1. (UECE 2018) Johannes Hessen
afirma, sobre o empirismo e o
modernidade, que “quem enxerga no
pensamento humano, na razão, o único
fundamento do conhecimento, está
convencido da independência e
especificidade psicológica do processo
de pensamento. Por outro lado, quem
fundamenta todo conhecimento na
experiência negará independência,
mesmo sob o aspecto psicológico, ao
pensamento”.
HESSEN, J. Teoria do conhecimento.
Trad. João Vergílio Gallerani Cuter.
São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 48.

racionalismo

na

servem aos outros para falar, [...]
costumam inventar eles próprios alguns
sinais, pelos quais se fazem entender
por quem, estando comumente com
eles, disponha de lazer para aprender a
sua língua.” DESCARTES, R. Discurso
do método, V.
A passagem acima informa sobre a
relação entre pensamento e linguagem
no racionalismo moderno.
Sobre essa relação, pode-se afirmar
corretamente que

Relacione empirismo e racionalismo à
descrição apresentada por Hessen e
assinale a afirmação verdadeira.

A) a linguagem, quer seja sonora quer
seja em sinais, tem a função de fazer o
pensamento ser entendido pelos outros.

A) Racionalista é quem entende que o
conhecimento
depende
psicologicamente de fatos extra
mentais.

B) a capacidade de produzir discursos,
isto é, a linguagem, é o que permite aos
homens ter pensamentos.

B) Empiristas fundamentam todo seu
conhecimento na capacidade da razão
humana.C)
Empirista
baseia
o
conhecimento na experiência e o
racionalista entende que a razão é o
fundamento do conhecimento.
D) Racionalista baseia o conhecimento
na experiência e o empirista entende
que a razão é o fundamento do
conhecimento.
2. (UECE 2018) “É uma coisa bem
notável que não haja homens [...] que
não sejam capazes de arranjar em
conjunto diversas palavras e de compôlas num discurso pelo qual façam
entender seus pensamentos; [...] os
homens que, tendo nascido surdos e
mudos, são desprovidos dos órgãos que

C) o entendimento entre homens se dá
através da linguagem, que, todavia, é
anterior ao pensamento.
D)
o
pensamento
existe
independentemente do discurso e, como
ocorre entre surdos e mudos, não
precisa ser entendido.
3. (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) A fé é o único meio do ser humano
chegar à verdade.
b) O ser humano só alcança o
conhecimento graças à revelação da
verdade que Deus lhe concede.
c) Mesmo limitada, a razão humana é
capaz de alcançar certas verdades por
seus meios naturais.
d) A Filosofia é capaz de alcançar todas
as verdades acerca de Deus.
e) Deus é um ser absolutamente
misterioso e o ser humano nada pode
conhecer d’Ele.

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

6. (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).

antes de nascer; Agostinho diz que o
conhecimento é resultado da Iluminação
divina, a centelha de Deus que existe
em cada um.

(PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a
patrística ocidental. In: CHÂTELET,
François (org.) A Filosofia medieval.
Rio de Janeiro Zahar Editores: 1983,
p.77.)

a) a palavra razão, utilizada no trecho,
denomina nossa consciência intelectual.

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.

7. (Unesp 2011) Ao se considerar a
frase de Pascal, filósofo francês do
século XVII, "O coração tem razões que
a própria razão desconhece", pode-se
afirmar que

b) nossas emoções podem ser
plenamente conhecidas pela nossa
consciência.
c) as palavras razão e razões,
apresentadas no trecho, possuem
significados iguais.

Assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, uma dessas diferenças:

d) a palavra razão, utilizada no trecho, é
o nome que damos às nossas
experiências sensíveis.

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.

e) a palavra razão, utilizada no trecho, é
o nome que usamos para caracterizar
nossas paixões.

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

8. (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.

Experimentei algumas vezes que os
sentidos eram enganosos, e é de
prudência nunca se fiar inteiramente em
quem já nos enganou uma vez.

b) A dúvida é necessária para o
pensamento
filosófico,
por
ser
espontânea e dispensar o rigor
metodológico.

DESCARTES,
R.
Meditações
Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural,
1979

c) O espírito crítico é uma característica
da Filosofia e surge quando opiniões e
verdades são coincidentes.

TEXTO II

d) A dúvida, o questionamento rigoroso
e o espírito crítico são fundamentos do
pensamento filosófico moderno.
9. (UNICAMP 2015) “A maneira pela
qual adquirimos qualquer conhecimento
constitui suficiente prova de que não é
inato”.
(John Locke, Ensaio acerca do
entendimento humano. São Paulo: Nova
Cultural, 1988, p.13.)
O empirismo, corrente filosófica da qual
Locke fazia parte:
a) afirma que o conhecimento não é
inato, pois sua aquisição deriva da
experiência.
b) é uma forma de ceticismo, pois nega
que os conhecimentos possam ser
obtidos.
c) aproxima-se do modelo científico
cartesiano, ao negar a existência de
ideias inatas.

10. (Enem 2012)
TEXTO I

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) defendem os sentidos como critério
originário
para
considerar
um
conhecimento legítimo.
b) entendem que é desnecessário
suspeitar do significado de uma ideia na
reflexão filosófica e crítica.
c) são legítimos representantes do
criticismo quanto à gênese do
conhecimento.

d) 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.
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