu
amigo que o seu galo de estimação, que é um ser vivo, mais cedo ou mais tarde morrerá.
d) Uma quantia bastante expressiva de pessoas afirmou a necessidade de todos os homens e mulheres
se engajarem politicamente. Assim, como não sou uma árvore, nem uma barata, me filiei ao partido
político com o qual mais me identifico.
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e) Um homem e uma mulher que trabalharam durante 40 anos, ao alcançarem a idade de 60 anos,
devem merecer descanso pelo resto de sua vida. Isto nos leva a ter a certeza de que todos os
indivíduos humanos de mais de 60 anos tem direito a descansar até sua morte.
7. (UEG 2009)
Aristóteles, o grande estagirita, afirmou que o desejo de saber é inato no homem, constituindo o princípio
das ciências. Este desejo conduz, necessariamente, a um ordenamento da ideia, do juízo e do raciocínio,
para atingir o conhecimento da verdade. O ordenamento lógico conduz ao alvo que nos atrai: a verdade. Daí
a importância da lógica, a ciência normativa, que estabelece os princípios de um raciocínio certo, para a
pesquisa e a demonstração da verdade.
Segundo Aristóteles, a lógica se divide em
a)
b)
c)
d)

lógica clássica e lógica intuitiva.
lógica analítica e lógica dialética.
lógica simbólica e lógica matemática.
lógica formal ou menor e lógica material ou maior.

8. (UFU 2000)
Aristóteles estabeleceu sua lógica sobre alguns princípios, percebidos por intuição e que são anteriores a
qualquer raciocínio, devendo servir de base a toda argumentação científica. Esses princípios são:
a)
b)
c)
d)

de identidade, de não contradição e de terceiro excluído.
de identidade, de contradição e da negação da negação.
de tese, de antítese e de síntese.
de salto qualitativo, de interpenetração dos opostos e de negação da negação.

9. (UFSJ 2007)
Assinale a alternativa que apresente um argumento indutivo.
a) Os filhos de Seu João e Dona Maria são engenheiros. Antonio é filio de Seu João e Dona Maria, logo
Antonio é engenheiro.
b) Seu João e Dona Maria têm três filhos: Antonio, Pedro e Vera. Antonio é engenheiro arquiteto,
Pedro, engenheiro mecânico e Vera, engenheira ecológica. Seu João e Dona Maria estão muito
felizes porque todos os seus filhos são engenheiros.
c) Todos os estudantes de Filosofia gostam de lógica. Pedro é estudante de Filosofia, logo Pedro gosta
de lógica.
d) Faz um mês que os trabalhadores da prefeitura estão consertando o asfalto da rua onde eu moro.

10. (UFSJ 2007)
Analise o enunciado a seguir.
“Toda inferência analógica parte da semelhança de duas ou mais coisas em um ou mais aspectos para
concluir a semelhança dessas coisas em algum outro aspecto”.
(l.Copi. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 315)
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Esquematicamente, se a, b, c e d forem quaisquer entidades, e P, Q, R forem quaisquer propriedades ou
“aspectos”, um argumento analógico poderá ser representado da seguinte forma:
a) a, b, c, d têm todas as propriedades R e Q ; a, b,c têm todos a propriedade Q , portanto, d tem
propriedade Q
b) a, b,c, d têm todas as propriedades P e Q ; a, b, c têm todos a propriedade R , portanto, d tem
propriedade R
c) a, b,c, d têm todas as propriedades R e P ; a, b, c têm todos a propriedade P , portanto, d tem
propriedade P
d) a, b, c, d têm todas as propriedades R e R; a, b, c têm todos a propriedade R, portanto, d tem
propriedade R

a
a
a
a

11. (UEMA 2005)
Considerando as afirmações relativas ao raciocínio lógico, assinale a opção correta.
a) Os argumentos podem ser válidos e inválidos. Os sofismas, verdades escondidas, são armas de
convencimento. O silogismo é uma forma perfeita de dedução.
b) No argumento dedutivo a conclusão está contida nas premissas. Todo segmento linguístico é um
enunciado. Os argumentos podem ser válidos ou inválidos.
c) No argumento dedutivo a conclusão está contida nas premissas. A realidade experimental é o ponto
originante da indução. É aparente a lógica do sofisma.
d) Nem sempre um argumento é uma atividade raciocinante. Os argumentos podem ser válidos ou
inválidos. Todo segmento linguístico é um enunciado.
e) Todo segmento linguístico é um enunciado. O silogismo é uma forma perfeita de dedução. A
realidade experimental é o ponto originante da indução.

12. (UFU 2002)
“Todos os homens são mortais.
Sócrates é homem.
Logo, Sócrates é mortal.”
Sobre o silogismo em geral e, sobre este em particular, é correto afirmar que:
I.
II.
III.
IV.

é um raciocínio indutivo, pois parte de duas premissas verdadeiras e chega a uma conclusão
também verdadeira.
o termo médio homem liga os extremos e, por isso, não pode estar presente na conclusão.
é um raciocínio válido, porque é constituído por proposições verdadeiras, não importando a relação
de inclusão (ou de exclusão) estabelecida entre seus termos.
as premissas, desde que uma delas seja universal, devem tornar necessária a conclusão.

Marque a alternativa que contém todas as afirmações corretas.
a)
b)
c)
d)

II e IV
I e II
II e III
III e IV
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13. (UFSM 2013)
Do outro lado, ecocéticos querem limpar a barra dos seres humanos a qualquer custo. Argumentam, por
exemplo, que a atividade vulcânica é mais decisiva para o aquecimento global do que as nossas ações –
enquanto estudos avaliam que humanos emitem 135 vezes mais CO2 do que vulcões. No meio de tantos
dados contraditórios, quem sai perdendo é a ciência.
Fonte: Revista Superinteressante, edição 299, dezembro 2011, p. 57.

Considere as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

Afirmações contraditórias entre si não podem ser ambas verdadeiras.
Segundo o texto, os ecocéticos negam a existência de um aquecimento global.
A tese dos ecocéticos é verificada pelo exemplo do impacto da atividade vulcânica sobre o
aquecimento global.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

Gabarito
1–D
2–A
3–A
4–C
5–B
6–C
7–D
8–A
9–B
10 – B
11 – C
12 – A
13 – D
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Argumento indutivo, por analogia e de autoridade
1.
Suspeitando que a substância x podia combinar com a substância y, o químico decidiu testar a combinação.
Verificando que a combinação deu certo uma vez, testou mais vezes a mesma combinação. Concluiu que a
substância x combina com a substância y.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo.

3.
Segundo historiadores, os vikings tiveram uma passagem pela América do Sul muito antes do descobrimento
do continente americano.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo.

4.
Assim como um relógio é sinal de que há um relojoeiro, também o mundo é um sinal de que há um criador.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo.

5.
Segundo alguns pesquisadores, a pena de morte é uma medida que contribui para reduzir a violência.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a) se trata de um argumento indutivo.
b) se trata de um argumento dedutivo.
c) se trata de um argumento de autoridade.
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d) se trata de um argumento por analogia.
e) se trata de um argumento abdutivo.

6.
A dipirona baixou a febre da minha vizinha e de vários amigos que tomaram, então ela também deve baixar
a minha febre.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo.

7.
Posso duvidar de tudo, mas se duvido é porque penso; e, se penso, eu existo.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo.

8.
Este político é corrupto, aquele também, aquele outro também; portanto, todo político é corrupto.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo.

9.
O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil, maior do que o problema causado por drogas
mais pesadas. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam
propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas
terminantemente.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a) se trata de um argumento indutivo.
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b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo.

10.
Muitos professores e até mesmo alunos temem que se a escola não utilizasse notas, os alunos não fariam
seu trabalho e não aprenderiam. Porém isso está longe de ser verdade. Muitos alunos certamente
aprenderiam mesmo sem ser obrigados por notas, o que fica claro através desse depoimento de um aluno
cujo professor resolveu experimentar não utilizar notas ou conceitos para avaliar. “Eu realmente adorei não
receber notas. Isso me permiti realmente fazer meu trabalho sem ter que me preocupar em tirar uma ‘boa
nota’. Ao invés disso, eu apenas tentei fazer meu melhor. Uma outra razão pela qual não ter notas
realmente me ajudou e porque português é uma mas disciplinas em que tenho o pior resultado. Em todas as
minha avaliações, embora me esforçasse, não conseguia tirar mais do que B ou C, o que realmente me
frustrava. Porém, agora que a gente não tem notas, eu realmente posso fazer meu trabalho sem me
preocupar em tirar um C. Eu penso também que notas fazem os estudantes querer tirar um A+ ao invés de
realmente mostrar suas habilidades de escrita.” Exemplos como esse são recorrentes. Vários depoimentos
de alunos demonstram a mesma coisa. De onde podemos concluir que a aprendizagem teria a ganhar se as
notas fossem menos valorizadas.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo

11.
Um artigo publicado na revista científica Psychological Science in the Public Interest avaliou 10 técnicas
utilizadas para melhorar a aprendizagem, desde técnicas mnemônicas até sublinhar texto durante a leitura e
chegou a algumas conclusões interessantes.
Uma delas é sobre a pouca contribuição que sublinhar um texto traz para a aprendizagem. De longe a
técnica favorita dos estudantes, mostrou resultados extremamente pobres quando avaliada em situações
controladas. São bastante intuitivas as razões pelas quais sublinhar um texto é pouco efetivo, as mesmas
razões pelas quais ela é popular – o uso dessa técnica não requer treinamento, não toma praticamente
nenhum tempo extra durante o estudo e exige muito pouca reflexão além daquela exigida para
simplesmente ler um texto.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo
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12.
No Japão, robôs alocados na linha de produção de automóveis já trabalham, sem descansar um segundo e
sem supervisão, por trinta dias ininterruptos. Em todo o mundo, foram realizadas, no ano passado, 570 mil
cirurgias assistidas por robôs; e no Sloan-Kettering Cancer Center, em Nova York, um supercomputador que
dá assistência a elas é capaz de ler e processar 1 milhão de textos por segundo, para orientar diagnósticos e
procedimentos. Em breve, será possível transferir para máquinas profissões penosas (como chapeiro em
restaurantes industriais), subalternas (como cuidador de idosos) ou maçantes (como analista de crédito).
Mas todos estes desenvolvimentos, que poderiam aliviar a vida humana, estão prestes a se converter num
tormento, multiplicando desigualdade e desemprego.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo

13.
Ontem, em Roma, Adam Nordwell, o chefe índio da tribo Chippewa, protagonizou uma reviravolta
interessante. Ao descer do avião, proveniente da Califórnia, vestido com todo o esplendor tribal, Nordwell
anunciou, em nome do povo índio americano, que tomava posse da Itália “por direito de descoberta”, tal
como Cristóvão Colombo fizera quando chegara à América. “Proclamo este o dia da descoberta da Itália.”,
disse Nordwell. “Que direito tinha Colombo de descobrir a América quando esta já era habitada pelo seu
povo há milhares de anos? O mesmo direito tenho eu agora de vir à Itália proclamar a descoberta do vosso
país.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

se trata de um argumento indutivo.
se trata de um argumento dedutivo.
se trata de um argumento de autoridade.
se trata de um argumento por analogia.
se trata de um argumento abdutivo.

Gabarito
1–A
3–C
4–D
5–C
6–A
7–B
8–A
9–D
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10 – A
11 – C
12 – A
13 – D

Falácias
1.
Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um non-sequitur.
se trata de uma falsa analogia.
se trata de uma petição de princípio.
se trata de um argumento válido.

2.
Diálogo:
- Eu não leio esses textos teístas porque são cheios de falácias.
- Mas e como você sabe que são cheios de falácias?
- Porque são teístas!
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de uma falsa analogia.
se trata de uma petição de princípio.
se trata de um argumento válido.
se trata de uma generalização apressada.

3.
Você sabe que Deus é justo e benevolente, porque Deus é Deus e não pode ser injusto ou não benevolente.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a) se trata de uma petição de princípio.
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b) se trata de um apelo à emoção.
c) se trata de um argumento válido.
d) se trata de uma falsa analogia.

4.
É claro que você irá dizer que carne vermelha não faz mal à saúde. Você é dono de um açougue!
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de uma petição de princípio.
se trata de uma falsa analogia.
se trata de envenenar o poço.

5.
Todas as ações humanas são eventos, e todo evento tem causa. Nenhum evento que tenha causa pode ser
uma manifestação de livre-arbítrio. Portanto, nenhuma ação humana pode ser uma manifestação de livrearbítrio.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de uma generalização apressada.
se trata de um apelo à emoção.
se trata de envenenar o poço.

6.
Diálogo:
Pedro – Você sabe, aquelas feministas odeiam todos os homens.
Pedro – Sério?
Mateus – Sim, eu estava na minha aula de filosofia no outro dia em que Raquel fez uma apresentação.
Pedro – O que Raquel disse?
Mateus – Você sabe que ela é a única da turma que faz parte desse grupo feminista, o Centro da Mulher. Ela
disse que os homens são todos os porcos sexistas. Eu perguntei por que ela acreditava nisso e ela disse que
seus últimos namorados eram reais porcos sexistas….
Pedro – Isso não soa como um bom motivo para acreditar que todos nós somos porcos.
Mateus – Isso foi o que eu disse.
Pedro – O que ela disse?
Mateus – Ela disse que tinha visto o suficiente de homens para saber que estamos todos os suínos. Ela,
obviamente, odeia todos os homens.
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Pedro – Então você acha que todas as feministas são como ela?
Mateus – Tenho certeza que todos elas odeiam os homens.
Sobre o argumento utilizado por Raquel e Mateus, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de uma generalização apressada.
se trata de um ad hominem.
se trata de um non sequitur.

7.
Não vou mais lavar o carro, pois chove toda vez que eu faço isso.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de um post hoc (ou causa questionável)
se trata de uma generalização apressada.
se trata de uma falsa analogia.

8.
Os empregados são como pregos. Assim como os pregos precisam ser atingidos na cabeça, a fim de fazê-los
funcionar, assim deve ser feito com os empregados.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento correto.
se trata de um non sequitur.
se trata de uma generalização apressada.
se trata de uma falsa analogia.

9.
Rousseau descreve em Emílio sobre como educar crianças. Mas como podemos levar a sério neste assunto
alguém que colocou todos seus filhos para a adoção?
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de um argumento ad hominem.
se trata de um apelo à ignorância.
se trata de um espantalho.

10.
Ninguém provou ainda que alienígenas existem. Portanto eles não existem.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
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a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de uma generalização apressada.
se trata de uma falsa analogia.
se trata de um apelo à ignorância.

11.
Como a ciência foi incapaz de dar uma explicação natural para a cura do câncer do senhor Antônio, essa cura
só pode ser um milagre.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de um apelo à ignorância.
se trata de um non sequitur.
se trata de uma petição de princípio.

12.
A ciência ainda não foi capaz de encontrar uma explicação para o surgimento do universo. Portanto, Deus
existe.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um apelo à ignorância.
se trata de um argumento válido.
se trata de uma generalização apressada.
se trata de um post hoc.

13.
A religião não conseguiu provar a existência de Deus. Portanto, ele não existe.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um ad hominem.
se trata de uma generalização apressada.
se trata de um apelo à ignorância.
se trata de uma petição de princípio.

15.
O galo sempre canta antes do nascer do sol. Logo, o sol nasce porque o galo canta.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a) se trata de um post hoc (ou causa questionável).
b) se trata de um argumento válido.
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c) se trata de uma generalização apressada.
d) se trata de uma falsa analogia.

16.
Uma pessoa se muda para um apartamento. O fogão do apartamento passa a apresentar problemas. Os
antigos moradores do apartamento então dizem: "Nós nunca tivemos problemas com o fogão até que você
se mudou para cá. Logo você é a causa desse problema."
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de uma petição de princípio.
se trata de um post hoc (ou causa questionável).
se trata de um non sequitur.

17.
Aquilo que os defensores da eutanásia querem é muito claro. Eles querem poder matar quem esteja muito
doente. É por essa a razão me oponho à eutanásia.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

se trata de uma falácia chamada espantalho.
se trata de um argumento válido.
se trata de uma petição de princípio.
se trata de uma falsa analogia.

18.
Disse um certo político: “Meu adversário está me acusando de que o ﬁnanciamento da minha campanha não
foi feito de forma legal. Em resposta a isso, quero deixar claro para todos que todos os fundos que meu
adversário obteve para a sua campanha foram obtidos ilegalmente.”
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um argumento válido.
se trata de um non-sequitur.
se trata de uma falsa analogia.
se trata de um argumento contra o homem (ou ad hominem).

21.
Meu ex usava um tênis igual ao seu. Então é bom a gente parar por aqui porque não vai dar certo mesmo.
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Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de um post hoc.
se trata de um argumento válido.
se trata de uma falsa analogia.
se trata de um apelo à ignorância.

22.
Algumas pessoas descobriram que ﬁcar meia hora por dia de ponta-cabeça as ajuda a ﬁcarem mais alertas e
pensar mais claramente. Portanto, ﬁcar de ponta-cabeça trinta minutos por dia é algo que todos devemos
praticar.
Sobre o argumento acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

se trata de uma petição de princípio.
se trata de um argumento válido.
se trata de uma generalização apressada.
se trata de uma hipótese contrária ao fato.

25. (UFSM 2013)
Quando o assunto é aquecimento global, o mundo agora se divide entre ecorradicais e ecochatos. [...] De um
lado estão os ambientalistas radicais. Para eles, o aquecimento global é responsável por todos os desastres
naturais de que se tem notícia. É o caso da onda de calor de 2003, que matou 40 mil pessoas na Europa, e do
derretimento da neve do Kilimandjaro, por exemplo. (Na verdade, a onda foi causada por uma anomalia na
circulação de ar, e o Kilimandjaro já estava degelando desde 1953, graças a raios solares.)
Fonte: Revista Superinteressante, edição 299, dezembro 2011, p. 57.

Considere as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

Se alguém não for nem ecorradical nem ecochato quanto ao aquecimento global, a divisão proposta
no texto é uma falsa dicotomia.
Afirmar que todos os desastres naturais são causados pelo aquecimento global é um exemplo de
generalização apressada.
Atribuir a onda de calor de 2003 ao aquecimento global é um exemplo de falsa causa.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas l.
apenas III.
apenas l e ll.
apenas l e lll.
I, ll e III.
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Gabarito
1–D
Resolução
A alternativa correta é a letra A, porque esse é um argumento válido, já que se aceitamos a verdade das
premissas (todos os homens são mortais e Sócrates é homem), é impossível não aceitar que a conclusão
também seja verdadeira.

2–B
Resolução
O argumento acima é uma petição de princípio porque um dos integrantes do diálogo, ao justificar sua
conclusão, simplesmente repetiu o que já havia afirmado inicialmente. Por isso que a petição de princípio
também é chamada de raciocínio circular. A pessoa que a usa, ao invés de apresentar informações novas,
simplesmente retoma o que já afirmou, com palavras um pouco diferentes.

3–A
Resolução
Esse é um exemplo de petição de princípio. O argumento simplesmente afirma, para justificar a conclusão,
aquilo que já havia sido dito na conclusão. É como se disse: deus é justo porque é justo. Por isso que a
petição de princípio também é chamada de raciocínio circular. A pessoa que a usa, ao invés de apresentar
informações novas, simplesmente retoma o que já afirmou, com palavras um pouco diferentes.

4–D
Resolução
Esse argumento é um exemplo da falácia envenenar o poço. Um dos integrantes do diálogo pôs em dúvida a
imparcialidade, a sinceridade da outro apresentando uma característica sua que levanta suspeitas. A partir
de então, tudo o que disser será desconsiderado por quem assiste ao diálogo, embora o fato de essa pessoa
ser dona de um açougue não impeça que tenha bons argumentos.

5–A
Resposta
Esse é um argumento logicamente válido porque, se aceitamos que as premissas são verdadeiras, teremos
que aceitar a verdade da conclusão.

6–B
Resposta
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Nesse diálogo, em duas situações observamos uma generalização apressada. A Raquel, ao concluir que todos
os homens são porcos sexistas a partir da observação de que seus namorados eram assim. E o Mateus, ao
concluir que todas as feministas odeiam os homens a partir da observação do comportamento da Raquel
apenas. Em ambos os casos, se chegou a uma conclusão universal, do tipo “todos...”, a partir de um número
muito pequeno de casos que confirmam essa conclusão.

7–B
Resposta
Esse argumento é um post hoc porque conclui a partir da observação de uma correlação entre dois eventos,
a partir do fato de um sempre acontecer depois do outro, que há uma relação causal entre eles.
8–D
Resposta
Esse argumento é uma falsa analogia, já que nele há uma comparação entre empregados e pregos, na qual
são destacadas supostas semelhanças. Porém, essa semelhança é muito frágil se compararmos com as
diferenças que existem entre empregados e pregos. Para citar um exemplo, basta lembrarmos do fato de
que pregos são objetos e pessoas não.
9–B
Resposta
Esse é um argumento ad hominem porque nele são apresentadas informações desfavoráveis sobre
Rousseau (a pessoa de Rousseau, não suas opiniões), como razão para descartar suas opiniões.
10 – D
Resposta
Se trata de um apelo à ignorância porque se usou, como justificativa para a conclusão, o fato de ninguém ter
provado o contrário.
11 – B
Resposta
Se trata de um apelo à ignorância porque se usou, como justificativa para a conclusão, o fato de todos
ignorarem, desconhecerem uma explicação alternativa.
12 – A
Resposta
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Se trata de um apelo à ignorância porque se usou, como justificativa para a conclusão, o fato de todos
desconhecerem uma explicação alternativa.
13 – C
Resposta
Se trata de um apelo à ignorância porque se usou, como justificativa para a conclusão, o fato de ninguém ter
provado o contrário.
15 – A
Resposta
Esse argumento é um post hoc porque conclui a partir da observação de uma correlação entre dois eventos,
a partir do fato de um sempre acontecer depois do outro, que há uma relação causal entre eles.
16 – C
Resposta
Esse argumento é um post hoc porque conclui a partir da observação de uma correlação entre dois eventos,
a partir do fato de um acontecer depois do outro, que há uma relação causal entre eles. Mas esse nem
sempre é o caso. Dois eventos podem acontecer um depois do outro sem que haja relação causal entre eles.
17 – A
Resposta
Esse argumento é uma falácia do espantalho porque a opinião de um defensor da eutanásia foi distorcida,
alterada, para que fosse mais fácil descartá-la. Um médico defensor da eutanásia, por exemplo, não defende
a eutanásia porque quer matar indiscriminadamente qualquer pessoa que esteja muito doente. Ao invés
disso, deseja poder ajudar a morrer aquelas pessoas que estiverem em estado terminal, passando por
grande sofrimento e que, por isso, não desejam mais viver.
18 – D
Resposta
O argumento acima é um ad hominem porque um dos políticos, ao invés de responder a uma acusação feita
pelo seu adversário, também faz um ataque pessoal.
21 – C
Resposta
Esse argumento é uma falsa analogia porque a namorada conclui que o relacionamento não vai dar certo
pelo fato de seu namorado atual usar o mesmo tênis de seu ex. Ora, se trata de uma semelhança pouco
relevante para tirar uma conclusão como essa.
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22 – C
Resposta
O argumento acima é uma generalização apressada porque a partir da observação de alguns casos em que
ficar de ponta-cabeça ajuda a ficar mais alerta, se conclui que isso sempre contribui para ficar mais alerta.

25 – E
Resposta passo-a-passo
Passo 1: A primeira afirmação está correta, porque o texto da a entender que todos são ecohatos e
ecoradicais quando o assunto é meio ambiente, porém existem pessoas que não se incluem nesses rótulos.
Portanto, se trata de uma falsa dicotomia.
Passo 2: A segunda afirmação também está correta, já que é uma generalização apressada dizer que todos
os desastres naturais são culpa do aquecimento global, quando há uma série de casos que não são, como os
citados na sequência do texto.
Passo 3: A terceira afirmação também está correta. É uma falsa causa concluir que um evento (onda de calor
de 2003) é causado por outro (aquecimento global), simplesmente porque ambos acontecem ao mesmo
tempo.
Portanto, a alternativa correta é a letra E.
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Metaética: diferença entre juízos de fato e de valor
QUESTÃO 1
Juízo de fato são afirmações sobre o mundo, fatos, eventos, objetos, que podem ser verdadeiras ou falsas.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
QUESTÃO 2
Juízos de fato são descritivos.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.

QUESTÃO 3
Juízos de fato são normativos.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.

QUESTÃO 4
A afirmação “dragões existem” é um juízo de fato.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
QUESTÃO 5
Juízos de fato são aqueles que não geram muita discussão, pois é fácil identificar quando são verdadeiros e
quando são falsos. Juízos de valor, ao contrário, são sempre motivo de divergências.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.

QUESTÃO 6
Juízos de fato são sobre fatos reais e, portanto, são sempre verdadeiros.
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A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
QUESTÃO 7
A afirmação “a fome afeta milhares de pessoas no mundo” é um juízo de fato.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.

QUESTÃO 8
A afirmação “a fome é uma injustiça” é um juízo de valor.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.

QUESTÃO 9
A afirmação “a Segunda Guerra acabou em 1990” é um juízo de fato.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
QUESTÃO 10
A afirmação “deus existe” é um juízo de valor.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
QUESTÃO 11
“O holocausto é considerado horrível pela maioria das pessoas” é um juízo de valor.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
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QUESTÃO 12
Juízos de valor são normativos.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
QUESTÃO 13
A afirmação “o réu merece ser condenado” é um juízo de valor.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
Gabarito
1–A
2–B
3–B
4–A
5–B
6–B
7–A
8–A
9–A
10 – B
11 – B
12 – A
13 – A
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Metaética: subjetivismo, conceito e argumentos
QUESTÃO 1
Uma boa definição de subjetivismo é a afirmação de que “o bem e o mal não são universais”.
Essa afirmação:
a) É uma boa definição.
b) É uma definição incompleta.
c) Não tem nada a ver com o subjetivismo.
QUESTÃO 2
Para um subjetivista, os valores morais têm origem
a)
b)
c)
d)
e)

nos desejos pessoais.
nos desejos universais, que estão presentes em todos os membros da espécie humana.
nos mandamentos divinos.
nos costumes de uma sociedade.
nas tradições familiares.

QUESTÃO 3
“O subjetivista explicaria que os valores morais são formados a partir das experiências e daquilo que a
pessoa aprendeu com a família.”
A afirmação acima está
a) correta.
b) Incorreta.
QUESTÃO 4
Uma das consequências da ideia de que juízos morais são subjetivos é o fato de ser possível que a mesma
ação possa ser considerada certa para uma pessoa e errada para outra.
A afirmação acima está
a) Correta.
b) Incorreta.

QUESTÃO 5
Para um subjetivista, a afirmação “roubar é errado” equivale a “eu não gosto de roubo”.
A afirmação acima está
a) Correta.
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b) Incorreta.
QUESTÃO 6
Se uma pessoa pensa que devemos torturar inocentes, então para essa pessoa é verdade que devemos
torturar inocentes. Se uma pessoa pensa que é errado ajudar os outros, então para essa pessoa é verdade
que é errado ajudar os outros. Nenhum ponto de vista, por muito monstruoso ou absurdo que seja, pode ser
considerado realmente errado ou pelo menos pior do que pontos de vista alternativos.
A afirmação acima é compatível com a compreensão subjetivista sobre a natureza dos juízos morais?
a) Não.
b) Sim.

QUESTÃO 7
Para um subjetivista, podemos estar enganados sobre o que é certo ou errado.
A afirmação acima está:
a) Correta.
b) Incorreta.
Gabarito
1–B
2–A
3–B
4–A
5–A
6–B
7–B
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Filosofia Moral
1.(UEL 2015)
Leia o texto a seguir.
As leis morais juntamente com seus princípios não só se distinguem essencialmente, em todo o
conhecimento prático, de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a Filosofia moral
repousa inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao homem, não toma emprestado o mínimo que
seja ao conhecimento do mesmo (Antropologia).
KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2009.
p.73.

Com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em Immanuel Kant, assinale a alternativa
correta.
a) A fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência moral,
na qual se pesquisa mais o que o homem é, do que o que ele deveria ser.
b) O elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, sendo
as inclinações serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais.
c) O sentimento é o elemento determinante para a ação moral, e a razão, por sua vez, somente pode
dar uma direção à presente inclinação, na medida em que fornece o meio para alcançar o que é
desejado.
d) O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos “propulsores” humanos naturais, os quais se
direcionam ao bem próprio e ao bem do outro.
e) O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática pura, e as leis morais devem
ser independentes de qualquer condição subjetiva da natureza humana.
2. (UFSM 2015)
A necessidade de conviver em grupo fez o homem desenvolver estratégias adaptativas diversas. Darwin,
num estudo sobre a evolução e as emoções, mostrou que o reconhecimento de emoções primárias, como
raiva e medo, teve um papel central na sobrevivência. Estudos antigos e recentes têm mostrado que a
moralidade ou comportamento moral está associado a outros tipos de emoções, como a vergonha, a culpa,
a compaixão e a empatia. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam que as ações boas devem ser
motivadas exclusivamente pelo dever e não por impulsos ou emoções. Essa teoria é a ética
a)
b)
c)
d)
e)

deontológica ou kantiana.
das virtudes.
utilitarista.
contratualista.
teológica.

3. (UFSM 2015)
O biólogo Edward Wilson sustenta que a teoria da evolução explica não apenas a evolução das
características físicas predominantes em uma espécie, mas também a evolução de traços sociais (como a
divisão social do trabalho, a evolução da linguagem e da moralidade). Se isso é verdade, então aquilo que
hoje tendemos a considerar moralmente correto pode ser um produto de nosso passado evolutivo. Se nosso
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passado evolutivo tivesse sido diferente, é possível que nossa sensibilidade moral hoje também fosse
diferente.
Observe as afirmações a seguir, considerando as que são compatíveis com o enunciado da questão.
I.

II.
III.

O fato de hoje tendermos a valorizar atos de bondade e compaixão e a desvalorizar atos de
crueldade é um traço biológico de nossa espécie que deve ter trazido vantagens adaptativas aos
nossos antepassados.
Há um conjunto de normas morais que não mudam e que sempre foram adotadas universalmente.
A evolução moral está correlacionada com a capacidade adaptativa dos indivíduos e grupos ao
ambiente em que vivem.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas I e III.
apenas II e III.
I, II e III.

4. (UNESP 2014)
A condenação à violência pode ser estendida à ação dos militantes em prol dos direitos animais que
depredaram os laboratórios do Instituto Royal, em São Roque. A nota emocional é difícil de contornar: 178
cães da raça beagle, usados em testes de medicamentos, foram retirados do local. De um lado, por mais que
seja minimizado e controlado, há o sofrimento dos bichos. Do outro lado, está nosso bem maior: nas atuais
condições, não há como dispensar testes com animais para o desenvolvimento de drogas e medicamentos
que salvarão vidas humanas.
(Direitos animais. Veja, 25.10.2013.)

Sob o ponto de vista filosófico, os valores éticos envolvidos no fato relatado envolvem problemas
essencialmente relacionados
a)
b)
c)
d)
e)

à legitimidade do domínio da natureza pelo homem.
a diferentes concepções de natureza religiosa.
a disputas políticas de natureza partidária.
à instituição liberal da propriedade privada.
aos interesses econômicos da indústria farmacêutica.

5. (UNCISAL 2012)
A bioética é uma ética aplicada que trata de conflitos e controvérsias morais no âmbito das Ciências da Vida
e da Saúde, envolvendo valores e práticas. Suas reflexões abordam temas que atingem a vida de forma
irreversível.
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As opções a seguir apresentam temas tratados pela Bioética, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

políticas públicas na área de saúde e combate à mortalidade infantil.
aborto e clonagem.
eutanásia e uso de órgão de animais em seres humanos.
fertilização artificial e conservação do corpo humano após a morte.
produção de transgênicos e engenharia genética humana.

6. (UPE 2013)
A história da ética, como disciplina filosófica, é mais limitada, no tempo e no material tratado, que a história
das ideias morais da humanidade. Esta última história compreende o estudo de todas as normas que
regulam o comportamento humano desde os tempos pré-históricos até nossos dias.
VITA, Luís Washington. Introdução à filosofia, 1964, p. 143.

Sobre esse assunto, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) A ética é uma ciência prática e, portanto, sem rigor teórico.
( ) A ética ou filosofia moral é a parte da estética que se ocupa da reflexão a respeito das noções e dos
princípios que fundamentam a vida humana.
( ) Uma das definições mais corriqueiras da ética ou moral é aquela que se refere ao estudo da atividade
humana com relação aos seus fins imediatos, que é a realização plena da humanidade.
( ) A história da moral serve de objeto de reflexão para a ética, ou seja, a ética parte da diversidade de morais
no tempo, com os seus respectivos valores, princípios e normas.
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( ) A filosofia moral se ocupa da conduta humana sob o aspecto, segundo o qual pode ser julgada certa ou
errada, virtuosa ou viciosa, boa ou má.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, F, V, V
F, F, V, V, V
V, F, F, V, V
V, V, F, F, F
F, V, F, F, V

7. (UNESP)
Por que as pessoas fazem o bem? A bondade está programada no nosso cérebro ou se desenvolve com a
experiência? O psicólogo Dacher Keltner, diretor do Laboratório de Interações Sociais da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, investiga essas questões por vários ângulos e apresenta resultados surpreendentes.
Keltner – O nervo vago é um feixe neural que se origina no topo da espinha dorsal. Quando ativo, produz
uma sensação de expansão confortável no tórax, como quando estamos emocionados com a bondade de
alguém ou ouvimos uma bela música. Pessoas com alta ativação dessa região cerebral são mais propensas a
desenvolver compaixão, gratidão, amor e felicidade.
Mente & Cérebro – O que esse tipo de ciência o faz pensar?
Keltner – Ela me traz esperanças para o futuro. Que nossa cultura se torne menos materialista e privilegie
satisfações sociais como diversão, toque, felicidade que, do ponto de vista evolucionário, são as fontes mais
antigas de prazer. Vejo essa nova ciência em quase todas as áreas da vida. Ensina-se meditação em prisões e
em centros de detenção de menores. Executivos aprendem que inteligência emocional e bom
relacionamento podem fazer uma empresa prosperar mais do que se ela for focada apenas em lucros.
(www.mentecerebro.com.br. Adaptado.)

De acordo com a abordagem do cientista entrevistado, as virtudes morais e sentimentos agradáveis
a)
b)
c)
d)
e)

dependem de uma integração holística com o universo.
dependem de processos emocionais inconscientes.
são adquiridos por meio de uma educação religiosa.
são qualidades inatas passíveis de estímulo social.
estão associados a uma educação filosófica racionalista.

Gabarito
1–E
2–A
3–C
4–A
5–A
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6–A
7–D
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Meio ambiente
1.(UFSM 2013)
A economia verde contém os seguintes princípios para o consumo ético de produtos: a matéria-prima dos
produtos deve ser proveniente de fontes limpas e não deve haver desperdício dos produtos. O Estado,
entretanto, não impõe, até o presente momento, sanções àqueles cidadãos que não seguem esses
princípios.
Considere as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

Esses princípios são juízos de fato.
Esses princípios são, atualmente, uma questão de moralidade, mas não de legalidade.
A ética epicurista, a exemplo da economia verde, propõe uma vida mais moderada.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas I e II.
apenas III.
apenas II e III.
I, II e III.

2. (UFSM 2013)
Leonardo Boff define sustentabilidade do seguinte modo: Uma ação é sustentável se, e somente se, ela é
destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres,
especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando à sua continuidade e ainda
atender as necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e
enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução.
Considere as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

Atender as necessidades da geração presente é condição necessária, mas não suficiente, para haver
sustentabilidade.
Atender as necessidades da geração futura é condição suficiente, mas não necessária, para haver
sustentabilidade.
Manter o capital natural é condição necessária e suficiente para haver sustentabilidade.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.
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Gabarito
1–D
2–A
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Consumo
1. UNESP 2013
8) O marketing religioso objetiva identificar as necessidades de espírito e de conhecimento dos adeptos de
uma determinada religião, oferecendo uma linha de produtos e serviços específicos para determinado
segmento religioso e linguagem inerente ao tipo de pregação veiculada. A pessoa que se sente vazia num
mundo capitalista e individualista busca refúgio através de uma religião. Identificar o público que mais
frequenta o templo e o bairro onde o mesmo está situado, o nível de escolaridade, renda, hábitos, demais
dados dos perfis demográficos e psicográficos são considerados num planejamento de marketing de uma
linha de produtos religiosos. (Fernando Rebouças. Marketing religioso.www.infoescola.com, 04.01.2010.
Adaptado.) O fenômeno descrito pode ser explicado por tendências de

a) instrumentalização e mercantilização da fé religiosa.
b) crítica religiosa à massificação de produtos de consumo.
c) recuperação das práticas religiosas tradicionais.
d) indiferença das igrejas e religiões frente às demandas de mercado.
e) rejeição de ferramentas administrativas no âmbito religioso.
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Filosofia da linguagem
1. (UFPA)
Considerando que a linguagem verbal é um dos principais elementos constitutivos do mundo cultural
porque nos permite transcender a experiência vivida, é correto afirmar:
a) O signo verbal tem a capacidade de apresentar para a consciência o respectivo objeto que se
encontra ausente.
b) O nome não tem relação alguma com seu referente.
c) A relação entre significante e significado do signo verbal é aleatória e transcendental
d) A cultura é um processo transcendental da constituição do imaginário popular.
e) O signo verbal é extraído da realidade por meio de um processo de abstração.

Gabarito
1–A
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Filosofia da ciência
1.(UEL)
Em 2012, o Vaticano permitiu o acesso do público a vários documentos, entre eles o Sumário do julgamento
de Giordano Bruno e os Atos do processo de Galileu. As teorias desses estudiosos, juntamente com o
Homem Vitruviano, são exemplos de uma profunda transformação no modo de conceber e explicar o
conhecimento da natureza.
Com base nos conhecimentos sobre a investigação da natureza no início da ciência moderna,
particularmente em Galileu, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A nova atitude de investigação rendeu-se ao poder de convencimento argumentativo da Igreja, a ponto
de o próprio Galileu, ao abjurar suas teses, ter se convencido dos equívocos da sua teoria.
( ) A observação dos fenômenos, a experimentação e a noção de regularidade matemática da natureza
abalaram as concepções que fundamentavam a visão medieval de mundo.
( ) O abandono da especulação levou Galileu a adotar pressupostos da filosofia de Aristóteles, pois esse
pensador possuía uma concepção de experimentação similar à sua.
( ) O método de investigação da natureza restringia-se àquilo que podia ser apreendido imediatamente pelos
sentidos, uma vez que o que está além dos sentidos é mera especulação.
( ) Uma das razões mais fortes para a condenação de Galileu foi sua identificação da imperfeição dos corpos
celestes, o que contrariava os dogmas da igreja.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a)
b)
c)
d)

V, V, V, F, F.
V, V, F, V, F.
V, F, V, F, V.
F, V, F, F, V.
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e) F, F, V, F, V.
2. (ENEM)
Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições
diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixada
em último lugar.
GALILEI, G. Carta a Benedetto Castelli. In: Ciência e fé: cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a
Bíblia. São Paulo: Unesp, 2009. (adaptado)

O texto, extraído da carta escrita por Galileu (1564-1642) cerca de trinta anos antes de sua condenação pelo
Tribunal do Santo Oficio, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII.
A declaração de Galileu defende que
a) a bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais,
tornando-se guia para a ciência.
b) o significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na bíblia constitui uma referência
primeira.
c) as diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os
dogmas da Igreja.
d) a bíblia deve receber uma interpretação literal porque, desse modo, não será desviada a verdade
natural.
e) os intérpretes precisam propor, para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem o significado
imediato das palavras.
3. (UFSM)
Há muitas razões para valorizar a ciência. A importância de prever e explicar fenômenos naturais e facilitar
nosso controle de ambientes hostis, facilitando nossa adaptação, é uma delas. Em função do sucesso que a
ciência tem em explicar muitos fenômenos, a maioria das pessoas não diretamente envolvidas com
atividades científicas tende a pensar que uma teoria científica é um conjunto de leis verdadeiras e infalíveis
sobre o mundo natural. Mudanças teóricas radicais na história da ciência (como a substituição de um
modelo geocêntrico por um modelo heliocêntrico de explicação do movimento planetário) levaram filósofos
a suspeitar dessa imagem das teorias científicas. A teoria da ciência do físico e filósofo austríaco Karl Popper
se caracterizou por sustentar que as leis científicas possuem um caráter
I.
II.
III.
IV.

hipotético e provisório.
assistemático e irracional.
matemático e formal.
contraditório e tautológico.

É/São verdadeira(s) a(s) assertiva(s)
a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
I e II apenas.
III apenas.
II e IV apenas.
III e IV apenas.
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4. (ENEM)
Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi
proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a
natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes
e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo
humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente.
CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 2, n. 4, 2004
(adaptado).

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza.
Nesse contexto, a investigação científica consiste em
a)
b)
c)
d)

expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e
religiosos.
e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.
5. (UFSJ)
O Círculo de Viena foi um importante marco para a filosofia e, exemplarmente, propôs que,
a) antes de ser classificado de percepção extrema ou subjetividade, todo e qualquer dado deve ser
sistematicamente analisado.
b) em qualquer evento, existe algo de subjetivo e isso é disfarçado pelas extraordinárias extensões no
mundo metafísico.
c) para ser aceita como verdadeira, uma teoria científica deveria passar pelo crivo da verificação
empírica.
d) no limite do que o sujeito pode perceber e do que é exatamente o objeto há um abismo de
possibilidades e é nisso que consiste a importância da metafísica.
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6. (UNESP)

Se me mostrarem um único ser vivo que não tenha ancestral, minha teoria poderá ser enterrada.
(Charles Darwin)

Sobre essa frase, afirmou-se que:
I.
II.
III.
IV.
V.

Contrapõe-se ao criacionismo religioso.
Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual todas as espécies têm uma essência fixa e
eterna.
Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia refutar a hipótese evolutiva darwiniana.
Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir da modificação de espécies ancestrais, não
aparentadas entre si.
Nega a existência de espécies extintas, que não deixaram descendentes.

É correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

IV, apenas.
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III, IV e V.

7. (UPE)
A validade de nossos conhecimentos é garantida pela correção do raciocínio. São dois os modos de
raciocínio: o indutivo e o dedutivo.
Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.
a) O raciocínio indutivo é amplamente utilizado pelas ciências experimentais.
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b) O raciocínio indutivo parte de uma lei universal, considerada válida para um determinado conjunto,
aplicando-a aos casos particulares desse conjunto.
c) O raciocínio dedutivo parte de uma lei particular, considerada válida para um determinado conjunto,
aplicando-a aos casos universais desse conjunto.
d) O raciocínio dedutivo é uma argumentação na qual, a partir de dados singulares suficientemente
enumerados, inferimos uma verdade universal.
e) O raciocínio indutivo é o argumento cuja conclusão é inferida necessariamente de duas premissas.
8. (UEG)
A ciência desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa adesão imediata às coisas, da ausência de
crítica e da falta de curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica vê
problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2003. p. 218.

Com base na afirmação precedente pode-se afirmar que:
a) a ciência, ao contrário do senso comum, é um conhecimento objetivo, quantitativo e generalizador,
que se opõe ao caráter dogmático e subjetivo do senso comum.
b) a ciência domina o imaginário contemporâneo. Isso significa que, cada vez mais, confiamos no
testemunho de nossos sentidos que promovem uma adesão acrítica à realidade dada.
c) a ciência existe para confirmar nossas certezas cotidianas, utilizando um pensamento assistemático
que despreza o trabalho da razão.
d) a rigor, a ciência complementa o senso comum, mas banindo os obstáculos e problemas observados
por nossa percepção imediata das coisas.

9. (UNIOESTE)
“A ideia de conduzir os negócios da ciência com o auxílio de um método que encerre princípios firmes,
imutáveis e incondicionalmente obrigatórios, vê-se diante de considerável dificuldade, quando posta em
confronto com os resultados da pesquisa histórica. Verificamos, fazendo um confronto, que não há uma só
regra, embora plausível e bem fundada na epistemologia, que deixe de ser violada em algum momento.
Torna-se claro que tais violações não são eventos acidentais, não são o resultado de conhecimento
insuficiente ou de desatenção que poderia ter sido evitada. Percebemos, ao contrário, que as violações são
necessárias para o progresso. Com efeito, um dos notáveis traços dos recentes debates travados em torno
da história e da filosofia da ciência é a compreensão de que acontecimentos e desenvolvimentos tais como a
invenção do atomismo na Antiguidade, a revolução copernicana, o surgimento do moderno atomismo
(teoria cinética; teoria da dispersão; estereoquímica; teoria quântica), o aparecimento gradual da teoria
ondulatória da luz só ocorreram porque alguns pensadores decidiram não se deixar limitar por certas regras
metodológicas ‘óbvias’ ou porque involuntariamente as violaram.”
Paul Feyerabend.

Considerando o texto acima, que trata do método na ciência, seguem as afirmativas abaixo:
I.

II.

A história da atividade científica, segundo Feyerabend, mostra que os resultados alcançados pela
ciência são fruto da perseverança e do trabalho duro dos cientistas em torno de um conjunto de
métodos precisos.
O método em ciência, visto como a construção de um caminho que leve, inevitavelmente, a um
conjunto de verdades imutáveis, é algo sumamente problemático.
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III.
IV.
V.

O surgimento de avanços científicos significativos está intimamente ligado à violação involuntária de
regras de método que, na sua simplicidade, emperram o avanço científico.
Dada qualquer regra, por mais fundamental que se apresente para a ciência, sempre surgirão
ocasiões nas quais é conveniente ignorar a regra e mesmo adotar uma regra contrária.
A epistemologia, à luz da pesquisa histórica, apresenta um conjunto de eventos não acidentais que
se mostraram decisivos quando se trata de compreender o desenvolvimento exitoso de seus
resultados.

Das afirmativas acima
a)
b)
c)
d)
e)

somente as afirmações I e II estão corretas.
somente as afirmações IV e V estão corretas.
somente as afirmações I e IV estão corretas.
somente as afirmações II, IV e V estão corretas.
somente as afirmações I, III e V estão corretas.

Gabarito
1–D
2 -E
3–A
4–C
5–C
6– D
7–A
8–A
9–D
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Filosofia da religião
1. (UEG 2012)
Uma pesquisa publicada em março de 2011 informa que o sentimento religioso está diminuindo nos países
ricos e que, em algumas décadas, o ateísmo pode se tornar majoritário nessas regiões. Independentemente
de concordar ou não com as conclusões da pesquisa, filosoficamente, tal perspectiva pode ser relacionada a
a) Descartes e sua noção de que Deus existe na medida em que existe a ideia de Deus e ela está no
homem, mas não veio do homem.
b) Marx, que definiu a religião como o “ópio do povo”, considerando que as condições materiais
interferem nas crenças.
c) Sartre e a noção existencialista de que todo homem é livre e deve se responsabilizar por essa
liberdade.
d) Spinoza e sua perspectiva de um deus panteísta, um deus que seria as próprias leis da natureza.
Gabarito
1–B

UNESP
QUESTÃO 1
Quase sem exceção, os filósofos colocaram a essência da mente no pensamento e na consciência; o homem
era o animal consciente, o “animal racional”. Porém, segundo Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX,
sob o intelecto consciente está a “vontade inconsciente”, uma força vital persistente, uma vontade de
desejo imperioso. Às vezes, pode parecer que o intelecto dirija a vontade, mas só como um guia conduz o
seu mestre. Nós não queremos uma coisa porque encontramos motivos para ela, encontramos motivos para
ela porque a queremos; chegamos até a elaborar filosofias e teologias para disfarçar nossos desejos.
(Will Durant. A história da filosofia, 1996. Adaptado.)

Explique a importância da concepção do homem como “animal racional” para a filosofia. Como o conceito
de “vontade inconsciente”, proposto por Schopenhauer, compromete a confiança filosófica na razão?
QUESTÃO 2
Se um estranho chegasse de súbito a este mundo, eu poderia exemplificar seus males mostrando-lhe um
hospital cheio de doentes, uma prisão apinhada de malfeitores e endividados, um campo de batalha
salpicado de carcaças, uma frota naufragando no oceano, uma nação desfalecendo sob a tirania, fome ou
pestilência. Se eu lhe mostrasse uma casa ou um palácio onde não houvesse um único aposento confortável
ou aprazível, onde a organização do edifício fosse causa de ruído, confusão, fadiga, obscuridade, e calor e
frio extremados, ele com certeza culparia o projeto do edifício. Ao constatar quaisquer inconveniências ou
defeitos na construção, ele invariavelmente culparia o arquiteto, sem entrar em maiores considerações.
(David Hume. Diálogos sobre a religião natural, 1992. Adaptado.)

a) Explicite o tema filosófico abordado no texto e sua relação com a criação do mundo.
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b) Explique como os argumentos do filósofo evidenciam um ponto de vista empirista (fundamentado na
experiência) e cético (baseado na dúvida), em contraste com uma concepção metafísica sobre o tema.
QUESTÃO 3
Dogmatismo vem da palavra grega dogma, que significa: uma opinião estabelecida por decreto e ensinada
como uma doutrina, sem contestação. O dogmatismo é uma atitude autoritária e submissa. Autoritária
porque não admite dúvida, contestação e crítica. Submissa porque se curva a opiniões estabelecidas. A
ciência distingue-se do senso comum porque este é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos,
tradições cristalizadas, enquanto a ciência baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e
na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade.
(Marilena Chaui. Convite à filosofia, 1994. Adaptado.)

a) Cite duas implicações políticas do dogmatismo. b) Do ponto de vista da objetividade, explique por que
o conhecimento científico é superior ao senso comum.
QUESTÃO 4
Texto 1
Entre os que se consideram a parte civilizada da Humanidade, que fizeram e multiplicaram leis positivas para
a determinação da propriedade, ainda vigora esta lei original da natureza e, em virtude dessa lei, o peixe que
alguém apanha no oceano torna-se propriedade daquele que teve o trabalho de apanhá-lo, pelo esforço que
o retira daquele estado comum em que natureza o deixou. Deus, ao dar o mundo em comum a todos os
homens, ordenou-lhes também que trabalhassem. Aquele que, em obediência a esta ordem de Deus,
dominou, lavrou e semeou parte da terra, anexou-lhe por esse meio algo que lhe pertencia, a que nenhum
outro tinha direito.
(Locke. Ensaio acerca do entendimento humano, 1991. Adaptado.)

Texto 2
Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando, colocado pela natureza a igual
distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, é impedido pela piedade natural de
fazer mal a alguém. Mas, desde o instante em que se percebeu ser útil a um só contar com provisões para
dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas
florestas transformaram-se em campos que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a
escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas.
(Rousseau. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 1991. Adaptado.)

Qual a diferença entre os dois textos no tocante à origem do direito à propriedade? A partir dos textos,
explique como os autores influenciaram o desenvolvimento do pensamento liberal e do pensamento
socialista.
QUESTÃO 5
À medida que a ciência se mostrou capaz de compreender a realidade de forma mais rigorosa, tornando
possível fazer previsões e transformar o mundo, houve a tendência a desprezar outras abordagens da
realidade, como o mito, a religião, o bom senso da vida cotidiana, a vida afetiva, a arte e a filosofia. A
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confiança total na ciência valoriza apenas a racionalidade científica, como se ela fosse a única forma de
resposta às perguntas que o homem se faz e a única capaz de resolver os problemas humanos.
(Maria L. de A. Aranha e Maria H.P. Martins. Temas de filosofia, 1992.)

Com base na ideia de “verdade absoluta”, explique a diferença entre mito e ciência. Considerando a
expressão “confiança total na ciência”, explique como o próprio conhecimento científico pode se
transformar em mito.
QUESTÃO 6
Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira gera-se e cresce graças ao ensino –
por isso requer experiência e tempo –, enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito. Não é,
pois, por natureza, que as virtudes se geram em nós. Adquirimo-las pelo exercício, como também sucede
com as artes. As coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemo-las fazendo; por
exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tocando esse instrumento. Da
mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a temperança, a bravura etc.
(Aristóteles. Ética a Nicômaco, 1991. Adaptado.)
Responda como a concepção de Aristóteles sobre a origem das virtudes se diferencia de uma concepção
inatista, para a qual as virtudes seriam anteriores à experiência pessoal. Explique a importância dessa
concepção aristotélica no campo da educação.
QUESTÃO 7
Texto 1
Todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus semelhantes e está, por sua vez, obrigado a
respeitar todos os demais. A humanidade em si mesma é uma dignidade, pois um ser humano não pode ser
usado meramente como um meio (instrumento) por qualquer ser humano.
(Immanuel Kant. A metafísica dos costumes, 2010. Adaptado.)

Texto 2
Ao se assenhorar de um Estado, aquele que o conquista deve definir as más ações a executar e fazê-lo de
uma só vez, a fim de não ter de as renovar a cada dia. Deve-se fazer as injúrias todas de um só golpe. Quanto
aos benefícios, devem ser concedidos aos poucos, de sorte que sejam mais bem saboreados.
(Nicolau Maquiavel. O príncipe, 2000. Adaptado.)

a) Considerando o texto 1, explique por que a ética de Kant apresenta um alcance universalista. Justifique
sua compatibilidade com o Iluminismo filosófico.
b) Considerando o texto 2, explique a posição assumida por Maquiavel em relação à manipulação política.
Justifique a incompatibilidade entre a ética de Kant e os procedimentos recomendados por Maquiavel
para a manutenção do poder político.
QUESTÃO 8
Sou imperfeito, logo existo. Sustento que o ser ou é carência ou não é nada. Sustento que uma pessoa com
deficiência intelectual é um ser com carências e imperfeições. Sustento que eu, você e ele somos seres com
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carências e imperfeições. Portanto, concluo que nós, os seres humanos, pelo fato de existir, somos – TODOS
– incapazes e capazes intelectualmente. A diferença entre um autista severo e eu é o grau de carência, não a
diferença entre o que somos. A “razão alterada” é um tipo de racionalidade diferenciada que considera as
pessoas como seres únicos e não categorizados em padrões sociais que agrupam as pessoas por níveis,
índices ou coeficientes.
(Chema Sánchez Alcón. “Crítica de la razón alterada”. http://losojosdehipatia.com.es, 30.10.2016. Adaptado.)

De acordo com o texto, “razão alterada” é

a) uma racionalidade tradicional voltada à pesquisa filosófica do ser como entidade metafísica.
b) um conceito científico empregado para legitimar padrões de normalidade com base na biologia.
c) um conceito filosófico destinado a criticar a valorização da diferença no campo intelectual.
d) uma metodologia científica que expressa a diferença entre seres humanos com base no coeficiente
intelectual.
e) um tipo de racionalidade contestadora de padrões sociais e dotada de pretensões universalistas.

QUESTÃO 9
De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material ou físico, um produto do
funcionamento cerebral. De outro lado, de acordo com as visões não materialistas, a mente é algo diferente
do cérebro, podendo existir além dele. Ambas as posições estão enraizadas em uma longa tradição filosófica,
que remonta pelo menos à Grécia Antiga. Assim, enquanto Demócrito defendia a ideia de que tudo é
composto de átomos e todo pensamento é causado por seus movimentos físicos, Platão insistia que o
intelecto humano é imaterial e que a alma sobrevive à morte do corpo. (Alexander Moreira-Almeida e Saulo
de F. Araujo. “O cérebro produz a mente?:
um levantamento da opinião de psiquiatras”.
www.archivespsy.com, 2015.) A partir das informações e das relações presentes no texto, conclui-se que

a) a hipótese da independência da mente em relação ao cérebro teve origem no método científico.
b) a dualidade entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes como separação entre pensamento
e extensão.
c) o pensamento de Santo Agostinho se baseou em hipóteses empiristas análogas às do materialismo.
d) os argumentos materialistas resgatam a metafísica platônica, favorecendo hipóteses de natureza
espiritualista.
e) o progresso da neurociência estabeleceu provas objetivas para resolver um debate originalmente
filosófico.
QUESTÃO 10
Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia que têm das coisas e não com as coisas em
si. Seria grande passo, em alívio da nossa miserável condição, se se provasse que isso é uma verdade
absoluta. Pois se o mal só tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso

269
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
poder não o levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Por que atribuir à doença, à indigência, ao
desprezo um gosto ácido e mau se o podemos modificar? Pois o destino apenas suscita o incidente; a nós é
que cabe determinar a qualidade de seus efeitos.
(Michel de Montaigne. Ensaios, 2000. Adaptado.)

De acordo com o filósofo, a diferença entre o bem e o mal
a) representa uma oposição de natureza metafísica, que não está sujeita a relativismos existenciais.
b) relaciona-se com uma esfera sagrada cujo conhecimento é autorizado somente a sacerdotes
religiosos.
c) resulta da queda humana de um estado original de bem-aventurança e harmonia geral do Universo.
d) depende do conhecimento do mundo como realidade em si mesma, independente dos julgamentos
humanos.
e) depende sobretudo da qualidade valorativa estabelecida por cada indivíduo diante de sua vida.
QUESTÃO 11
Posto que as qualidades que impressionam nossos sentidos estão nas próprias coisas, é claro que as ideias
produzidas na mente entram pelos sentidos. O entendimento não tem o poder de inventar ou formar uma
única ideia simples na mente que não tenha sido recebida pelos sentidos. Gostaria que alguém tentasse
imaginar um gosto que jamais impressionou seu paladar, ou tentasse formar a ideia de um aroma que nunca
cheirou. Quando puder fazer isso, concluirei também que um cego tem ideias das cores, e um surdo, noções
reais dos diversos sons. (John Locke. Ensaio acerca do entendimento humano, 1991. Adaptado.) De acordo
com o filósofo, todo conhecimento origina-se

a) da reminiscência de ideias originalmente transcendentes.
b) da combinação de ideias metafísicas e empíricas.
c) de categorias a priori existentes na mente humana.
d) da experiência com os objetos reais e empíricos.
e) de uma relação dialética do espírito humano com o mundo.
QUESTÃO 12
É necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer- se disso segundo a necessidade. Deixando de parte, pois, as coisas ignoradas relativamente aos príncipes e
falando a respeito das que são reais, digo que todos os homens, máxime os príncipes, por estarem mais no
alto, se fazem notar através das qualidades que lhes acarretam reprovação ou louvor. Isto é, alguns são tidos
como liberais, outros como miseráveis; alguns são tidos como pródigos, outros como rapaces; alguns são
cruéis e outros piedosos; perjuros ou leais; efeminados e pusilânimes ou truculentos e animosos;
humanitários ou soberbos; lascivos ou castos; estúpidos ou astutos; enérgicos ou indecisos; graves ou
levianos; religiosos ou incrédulos, e assim por diante. E eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito de
louvar que um príncipe possuísse, entre todas as qualidades referidas, as que são tidas como boas; mas a
condição humana é tal, que não consente a posse completa de todas elas, nem ao menos a sua prática
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consistente; é necessário que o príncipe seja tão prudente que saiba evitar os defeitos que lhe arrebatariam
o governo e praticar as qualidades próprias para lhe assegurar a posse deste, se lhe é possível; mas, não
podendo, com menor preocupação, pode-se deixar que as coisas sigam seu curso natural.
(Maquiavel. O Príncipe, 1983. Adaptado.)

Identifique, exemplificando com passagens do texto, a concepção de Maquiavel acerca da maneira como o
governante deve se comportar. Indique dois elementos, presentes ou não no texto, que permitam
associar o pensamento de Maquiavel à visão de mundo dos humanistas.
QUESTÃO 13
Ninguém pode deixar de reconhecer a influência da teoria do bom selvagem na consciência contemporânea.
Ela é vista no presente respeito por tudo o que é natural (alimentos naturais, remédios naturais, parto
natural) e na desconfiança diante do que é feito pelo homem, no desuso dos estilos autoritários de criação
de filhos e na concepção dos problemas sociais como defeitos reparáveis em nossas instituições, e não como
tragédias inerentes à condição humana.
(Steven Pinker. Tábula rasa – a negação contemporânea da natureza humana, 2004. Adaptado.)

Explique a origem e o conteúdo da “teoria do bom selvagem” na história da Filosofia e comente sua
implicação na análise dos problemas sociais.
QUESTÃO 14
Não é preciso uma grande arte, uma eloquência muito rebuscada, para provar que os cristãos devem
tolerar-se uns aos outros. Vou mais longe: afirmo que é preciso considerar todos os homens como nossos
irmãos. O quê! O turco, meu irmão? O chinês? O judeu? O siamês? Sim, certamente; porventura não somos
todos filhos do mesmo Pai e criaturas do mesmo Deus? Penso que poderia surpreender a obstinação de
alguns líderes religiosos se lhes falasse: “Escutem-me, pois o Deus de todos esses mundos me falou: há
novecentos milhões de pequenas formigas como nós sobre a terra, mas apenas o meu formigueiro é bemvisto por Deus; todos os outros lhe causam horror desde a eternidade; meu formigueiro será o único
afortunado, e todos os outros serão desafortunados”. Eles me agarrariam então e me perguntariam quem
foi o louco que disse essa besteira. Eu seria obrigado a responder-lhes: “Foram vocês mesmos”. Procuraria
em seguida acalmá-los, mas seria bem difícil.
(Voltaire. Tratado sobre a tolerância [originalmente publicado em 1763], 2015. Adaptado.)

Qual foi o nome atribuído ao mais importante movimento filosófico francês do século XVIII? Explique a
importância do texto de Voltaire para o desenvolvimento desse movimento filosófico e para a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia da ONU em 1948.
QUESTÃO 15
Texto 1
Se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles
tornam-se inimigos. E no caminho para seu fim (que é principalmente sua própria conservação, e às vezes
apenas seu deleite) esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro. E disto se segue que, quando um
invasor nada mais tem a recear do que o poder de um único outro homem, se alguém planta, semeia,
constrói ou possui um lugar conveniente, é provável de esperar que outros venham preparados com forças
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conjugadas, para desapossá-lo e privá-lo, não apenas do fruto de seu trabalho, mas também de sua vida e de
sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação aos outros.
(Thomas Hobbes. Leviatã [publicado originalmente em 1651], 1999. Adaptado.)

Texto 2
Anarquismo é a doutrina segundo a qual o indivíduo é a única realidade, que deve ser absolutamente livre e
que qualquer restrição que lhe seja imposta é ilegítima. Costuma-se atribuir a Proudhon (1809-1865) o
nascimento do Anarquismo. Sua principal preocupação foi mostrar que a justiça não pode ser imposta ao
indivíduo, mas é uma faculdade do eu individual que, sem sair do seu foro interior, sente a dignidade da
pessoa do próximo como a sua própria e, portanto, adapta-se à realidade coletiva mesmo conservando a sua
individualidade.
(Nicola Abbagnano. Dicionário de Filosofia, 2000. Adaptado.)

Qual foi a solução proposta por Hobbes para a resolução do problema exposto no texto 1? Explique a
principal diferença entre Hobbes e a doutrina anarquista de Proudhon quanto à organização política.

QUESTÃO 16
Texto 1
Quanto mais as classes exploradas, o “povo”, sucumbem aos poderes existentes, tanto mais a arte se
distanciará do “povo”. A arte pode preservar a sua verdade, pode tornar consciente a necessidade de
mudança, mas apenas quando obedece à sua própria lei contra a lei da realidade. A arte não pode mudar o
mundo, mas pode contribuir para a mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres que
poderiam mudar o mundo. A renúncia à forma estética é abdicação da responsabilidade. Priva a arte da
verdadeira forma em que pode criar essa outra realidade dentro da realidade estabelecida – o cosmos da
esperança. A obra de arte só pode obter relevância política como obra autônoma. A forma estética é
essencial à sua função social.
(Herbert Marcuse. A dimensão estética, s/d. Adaptado.)

Texto 2
Foi com estranhamento que crítica e público receberam a notícia de que a escritora paulista Patrícia Engel
Secco, com a ajuda de uma equipe, simplificou obras de Machado de Assis e de José de Alencar para facilitar
sua leitura. O projeto que alterou partes do conto O Alienista e do romance A Pata da Gazela recebeu a
aprovação do Ministério da Cultura para captar recursos com a lei de incentivo para imprimir e distribuir,
gratuitamente, 600000 exemplares. Os livros apresentam substituição de palavras e expressões com registro
simplificado, como, por exemplo, a troca de “prendas” por “qualidades” em O Alienista. “O público-alvo do
projeto é constituído por não leitores, ou leitores novos, jovens e adultos, de todos os níveis de escolaridade
e faixa de renda”, afirmou Patrícia. Autora de mais de 250 títulos, em sua maioria infantis, ela diz que
encontra diariamente pessoas que não leem, mas que poderiam se interessar pelo universo de Machado e
Alencar se tivessem acesso a uma obra facilitada.
(Meire Kusumoto. “De Machado de Assis a Shakespeare: quando a adaptação diminui obras clássicas”.
http://veja.abril.com.br, 12.05.2014. Adaptado.)

Explique o significado da autonomia da obra de arte para o filósofo Marcuse. Considerando esse conceito
de autonomia, explique o significado estético do projeto literário de facilitação de algumas obras de
Machado de Assis e de José de Alencar.
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QUESTÃO 17
Preguiça e covardia são as causas que explicam por que uma grande parte dos seres humanos, mesmo muito
após a natureza tê-los declarado livres da orientação alheia, ainda permanecem, com gosto, e por toda a
vida, na condição de menoridade. É tão confortável ser menor! Tenho à disposição um livro que entende por
mim, um pastor que tem consciência por mim, um médico que prescreve uma dieta etc.: então não preciso
me esforçar. A maioria da humanidade vê como muito perigoso, além de bastante difícil, o passo a ser dado
rumo à maioridade, uma vez que tutores já tomaram para si de bom grado a sua supervisão. Após terem
previamente embrutecido e cuidadosamente protegido seu gado, para que estas pacatas criaturas não
ousem dar qualquer passo fora dos trilhos nos quais devem andar, os tutores lhes mostram o perigo que as
ameaça caso queiram andar por conta própria. Tal perigo, porém, não é assim tão grande, pois, após
algumas quedas, aprenderiam finalmente a andar; basta, entretanto, o perigo de um tombo para intimidálas e aterrorizá-las por completo para que não façam novas tentativas.
(Immanuel Kant, apud Danilo Marcondes. Textos básicos de ética – de Platão a Foucault, 2009. Adaptado.)

O texto refere-se à resposta dada pelo filósofo Kant à pergunta sobre “O que é o Iluminismo?”. Explique o
significado da oposição por ele estabelecida entre “menoridade” e “autonomia intelectual”.
QUESTÃO 18
Texto 1
Sócrates – Ao atingir os cinquenta anos, os que tiverem se distinguido em tudo e de toda maneira, no seu
agir e nas ciências, deverão ser levados até o limite e forçados a elevar a parte luminosa da sua alma ao Ser
que ilumina todas as coisas. Então, quando tiverem vislumbrado o bem em si mesmo, usá-lo-ão como um
modelo para organizar a cidade, os particulares e a sua própria pessoa, pelo resto da sua vida. Passarão a
maior parte do seu tempo estudando a filosofia e, quando chegar sua vez, suportarão trabalhar nas tarefas
de administração e governo, por amor à cidade, pois que verão nisso um dever indispensável. Assim, depois
de terem formado sem cessar homens que lhes sejam semelhantes, para lhes deixar a guarda da cidade, irão
habitar as ilhas dos bem-aventurados. Glauco – São mesmo belíssimos, Sócrates, os governantes que
modelaste como um escultor!
(Platão. A República, 2000. Adaptado.)

Texto 2
Origina-se aí a questão a ser discutida: se é preferível ao príncipe ser amado ou temido. Responder-se-á que
se preferiria uma e outra coisa; porém, como é difícil unir, a um só tempo, as qualidades que promovem
aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se veja obrigado a falhar numa
das duas. Os homens costumam ser ingratos, volúveis, covardes e ambiciosos de dinheiro; enquanto lhes
proporcionas benefícios, todos estão contigo. Todavia, quando a necessidade se aproxima, voltam-se para
outra parte. Os homens relutam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer,
pois o amor se mantém por um vínculo de obrigação, o qual, mercê da perfídia humana, rompe-se sempre
que for conveniente, enquanto o medo que se incute é alimentado pelo temor do castigo, sentimento que
nunca se abandona
(Maquiavel. O Príncipe, 2000. Adaptado.)

Considerando os conceitos filosóficos de “idealismo”, “metafísica” e “ética”, explique as diferenças entre
as concepções de política formuladas por Platão e por Maquiavel.
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QUESTÃO 19
Entre a população brasileira, 39% acham que a desigualdade social alimenta a criminalidade, mas 58%
acreditam que a e das pessoas é a sua principal causa. Esse contraste entre posições liberais e conservadoras
é uma marca da sociedade brasileira, de acordo com pesquisa nacional feita pelo Datafolha. Foram
realizadas 2 588 entrevistas em 160 municípios. Inspirado por uma metodologia adotada por institutos de
pesquisa estrangeiros, o Datafolha submeteu os entrevistados a uma bateria de perguntas sobre assuntos
polêmicos para verificar a inclinação das pessoas por valores liberais e conservadores.
(Tendência conservadora é forte no país. Folha de S.Paulo, 25.12.2012. Adaptado.)

Relacione a diferença entre as opiniões de liberais e conservadores sobre as causas da violência às
concepções de natureza humana no pensamento de Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] e Thomas Hobbes
[1588-1679].

Texto 1 Para santo Tomás de Aquino, o poder político, por ser uma instituição divina, além dos fins
temporais que justificam a ação política, visa outros fins superiores, de natureza espiritual. O Estado deve
dar condições para a realização eterna e sobrenatural do homem. Ao discutir a relação Estado-Igreja, admite
a supremacia desta sobre aquele. Considera a Monarquia a melhor forma de governo, por ser o governo de
um só, escolhido pela sua virtude, desde que seja bloqueado o caminho da tirania. Texto 2 Maquiavel
rejeita a política normativa dos gregos, a qual, ao explicar “como o homem deve agir”, cria sistemas
utópicos. A nova política, ao contrário, deve procurar a verdade efetiva, ou seja, “como o homem age de
fato”. O método de Maquiavel estipula a observação dos fatos, o que denota uma tendência comum aos
pensadores do Renascimento, preocupados em superar, através da experiência, os esquemas meramente
dedutivos da Idade Média. Seus estudos levam à constatação de que os homens sempre agiram pelas formas
da corrupção e da violência. (Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins. Filosofando, 1986. Adaptado.)
Explique as diferentes concepções de política expressadas nos dois textos.

21) Texto 1

Karl Popper se diferenciou ao introduzir na ciência a ideia de “falibilismo”. Ele disse o seguinte:
“O que prova que uma teoria é científica é o fato de ela ser falível e aceitar ser refutada”. Para ele, nenhuma
teoria científica pode ser provada para sempre ou resistir para sempre à falseabilidade. Ele desenvolveu um
tipo de teoria de seleção das teorias científicas, digamos, análoga à teoria darwiniana da seleção: existem
teorias que subsistem, mas, posteriormente, são substituídas por outras que resistem melhor à
falseabilidade. (Edgar Morin. Ciência com consciência, 1996. Adaptado.) Texto 2 O paralelismo entre
macrocosmos e microcosmos, a simpatia cósmica e a concepção do universo como um ser vivo são os
princípios fundamentais do pensamento hermético, relançado por Marcílio Ficino com a tradução do Corpus
Hermeticum. Com base no pensamento hermético, não há qualquer dúvida sobre a influência dos
acontecimentos celestes sobre os eventos humanos e terrestres. Desse modo, a magia é a ciência da
intervenção sobre as coisas, os homens e os acontecimentos, a fim de dominar, dirigir e transformar a
realidade segundo a nossa vontade. (Giovanni Reale. História da filosofia, vol. 2, 1990.) Baseando-se no
conceito filosófico de empirismo, descreva o significado do emprego da palavra “ciência” nos dois textos.
Explique também o diferente emprego do termo “ciência” em cada um dos textos.
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22) Texto 1

– Pode-se deduzir, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos
cerebrais e o desenvolvimento das capacidades morais e intelectuais? – Não confundais o efeito com a
causa. O Espírito tem sempre as capacidades que lhe são próprias; ora, não são os órgãos que produzem as
capacidades, mas as capacidades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. O Espírito, se encarnando,
traz certas predisposições, admitindo-se, para cada uma, um órgão correspondente no cérebro, o
desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as capacidades se originassem nesses
órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Seria preciso
admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos
especiais. (Allan Kardec. O livro dos espíritos [texto originalmente publicado em 1848], 2011. Adaptado.)
Texto 2 Lobo temporal é o nome da região do córtex cerebral onde são processados os sinais sonoros.
“Deduzo que a habilidade de produzir música também deve estar lá”, afirma o neurologista alemão Helmut
Steinmetz, um dos pesquisadores da Universidade Henrich Heine, de Düsseldorf, Alemanha, responsáveis
pela descoberta de que os músicos têm o lobo temporal esquerdo maior que o dos outros indivíduos.
Steinmetz e seu parceiro Gottfried Schlaug compararam, em exames de ressonância magnética, o cérebro de
trinta músicos com os de outros trinta indivíduos. Em todos, o lobo temporal esquerdo é um pouco maior
que o direito, mas essa diferença chega a ser duas vezes maior entre os músicos. (Nelson Jobim. “Um dom
de gênio”. Superinteressante, maio de 2000.) Considerando o conceito filosófico de “inatismo”, explique as
diferenças entre os dois textos, no que se refere à origem das capacidades mentais.

23) A discussão sobre a relação arte-sociedade levou a duas atitudes filosóficas opostas: a que afirma que a
arte só é arte se for pura, isto é, se não estiver preocupada com as circunstâncias históricas, sociais,
econômicas e políticas. Trata-se da defesa da “arte pela arte”. A outra afirma que o valor da obra de arte
decorre de seu compromisso crítico diante das circunstâncias presentes. Trata-se da “arte engajada”, na qual
o artista toma posição diante de sua sociedade, lutando para transformá-la e melhorá-la, e para
conscientizar as pessoas sobre as injustiças e as opressões do presente. (Marilena Chauí. Convite à Filosofia,
1994.) Considerando o conceito de indústria cultural formulado pelos filósofos Adorno e Horkheimer,
explique as modificações ocorridas na relação entre arte e sociedade quando comparadas com a concepção
purista da “arte pela arte” e com a concepção “engajada”.

24) Texto 1

Não se pode matar sempre. Faz-se a paz com o vizinho até que se acredite estar bastante forte
para recomeçar. Os que sabem escrever redigem tratados de paz. Os chefes de cada povo, para melhor
enganar seus inimigos, testemunham pelos deuses que eles próprios criaram. Inventam-se os juramentos.
Um promete por Samonocodão, outro, em nome de Júpiter, viver sempre em harmonia, e na primeira
ocasião degolam em nome de Júpiter e de Samonocodão. (Voltaire. Dicionário filosófico, 1984. Adaptado.)
Texto 2 Realizou-se, na tarde deste domingo, 08 de junho, nos Jardins Vaticanos, o encontro de oração pela
paz entre o Papa Francisco e os presidentes de Israel e Palestina, respectivamente, Shimon Peres e
Mahmoud Abbas. Eis um trecho da oração pela paz feita pelo Papa Francisco: “Senhor Deus de Paz, escutai a
nossa súplica! Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos que nos pedem para
transformar as nossas armas em instrumentos de paz, os nossos medos em confiança e as nossas tensões
em perdão.” O Presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, proferiu as seguintes palavras: “Reconciliação e
paz, Ó Senhor, são as nossas metas. Deus, em seu Livro Sagrado, disse aos fiéis: ‘Fazei a paz entre vós!’ Nós
estamos aqui, Senhor, orientados em direção à paz. Tornai firmes os nossos passos e coroa com o sucesso os
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nossos esforços e nossas iniciativas”. O Presidente de Israel, Shimon Peres, disse: “O nosso Livro dos Livros
nos impõe o caminho da paz, nos pede que trabalhemos por sua realização. Diz o Livro dos Provérbios: Suas
vias são vias de graça, e todas as suas sendas são paz. Assim devem ser as nossas vias. Vias de graça e de paz.
Nós todos somos iguais diante do Senhor. Nós todos fazemos parte da família humana”. (“Papa Francisco:
‘Para fazer a paz é preciso coragem’”. http://pt.radiovaticana.va, 08.06.2014.) Considerando a relação entre
política e religião, indique e comente duas diferenças entre os textos apresentados.

25) Do lado oposto da caverna, Platão situa uma fogueira – fonte da luz de onde se projetam as sombras –
e alguns homens que carregam objetos por cima de um muro, como num teatro de fantoches, e são desses
objetos as sombras que se projetam no fundo da caverna e as vozes desses homens que os prisioneiros
atribuem às sombras. Temos um efeito como num cinema em que olhamos para a tela e não prestamos
atenção ao projetor nem às caixas de som, mas percebemos o som como proveniente das figuras na tela.
(Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2001.) Explique o significado filosófico da Alegoria da
Caverna de Platão, comentando sua importância para a distinção entre aparência e essência.

26)

O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da
realidade em que vive: a origem do mundo, o funcionamento da natureza e as origens desse povo, bem
como seus valores básicos. As lendas e narrativas míticas não são produto de um autor ou autores, mas
parte da tradição cultural e folclórica de um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e sua forma de
transmissão é basicamente oral. O mito é, portanto, essencialmente fruto de uma tradição cultural e não da
elaboração de um determinado indivíduo. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se
presta ao questionamento, à crítica ou à correção. Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de
sua forma de explicar a realidade é o apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. As causas dos
fenômenos naturais são explicadas por uma realidade exterior ao mundo humano e natural, superior,
misteriosa, divina, a qual só os sacerdotes, os magos, os iniciados, são capazes de interpretar, ainda que
apenas parcialmente. (Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2001. Adaptado.) A partir do
texto, explique como o pensamento filosófico característico da Grécia clássica diferenciou-se do pensamento
mítico.

27)

Texto 1 Diversamente do idealismo, o positivismo reivindica o primado da ciência: nós conhecemos
somente aquilo que as ciências nos dão a conhecer, pois o único método de conhecimento é o das ciências
naturais. O positivismo não apenas afirma a unidade do método científico e o primado desse método como
instrumento de conhecimento, mas também exalta a ciência como o único meio em condições de resolver,
ao longo do tempo, todos os problemas humanos e sociais que até então haviam atormentado a
humanidade. (Giovanni Reale e Dario Antiseri. História da Filosofia, vol. 3, 1999. Adaptado.) Texto 2 Basta,
portanto, que os homens sejam considerados coisas para que se tornem manipuláveis, submetidos à
ditadura racionalizada moderna que encontra seu apogeu no campo de concentração. Assim, a nova crise da
razão é interna e traz subitamente à luz, no cerne da racionalização, a presença destrutiva da desrazão. Já
não é apenas a suficiência e a insuficiência da razão que estão em causa, é a irracionalidade do racionalismo
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e da racionalização. Essa irracionalidade pode devorar a razão sem que ela se dê conta. (Edgar Morin.
Ciência com consciência, 1996. Adaptado.) Considerando a análise realizada por Edgar Morin sobre as
tendências irracionais da razão, explique sua importância para uma crítica ao otimismo positivista diante da
ciência.

28) Texto 1

Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a realidade é o
apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. As causas dos fenômenos naturais, aquilo que
acontece aos homens, tudo é governado por uma realidade exterior ao mundo humano e natural, a qual só
os sacerdotes, os magos, os iniciados são capazes de interpretar. Os sacerdotes, os rituais religiosos, os
oráculos servem como intermediários, pontes entre o mundo humano e o mundo divino. Os cultos e os
sacrifícios religiosos encontrados nessas sociedades são, assim, formas de se agradecer esses favores ou de
se aplacar a ira dos deuses. (Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2001. Adaptado.) Texto 2
Ao longo da história, a corrente filosófica do Empirismo foi associada às seguintes características: 1. Negação
de qualquer conhecimento ou princípio inato, que deva ser necessariamente reconhecido como válido, sem
nenhuma confirmação ou verificação. 2. Negação do ‘suprassensível’, entendido como qualquer realidade
não passível de verificação e aferição de qualquer tipo. 3. Ênfase na importância da realidade atual ou
imediatamente presente aos órgãos de verificação e comprovação, ou seja, no fato: essa ênfase é
consequência do recurso à evidência sensível. (Nicola Abbagnano. Dicionário de filosofia, 2007. Adaptado.)
Com base nos textos apresentados, comente a oposição entre o pensamento mítico e a corrente filosófica
do empirismo.

29)

A modernidade não pertence a cultura nenhuma, mas surge sempre CONTRA uma cultura particular,
como uma fenda, uma fissura no tecido desta. Assim, na Europa, a modernidade não surge como um
desenvolvimento da cultura cristã, mas como uma crítica a esta , feita por indivíduos como Copérnico,
Montaigne, Bruno, Descartes, indivíduos que, na medida em que a criticavam, já dela se separavam, já dela
se desenraizavam. A crítica faz parte da razão que, não pertencendo a cultura particular nenhuma, está em
princípio disponível a todos os seres humanos e culturas. Entendida desse modo, a modernidade não
consiste numa etapa da história da Europa ou do mundo, mas numa postura crítica ante a cultura, postura
que é capaz de surgir em diferentes momentos e regiões do mundo, como na Atenas de Péricles, na Índia do
imperador Ashoka ou no Brasil de hoje. (Antonio Cícero. Resenha sobre o livro “O Roubo da História”. Folha
de S.Paulo, 01.11.2008. Adaptado.) Com a leitura do texto, a modernidade pode ser entendida como

a) uma tendência filosófica especificamente europeia e ocidental de crítica cultural e religiosa.
b) uma tendência oposta a diversas formas de desenvolvimento da autonomia individual.
c) um conjunto de princípios morais absolutos, dotados de fundamentação teológica e cristã.
d) um movimento amplo de propagação da crítica racional a diversas formas de preconceito.
e) um movimento filosófico desconectado dos princípios racionais do iluminismo europeu.
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30)

Suponhamos, pois, que a mente é um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem
nenhuma ideia; como ela será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e ilimitada
fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? De onde apreende 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. (John Locke. Ensaio acerca do
entendimento humano [publicado originalmente em 1690], 1999. Adaptado.) Qual é a interpretação de
Locke sobre as ideias inatas? Explique quais foram as implicações do pensamento desse filósofo no que se
refere à metafísica.

31)

A China é a segunda maior economia do mundo. Quer garantir a hegemonia no seu quintal, como
fizeram os Estados Unidos no Caribe depois da guerra civil. As Filipinas temem por um atol de rochas
desabitado que disputam com a China. O Japão está de plantão por umas ilhotas de pedra e vento, que a
China diz que lhe pertencem. Mesmo o Vietnã desconfia mais da China do que dos Estados Unidos. As
autoridades de Hanói gostam de lembrar que o gigante americano invadiu o México uma vez. O gigante
chinês invadiu o Vietnã dezessete. (André Petry. O Século do Pacífico. Veja, 24.04.2013. Adaptado.) A
persistência histórica dos conflitos geopolíticos descritos na reportagem pode ser filosoficamente
compreendida pela teoria

a) iluminista, que preconiza a possibilidade de um estado de emancipação racional da humanidade.
b) maquiavélica, que postula o encontro da virtude com a fortuna como princípios básicos da
geopolítica.
c) política de Rousseau, para quem a submissão à vontade geral é condição para experiências de
liberdade.
d) teológica de Santo Agostinho, que considera que o processo de iluminação divina afasta os homens do
pecado.
e) política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da natureza
humana.

32)

Desde o início da semana, alunos da rede municipal de Vitória da Conquista, na Bahia, não vão mais
poder cabular aulas. Um “uniforme inteligente” vai contar aos pais se os alunos chegaram à escola – ou
“dedurar” se eles não passaram do portão. O sistema, baseado em rádio-frequência, funciona por meio de
um minichip instalado na camiseta do novo uniforme, que começou a ser distribuído para 20 mil estudantes
na segunda-feira. Funciona assim: no momento em que os alunos entram na escola, um sensor instalado na
portaria detecta o chip e envia um SMS aos pais avisando sobre a entrada na instituição. (Natália Cancian.
Uniforme inteligente entrega aluno que cabula aula na Bahia. Folha de S.Paulo, 22.03.2012.) A leitura do
fato relatado na reportagem permite repercussões filosóficas relacionadas à esfera da ética, pois o
“uniforme inteligente”

a) está inserido em um processo de resistência ao poder disciplinar na escola.
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b) é fruto de uma ação do Estado para incrementar o grau de liberdade nas escolas.
c) indica a consolidação de mecanismos de consulta democrática na escola pública.
d) introduz novas formas institucionais de controle sobre a liberdade individual.
e) proporciona uma indiscutível contribuição científica para a autonomia individual.

33) "Religião sempre foi um negócio lucrativo." Assim começa uma reportagem da revista americana Forbes
sobre os milionários bispos fundadores das maiores igrejas evangélicas do Brasil. A revista fez um ranking
com os líderes mais ricos. No topo da lista, está o bispo Edir Macedo, que tem uma fortuna estimada em R$
2 bilhões, segundo a revista. Em seguida, vem Valdemiro Santiago, com R$ 400 milhões; Silas Malafaia, com
R$ 300 milhões; R. R. Soares, com R$ 250 milhões, e Estevan Hernandes Filho e a bispa Sônia, com R$ 120
milhões juntos. A Forbes também destaca o crescimento dos evangélicos no Brasil – de 15,4% para 22,2%
da população na última década –, em detrimento dos católicos. Hoje, os católicos romanos somam 64,6% da
população, ou 123 milhões de brasileiros. Os evangélicos, por sua vez, já somam 42 milhões, em uma
população total de 191 milhões de pessoas. (Forbes lista os seis líderes milionários evangélicos no
Brasil. uol.com.br, 19.01.2013. Adaptado.)
Os fatos descritos na reportagem são compatíveis
filosoficamente com uma concepção

a) teológico-protestante, baseada na valorização do sacrifício pessoal e da prosperidade material.
b) kantiana, que preconiza a possibilidade de se atingir a maioridade intelectual.
c) cartesiana, que pressupõe a existência de Deus como condição essencial para o conhecimento
racional.
d) dialético-materialista, baseada na necessidade de superação do trabalho alienado.
e) teológico-católica, defensora da caridade e idealizadora de virtudes associadas à pobreza.

34) Segundo Franz Boas, as pessoas diferem porque suas culturas diferem. De fato, é assim que deveríamos
nos referir a elas: a cultura esquimó ou a cultura judaica, e não a raça esquimó ou a raça judaica. Apesar de
toda a ênfase que deu à cultura, Boas não era um relativista que acreditava que todas as culturas eram
equivalentes, nem um empirista que acreditava na tábula rasa. Ele considerava a civilização
europeia superior às culturas tribais, insistindo apenas em que todos os povos eram capazes de atingi-la.
Não negava que devia existir uma natureza humana universal ou que poderia haver diferenças entre as
pessoas de um mesmo grupo étnico. O que importava para ele era a ideia de que todos os grupos étnicos
são dotados das mesmas capacidades mentais básicas. (Steven Pinker. Tábula rasa: a negação
contemporânea da natureza humana, 2004. Adaptado.) Considerando o texto, é correto afirmar que, de
acordo com o antropólogo Franz Boas,

a) os critérios para comparação entre as culturas são inteiramente relativos.
b) a vida em estado de natureza é superior à vida civilizada.
c) as diferenças culturais podem ser avaliadas por critérios universalistas.
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d) as diferenças entre as culturas são biologicamente condicionadas.
e) o progresso cultural é uma ilusão etnocêntrica europeia.

35) Encontrar explicações convincentes para a origem e a evolução da vida sempre foi uma obsessão para
os cientistas. A competição constante, embora muitas vezes silenciosa, entre os indivíduos, teria preservado
as melhores linhagens, afirmava Charles Darwin. Assim, um ser vivo com uma mutação favorável para a
sobrevivência da espécie teria mais chances de sobreviver e espalhar essa característica para as
futuras gerações. Ao fim, sobreviveriam os mais fortes, como interpretou o filósofo Herbert Spencer. Um
século e meio depois, um biólogo americano agita a comunidade científica internacional ao ousar
complementar a teoria da seleção darwinista. Segundo Edward Wilson, da Universidade de Harvard, o
processo evolutivo é mais bem-sucedido em sociedades nas quais os indivíduos colaboram uns com os
outros para um objetivo comum. Assim, grupos de pessoas, empresas e até países que agem pensando em
benefício dos outros e de forma coletiva alcançam mais sucesso, segundo o americano. (Rachel Costa. O
poder da generosidade. IstoÉ, 11.05.2012. Adaptado.) Embora divergentes no que se refere aos fatores que
explicam a evolução da espécie humana, ambas as teorias, de Darwin e de Wilson, apresentam como ponto
comum a concepção de que

a) influências religiosas e metafísicas são o principal veículo no processo evolutivo humano ao longo do
tempo.
b) são os condicionamentos psicológicos que influenciam de maneira decisiva o progresso na história.
c) a sobrevivência da espécie humana ao longo da história é explicada pela primazia de fatores de
natureza evolutiva.
d) os fatores econômicos e materiais são os principais responsáveis pelas transformações históricas.
e) os fatores intelectuais são os principais responsáveis pelo sucesso dos homens em dominar a
natureza.

36)

Numa decisão para lá de polêmica, o juiz federal Eugênio Rosa de Araújo, da 17a Vara Federal do
Rio, indeferiu pedido do Ministério Público para que fossem retirados da rede vídeos tidos como ofensivos
à umbanda e ao candomblé. No despacho, o magistrado afirmou que esses sistemas de crenças “não
contêm os traços necessários de uma religião” por não terem um texto-base, uma estrutura hierárquica nem
“um Deus a ser venerado”. Para mim, esse é um belo caso de conclusão certa pelas razões erradas. Creio
que o juiz agiu bem ao não censurar os filmes, mas meteu os pés pelas mãos ao justificar a decisão. Ao
contrário do Ministério Público, não penso que religiões devam ser imunes à crítica. Se algum evangélico
julga que o candomblé está associado ao diabo, deve ter a liberdade de dizê-lo. Como não podemos nem
sequer estabelecer se Deus e o demônio existem, o mais lógico é que prevaleça a liberdade de dizer
qualquer coisa. (Hélio Schwartsman. “O candomblé e o tinhoso”. Folha de S.Paulo, 20.05.2014.
Adaptado.) O núcleo filosófico da argumentação do autor do texto é de natureza

a) liberal.
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b) marxista.
c) totalitária.
d) teológica.
e) anarquista.

37) Em um documento rubricado pela Rede Global de Academias de Ciência (IAP), um grupo de pensadores
da comunidade científica com sede em Trieste (Itália) que engloba 105 academias de todo o mundo alerta
pela primeira vez sobre os riscos do consumo nos países do Primeiro Mundo e a falta de
controle demográfico, principalmente nas nações em desenvolvimento. Na declaração da comunidade
científica se indica que as pautas de consumo exacerbado do Primeiro Mundo estão se deslocando
perigosamente para os países em desenvolvimento: os milhões de telefones celulares e toneladas de
“junk food” que invadem os lares pobres são claros indicadores dessa problemática. A ausência nos países
pobres de políticas de planejamento familiar ou de prevenção de gravidezes precoces acaba de configurar
um sombrio cenário de superpopulação. “Trata-se de dois problemas convergentes que pela primeira vez
analisamos de forma conjunta”, afirma García Novo. (Francho Barón. El País, 16.06.2012. Adaptado.) Um
dos problemas relatados no texto está relacionado com

a) a supremacia de tendências estatais de controle sobre a economia liberal.
b) o aumento do nível de pobreza nos países subdesenvolvidos.
c) a hegemonia do planejamento familiar nos países do Terceiro Mundo.
d) o declínio dos valores morais e religiosos na era contemporânea.
e) o irracionalismo das relações de consumo no mundo atual.

38) O alvo dos ataques extremistas é o Iluminismo. E a melhor defesa é o próprio Iluminismo. “Por mais que
seus valores estejam sendo atacados por elementos como os fundamentalistas americanos e o islamismo
radical, isto é, pela religião organizada, o Iluminismo continua sendo a força intelectual e cultural dominante
no Ocidente. O Iluminismo continua oferecendo uma arma contra o fanatismo”. Estas palavras do
historiador britânico Anthony Pagden chegam em um momento em que algumas forças insistem em
dinamitar a herança do Século das Luzes. “O Iluminismo é um projeto importante e em incessante evolução.
Proporciona uma imagem de um mundo capaz tanto de alcançar certo grau de universalidade quanto de
libertar- -se das restrições do tipo de normas morais oferecidas pelas comunidades religiosas e suas análogas
ideologias laicas: o comunismo, o fascismo e, agora, inclusive, o comunitarismo”, afirma Pagden. (Winston
Manrique Sabogal. “‘O Iluminismo continua oferecendo uma arma contra o fanatismo’”. www.unisinos.br.
Adaptado.) No texto, o Iluminismo é entendido como

a) um impulso intelectual propagador de ideologias políticas e religiosas contrárias à hegemonia do
Ocidente.

281
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
b) um movimento filosófico e intelectual de valorização da razão, da liberdade e da autonomia, restrito
ao século XVIII.
c) uma tendência de pensamento legitimadora do domínio colonialista e imperialista exercido pelas
nações europeias.
d) um projeto intelectual eurocêntrico baseado em imagens de mundo dotadas de universalidade
teológica.
e) uma experiência intelectual racional e emancipadora, de origem europeia, porém passível de
universalização.

39)

IHU On-Line – A medicalização de condutas classificadas como “anormais” se estendeu a
praticamente todos os domínios de nossa existência. A quem interessa a medicalização da vida? Sandra
Caponi – A muitas pessoas. Em primeiro lugar ao saber médico, aos psiquiatras, mas também aos médicos
gerais e especialistas. Interessa muito especialmente aos laboratórios farmacêuticos que, desse modo,
podem vender seus medicamentos e ampliar o mercado de consumidores de psicofármacos de modo quase
indefinido. Porém, esse interesse seria irrelevante se não existisse uma demanda social que aceita e até
solicita que uma ampla variedade de comportamentos cotidianos ingresse no domínio do patológico. Um
exemplo bastante óbvio é a escola. Crianças com problemas de comportamento mais ou menos sérios hoje
recebem rapidamente um diagnóstico psiquiátrico. São medicadas, respondem à medicação e atingem o
objetivo social procurado. Essas crianças que tomam ritalina ou antipsicóticos ficam mais calmas, mais
sossegadas, concentradas e, ao mesmo tempo, mais tristes e isoladas. (www.ihuonline.unisinos.br.
Adaptado.) Podemos considerar como uma importante implicação filosófica da medicalização da vida

a) a incorporação do conhecimento científico como meio de valorização da autonomia emocional
e intelectual.
b) a institucionalização de procedimentos de análise e de cura psiquiátrica absolutamente objetivos
e eficientes.
c) a proliferação social de conhecimentos e procedimentos médicos que pressupõem a patologização
da vida cotidiana.
d) a contribuição eticamente positiva da psiquiatrização do comportamento infantil e juvenil na
esfera pedagógica.
e) o caráter neutro do progresso científico em relação a condicionamentos materiais e a demandas
sociais.

40)

Os ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e nele se acham implantados não
somente o obstruem a ponto de ser difícil o acesso da verdade, como, mesmo depois de superados, poderão
ressurgir como obstáculo à própria instauração das ciências, a não ser que os homens, já precavidos contra
eles, se cuidem o mais que possam. O homem se inclina a ter por verdade o que prefere. Em vista disso,
rejeita as dificuldades, levado pela impaciência da investigação; rejeita os princípios da natureza, em favor
da superstição; rejeita a luz da experiência, em favor da arrogância e do orgulho, evitando parecer se ocupar
de coisas vis e efêmeras; rejeita paradoxos, por respeito a opiniões vulgares. Enfim, inúmeras são as
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fórmulas pelas quais o sentimento, quase sempre imperceptivelmente, se insinua e afeta o intelecto.
(Francis Bacon. Novum Organum [publicado originalmente em 1620], 1999. Adaptado.) Na história da
filosofia ocidental, o texto de Bacon preconiza

a) um pensamento científico racional afastado de paixões e preconceitos.
b) uma crítica à hegemonia do paradigma cartesiano no âmbito científico.
c) a defesa do inatismo das ideias contra os pressupostos da filosofia empirista.
d) a valorização romântica de aspectos sentimentais e intuitivos do pensamento.
e) uma crítica de caráter ético voltada contra a frieza do trabalho científico.

41) O mundo seria ordenado demais, harmonioso demais, para que se possa explicá-lo sem supor, na sua
origem, uma inteligência benevolente e organizadora. Como o acaso poderia fabricar um mundo tão bonito?
Se encontrassem um relógio num planeta qualquer, ninguém poderia acreditar que ele se explicasse
unicamente pelas leis da natureza, qualquer um veria nele o resultado de uma ação deliberada e inteligente.
Ora, qualquer ser vivo é infinitamente mais complexo do que o relógio mais sofisticado. Não há relógio sem
relojoeiro, diziam Voltaire e Rousseau. Mas que relógio ruim o que contém terremotos, furacões, secas,
animais carnívoros, um sem-número de doenças – e o homem! A história natural não é nem um pouco
edificante. A história humana também não. Que Deus após Darwin? Que Deus após Auschwitz? (André
Comte-Sponville. Apresentação da filosofia, 2002. Adaptado.) Sobre os argumentos discorridos pelo autor, é
correto afirmar que a existência de Deus é

a) defendida mediante um argumento de natureza estética, em oposição ao caráter ideológico e
alienante das crenças religiosas.
b) tratada como um problema sobretudo metafísico e teológico, diante do qual são irrelevantes as
questões empíricas e históricas.
c) abordada sob um ponto de vista bíblico-criacionista, em oposição a uma perspectiva romântica
peculiar ao iluminismo filosófico.
d) problematizada mediante um argumento de natureza mecanicista-causal, em oposição ao problema
ético da existência do mal.
e) tratada como uma questão concernente ao livre-arbítrio da consciência, em detrimento de possíveis
especulações filosóficas.

42) Governos que se metem na vida dos outros são governos autoritários. Na história temos dois grandes
exemplos: o fascismo e o comunismo. Em nossa época existe uma outra tentação totalitária, aparentemente
mais invisível e, por isso mesmo, talvez, mais perigosa: o "totalitarismo do bem". A saúde sempre foi um dos
substantivos preferidos das almas e dos governos autoritários. Quem estudar os governos autoritários verá
que a "vida cientificamente saudável" sempre foi uma das suas maiores paixões. E, aqui, o advérbio
"cientificamente" é quase vago porque o que vem primeiro é mesmo o desejo de higienização de toda forma
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de vício, sujeira, enfim, de humanidade não correta. Nosso maior pecado contemporâneo é não reconhecer
que a humanidade do humano está além do modo "correto" de viver. E vamos pagar caro por isso porque
um mundo só de gente "saudável" é um mundo sem Eros. (Luiz Felipe Pondé. Gosto que cada um sente na
boca não é da conta do governo. Folha de S.Paulo, 14.03.2012. Adaptado.) Na concepção do autor, o
totalitarismo

a) é um sistema político exclusivamente relacionado com o fascismo e o comunismo.
b) inexiste sob a égide de regimes políticos institucionalmente democráticos e liberais.
c) depende necessariamente de controles de natureza policial e repressiva dos comportamentos.
d) mobiliza a ciência para estabelecer critérios de natureza biopolítica sobre a vida.
e) estabelece regras de comportamento subordinadas à autonomia dos indivíduos.

43) O hormônio testosterona está ligado ao egoísmo, segundo uma pesquisa inglesa. Em testes feitos por
cientistas da University College London, na Grã-Bretanha, mulheres que tomaram doses do hormônio
masculino mostraram comportamento egocêntrico quando tinham de lidar com problemas em
pares. Quando os pesquisadores ministraram placebo às voluntárias antes dos testes, elas cooperaram entre
si. O estudo ajuda a explicar como os hormônios moldam o comportamento humano. (Testosterona pode
induzir comportamento egoísta. Veja, 01.02.2012.) O pressuposto fundamental assumido pela pesquisa
citada para explicar o comportamento humano pode ser identificado com

a) as diferenças sociais de gênero.
b) o determinismo biológico.
c) os fatores de natureza histórica.
d) os determinismos materiais da sociedade.
e) a autonomia ética do indivíduo.

44) Jamais um homem fez algo apenas para outros e sem qualquer motivo pessoal. E como poderia fazer
algo que fosse sem referência a ele próprio, ou seja, sem uma necessidade interna? Como poderia o ego agir
sem ego? Se um homem desejasse ser todo amor como aquele Deus, fazer e querer tudo para os outros e
nada para si, isto pressupõe que o outro seja egoísta o bastante para sempre aceitar esse sacrifício, esse
viver para ele: de modo que os homens do amor e do sacrifício têm interesse em que continuem existindo os
egoístas sem amor e incapazes de sacrifício, e a suprema moralidade, para poder subsistir, teria de requerer
a existência da imoralidade, com o que, então, suprimiria a si mesma. (Friedrich Nietzsche. Humano,
demasiado humano, 2005. Adaptado.) A reflexão do filósofo sobre a condição humana apresenta
pressupostos

a) psicológicos, baseados na crítica da inconsistência subjetiva da moral cristã.
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b) cartesianos, baseados na ideia inata da existência de Deus na substância pensante.
c) estoicistas, exaltadores da apatia emocional como ideal de uma vida sábia.
d) éticos, defensores de princípios universais para orientar a conduta humana.
e) metafísicos, uma vez que é alicerçada no mundo inteligível platônico.

45)

Sob o ponto de vista individual, a corrupção pode ser vista como uma escolha racional, baseada em
uma ponderação dos custos e dos benefícios dos comportamentos honesto e corrupto. No tocante às
empresas, punir apenas as pessoas, ignorando as entidades, implica adotar, nesse âmbito, a teoria da maçã
podre, como se a corrupção fosse um vício dos indivíduos que as praticaram no seio empresarial. O que
constatamos é bem diferente disso. A corrupção era, para as empresas envolvidas na operação Lava Jato,
um modelo de negócio que majorava o lucro em benefício de todos. (Entrevista com Deltan Martinazzo
Dallagnol [procurador público]. O Estado de S.Paulo, 18.03.2015. Adaptado.) A corrupção é abordada no
texto como um problema que pode ser explicado sob um ponto de vista

a) ético, devido ao comportamento irracionalista que é assumido pelos indivíduos.
b) moral, pois o fenômeno é abordado como resultado de comportamentos desregrados.
c) pragmático, pois é considerada sobretudo a avaliação dos efeitos práticos das ações.
d) jurídico, pois é necessária uma legislação mais rigorosa para coibir o fenômeno.
e) materialista, pois suas causas relacionam-se com a estrutura do sistema capitalista.

46)

A genuína e própria filosofia começa no Ocidente. Só no Ocidente se ergue a liberdade da
autoconsciência. No esplendor do Oriente desaparece o indivíduo; só no Ocidente a luz se torna a lâmpada
do pensamento que se ilumina a si própria, criando por si o seu mundo. Que um povo se reconheça livre, eis
o que constitui o seu ser, o princípio de toda a sua vida moral e civil. Temos a noção do nosso ser essencial
no sentido de que a liberdade pessoal é a sua condição fundamental, e de que nós, por conseguinte, não
podemos ser escravos. O estar às ordens de outro não constitui o nosso ser essencial, mas sim o não ser
escravo. Assim, no Ocidente, estamos no terreno da verdadeira e própria filosofia. (Hegel. Estética, 2000.
Adaptado.) De acordo com o texto de Hegel, a filosofia

a) visa ao estabelecimento de consciências servis e representações homogêneas.
b) é compatível com regimes políticos baseados na censura e na opressão.
c) valoriza as paixões e os sentimentos em detrimento da racionalidade.
d) é inseparável da realização e expansão de potenciais de razão e de liberdade.
e) fundamenta-se na inexistência de padrões universais de julgamento.
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47) O marketing religioso objetiva identificar as necessidades de espírito e de conhecimento dos adeptos de
uma determinada religião, oferecendo uma linha de produtos e serviços específicos para determinado
segmento religioso e linguagem inerente ao tipo de pregação veiculada. A pessoa que se sente vazia num
mundo capitalista e individualista busca refúgio através de uma religião. Identificar o público que mais
frequenta o templo e o bairro onde o mesmo está situado, o nível de escolaridade, renda, hábitos, demais
dados dos perfis demográficos e psicográficos são considerados num planejamento de marketing de uma
linha de produtos religiosos. (Fernando Rebouças. Marketing religioso.www.infoescola.com, 04.01.2010.
Adaptado.) O fenômeno descrito pode ser explicado por tendências de

a) instrumentalização e mercantilização da fé religiosa.
b) crítica religiosa à massificação de produtos de consumo.
c) recuperação das práticas religiosas tradicionais.
d) indiferença das igrejas e religiões frente às demandas de mercado.
e) rejeição de ferramentas administrativas no âmbito religioso.

48) A poderosa American Psychiatric Association (Associação Americana de Psiquiatria – APA) lançou neste
final de semana a nova edição do que é conhecido como a “Bíblia da Psiquiatria”: o DSM-5. E, de imediato,
virei doente mental. Não estou sozinha. Está cada vez mais difícil não se encaixar em uma ou várias doenças
do manual. Se uma pesquisa já mostrou que quase metade dos adultos americanos teve pelo menos um
transtorno psiquiátrico durante a vida, alguns críticos renomados desta quinta edição do manual têm
afirmado que agora o número de pessoas com doenças mentais vai se multiplicar. E assim poderemos
chegar a um impasse muito, mas muito fascinante, mas também muito perigoso: a psiquiatria conseguiria a
façanha de transformar a “normalidade” em “anormalidade”. O “normal” seria ser “anormal”. Dá-se assim a
um grupo de psiquiatras o poder – incomensurável – de definir o que é ser “normal”. E assim interferir direta
e indiretamente na vida de todos, assim como nas políticas governamentais de saúde pública,
com consequências e implicações que ainda precisam ser muito melhor analisadas e compreendidas. Sem
esquecer, em nenhum momento sequer, que a definição das doenças mentais está intrinsecamente ligada a
uma das indústrias mais lucrativas do mundo atual. (Eliane Brum. Acordei doente mental. Época,
20.05.2013. Adaptado.) No entender da autora do artigo, no âmbito psiquiátrico, adistinção entre
comportamentos normais e anormais

a) apresenta independência frente a condicionamentos de natureza material, histórica ou social.
b) pressupõe o poder absoluto da ciência, em detrimento da relativização dos critérios de normalidade.
c) deriva sua autoridade e legitimidade científica de critérios empíricos e universais.
d) busca valorizar a necessidade de autonomia individual no que se refere à saúde mental.
e) estabelece normas essenciais para o progresso e aperfeiçoamento da espécie humana.
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49) Não posso dizer o que a alma é com expressões materiais, e posso afirmar que não tem qualquer tipo
de dimensão, não é longa ou larga, ou dotada de força física, e não tem coisa alguma que entre na
composição dos corpos, como medida e tamanho. Se lhe parece que a alma poderia ser um nada, porque
não apresenta dimensões do corpo, entenderá que justamente por isso ela deve ser tida em maior
consideração, pois é superior às coisas materiais exatamente por isso, porque não é matéria. É certo que
uma árvore é menos significativa que a noção de justiça. Diria que a justiça não é coisa real, mas um nada?
Por conseguinte, se a justiça não tem dimensões materiais, nem por isso dizemos que é nada. E a alma ainda
parece ser nada por não ter extensão material? (Santo Agostinho. Sobre a potencialidade da alma, 2015.
Adaptado.) No texto de Santo Agostinho, a prova da existência da alma

a) desempenha um papel primordialmente retórico, desprovido de pretensões objetivas.
b) antecipa o empirismo moderno ao valorizar a experiência como origem das ideias.
c) serviu como argumento antiteológico mobilizado contra o pensamento escolástico.
d) é fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância imaterial.
e) é acompanhada de pressupostos relativistas no campo da ética e da moralidade.

50) Defendo a liberdade de expressão irrestrita, mesmo depois desse trágico evento em que os cartunistas
do jornal satírico “Charlie Hebdo” foram mortos, além de outras pessoas em um mercado kosher, em Paris.
[...] Sou intransigente no que diz respeito à liberdade de expressão de cada um: e sou ainda mais
intransigente quando matam em nome de Alá, de Maomé, de Cristo, de comunismo, de nazismo, de
fascismo etc. Caricaturar nunca é crime. Caneta e lápis não matam. Exageram, humilham, fazem rir, mas não
matam. (Gerald Thomas. “Quem ri por último ri melhor”. Folha de S.Paulo, 17.01.2015.) O argumento
defendido no texto está baseado na

a) valorização do caráter absoluto de todo tipo de simbologia teológica e religiosa.
b) primazia de princípios originalmente burgueses e liberais no campo da cultura.
c) utopia comunista da igualdade econômica e da liberdade de expressão.
d) depreciação do livre-arbítrio, em favor de uma concepção totalitária de mundo.
e) defesa intransigente de restrições para o exercício da autonomia de pensamento.

51) Nossa felicidade depende daquilo que somos, de nossa individualidade; enquanto, na maior parte das
vezes, levamos em conta apenas a nossa sorte, apenas aquilo que temos ou representamos. Pois, o que
alguém é para si mesmo, o que o acompanha na solidão e ninguém lhe pode dar ou retirar, é
manifestamente mais essencial para ele do que tudo quanto puder possuir ou ser aos olhos dos outros. Um
homem espiritualmente rico, na mais absoluta solidão, consegue se divertir primorosamente com seus
próprios pensamentos e fantasias, enquanto um obtuso, por mais que mude continuamente de sociedades,
espetáculos, passeios e festas, não consegue afugentar o tédio que o martiriza. (Schopenhauer. Aforismos

287
Acesse Filosofianaescola.com para mais conteúdos de filosofia
sobre a sabedoria de vida, 2015. Adaptado.) Com base no texto, é correto afirmar que a ética de
Schopenhauer

a) corrobora os padrões hegemônicos de comportamento da sociedade de consumo atual.
b) valoriza o aprimoramento formativo do espírito como campo mais relevante da vida humana.
c) valoriza preferencialmente a simplicidade e a humildade, em vez do cultivo de qualidades
intelectuais.
d) prioriza a condição social e a riqueza material como as determinações mais relevantes da vida
humana.
e) realiza um elogio à fé religiosa e à espiritualidade em detrimento da atração pelos bens materiais.

