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 Filosofia Moderna 
 
1. 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. 

 
 
2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
(1) Humanismo renascentista. 
(2) Reforma Protestante. 
(3) Revolução Científica. 
(4) Redescoberta do Ceticismo. 
 
(    ) importância das artes plásticas, retomada do ideal clássico greco-romano em oposição à 
escolástica medieval; valorização do homem enquanto indivíduo, de sua livre iniciativa e de sua 
criatividade. 
(    ) a oposição entre o antigo e o moderno suscita a problemática cética do conflito das teorias e 
da ausência de critério conclusivo para a decisão sobre a validade destas teorias. 
(    ) crítica à autoridade institucional da Igreja, valorização da interpretação da mensagem divina 
nas Escrituras pelo indivíduo, ênfase na fé como experiência individual. 
(    ) rejeição do modelo geocêntrico do cosmo e sua substituição pelo modelo heliocêntrico, 
noção de espaço infinito, visão da natureza como possuindo uma linguagem matemática. 
 

Você numerou, de cima para baixo: 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
e) 4 – 3 – 2 – 1. 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Lista de Exercícios  

Filosofia 
Larissa Rocha 

18 e 25.09.2015 

 

 
3. “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.    

 
 
4.Galileu Galilei (1564 - 1642) rompeu com as concepções medievais sobre a natureza do 
conhecimento, exceto por: 

a) defender a ideia da experiência científica, combinando a indução experimental com 
cálculos dedutivos. 

b) pregar que qualquer conhecimento científico deveria ser comprovado experimentalmente, 
reproduzindo-se o fenômeno sob determinadas condições. 

c) refutar as teorias acerca do sistema geocêntrico de Ptolomeu, com base no sistema 
heliocêntrico de Copérnico. 

d) desenvolver uma concepção hierárquica estática e natural sobre o universo, através de 
premissas dedutivas que demonstram as conclusões. 

e) pregar a rigorosa observação dos fenômenos físicos, estabelecer uma metodologia do 
conhecimento científico e formular a lei da queda dos corpos. 
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 Gabarito 

 
1. C 
2. C 
3. A 
4. D 

 
 
 
 
 

 


