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1.  (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.    

d) defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento.  

 

 

2. (Unesp 2014) Entre a população brasileira, 39% acham que a desigualdade social alimenta a 

criminalidade, mas 58% acreditam que a maldade 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]. 

 

 

3. (Unicamp 2015) demonstraram inúmeros estudos, os dirigentes atenienses casam-se entre 

si, e geralmente com o parente mais próximo possível, isto é, primos coirmãos. É sintomático 

que os autores antigos que nos informam sobre o casamento de homens políticos atenienses 

omitam os nomes das mulheres desposadas, mas nunca o nome do  seu pai ou do seu marido 

precedente.   

 (Adaptado de Alain Corbin e outros, História da virilidade, vol. 1. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 
62.)  

 

Considerando o texto e a situação da mulher na Atenas clássica, podemos afirmar que se trata 

de uma sociedade  
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a) na qual o casamento também tem implicações políticas e sociais.   

b) que, por ser democrática, dá uma atenção especial aos direitos da mulher.  

c) em que o amor é o critério principal  para a formação de casais da elite.  

d) em que o direito da mulher se sobrepõe ao interesse político e social.  
 
 
4. (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.  

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 

 

 

5. (Unesp 2015) Leia os textos a seguir: 

Texto I 

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 II 

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 
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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 

em cada um dos textos. 

 

 

6. (Unesp 2014) Leia os textos a seguir: 

Texto I 

O problema do pensamento politicamente correto é que ele nada tem de correto. Pior: na 

ânsia de impedir qualquer ofensa a grupos ou minorias, ele converte-se na mais grotesca 

lata um caso 

que merece partilha: a Universidade Livre de Berlim decidiu publicar um guia interno para que 

os alunos de famílias proletárias possam ser mais facilmente integrados na vida acadêmica. 

Para os autores do guia, os alunos proletários são como certas espécies zoológicas que é 

não é uma universidade, com a missão de corrigir erros e procurar algum conhecimento válido 

para todos. A universidade é uma grande encenação  ou, melhor ainda, uma sessão coletiva 

de terapia onde ninguém está certo (ou errado) porque todos estão certos (ou errados). O que 

o pensamento politicamente correto produz não é difícil de imaginar: a perpetuação do 

estigma de alunos proletários e a impossibilidade de eles aprenderem alguma coisa (na 

universidade) para ascenderem social e economicamente (na vida profissional). 

(João Pereira Coutinho. Amestrando proletários. Folha de S.Paulo, 02.07.2013. Adaptado.) 
 

Texto II 

Não existe razão para que tenhamos preconceito com relação a qualquer variedade linguística 

diferente da nossa. Preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso 

e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. O problema maior é que 

as variedades mais sujeitas a esse tipo de preconceito são, normalmente, as com 

características associadas a grupos de menos prestígio na escala social ou a comunidades da 

área rural ou do interior. Historicamente, isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento 

de superioridade dos grupos vistos como mais privilegiados, econômica e socialmente. 

(Marta Scherre. O preconceito linguístico deveria ser crime. http://revistagalileu.globo.com) 
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Comente as diferenças entre os dois textos no que se refere ao pensamento politicamente 

correto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Filosofia 
Larissa Rocha  

(Debora Andrade) 

11.11.2016 

Gabarito  
 

1. A 

2. Difundido pelas obras de Rousseau, o mito do bom selvagem ganho espaço entre os 

pensadores liberais, defendendo a noção iluminista de que o ser humano é em essência 

bom e inocente em seu estado de natureza, sendo a sociedade sua corruptora. 

Rousseau denunciava a desigualdade social e a exploração do homem pelo homem, tal 

como acontecia na escravidão, como elemento de valorização do ter em detrimento do 

ser, criando assim injustiça e limitando a liberdade do indivíduo. Desta forma, esta 

perspectiva alinha-se à visão liberal que associa a criminalidade à uma consequência 

esperada das mazelas da sociedade moderna. Notabilizado pela sua defesa 

intransigente do poder absoluto, Hobbes posiciona-se em campo oposto ao de 

Rousseau, quando argumenta em seu livro Leviatã o homem em estado de natureza não 

é capaz de controlar seu ímpeto belicoso e destrutivo. Assim como Hobbes, os 

pensadores conservadores da atualidade enxergam na autoridade do Estado a única 

força capaz de conter a violência inata do ser humano, preservando o monopólio da 

violência para os agentes estatais como meio de afastá-la dos homens.  

 3. A 

 4. D 

 5. No primeiro texto o emprego da palavra ciência esta no sentido de que o 

conhecimento, ou seja, as teorias científicas não são absolutas, elas são temporais e 

pper as explicações fornecidas 

pelas teorias científicas não podem assumir um caráter infalível, com o desenrolar do 

tempo, formas de conhecimento, isto é, teorias mais gerais e mais amplas substituirão 

as teorias antigas assim como na teoria darwiniana da evolução das espécies, nas quais 

espécies mais adaptadas ao meio superar seus antecessores. 

     No segundo texto o termo ciência é utilizado como um conhecimento integrado no qual 

não se pode prever ou determinar com exatidão seu sentido, separado do todo. O 

hermetismo propõe uma síntese do universo que recebe influências da realidade 

suprassensível, ou seja, a influência do pensamento de Platão, mas destacadamente de 

Plotino, marca esta concepção de ideal que não pode ser alcançado plenamente, mas 

que pode ser apenas contemplado. O conhecimento da ciência seria então uma 

compreensão divinizada da natureza. 

6. Os textos apresentam visões diferentes a respeito do próprio conceito daquilo que seria 

agem está relacionada ao 

politicamente correto como a proteção excessiva dos valores e condições 
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es 

dominantes. O Texto 2 apresenta uma abordagem contrária, associando à ideia de 

expressão associada às classes dominadas econômica e socialmente. 

 

  


