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FILOSOFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

E na verdade, o que desde os tempos antigos, assim como
agora e sempre, constitui o eterno objeto de pesquisa e o eterno
problema: “que é o ser”, equivale a este: “que é a substância”.

ARISTÓTELES. Metafísica, VII, 1. Trad. de
Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002. p. 289.

Considerando o assunto abordado no trecho acima,

A) explique o conceito de substância.

B) cite quatro outras categorias aristotélicas.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

Para os filósofos, durante a Idade Média, que faziam da
idéia geral uma realidade, a própria espécie constituía
necessariamente uma realidade, ao passo que se a idéia geral
for apenas um nome, a verdadeira realidade se encontra nos
indivíduos que constituem a espécie. Em outras palavras, para
um realista, a humanidade é uma realidade, existe realmente
como algo separado dos homens singulares; para um
nominalista, a única coisa real são os indivíduos humanos,
“humanidade” não passa de um conceito, ou nome. Roscelino
adota abertamente a segunda solução do problema. Para ele, o
termo “homem” ou “humanidade” não designa nenhuma realidade
que seja, em qualquer grau, a da espécie humana.

GILSON, ETIENNE. A filosofia na Idade Média.
São Paulo: Martins Fontes, 1998.  p. 289.

A) Segundo o texto acima, nominalistas e realistas interpretam de modo diferente
a relação entre as palavras ou idéias e a realidade existente fora de nossa
mente. Explique essas duas posições filosóficas (nominalismo e realismo).

B) Segundo o texto, Roscelino é nominalista ou realista? Por quê?
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TERCEIRA  QUESTÃO

Sobre os conceitos de fortuna e virtù na filosofia política de Maquiavel, considere
o trecho abaixo.

O desejo de conquistar é coisa verdadeiramente natural e
ordinária e os homens que podem fazê-lo serão sempre louvados
e não censurados. Mas se não podem e querem fazê-lo, de
qualquer modo, é que estão em erro, e são merecedores de
censura.

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Tradução de Lívio
Teixeira. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 14.

Responda:

A) Em que condições a ação bem sucedida de quem quer conquistar não deve ser
censurada?

B) Em que consiste o erro crucial de quem fracassa na conquista de um Estado?
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QUARTA  QUESTÃO

Leia o texto abaixo.

A ordem social (...) é um direito sagrado que serve de base
a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da
natureza: funda-se, portanto, em convenções. Trata-se, pois, de
saber que convenções são essas.

ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social. 4ª ed.
São Paulo: Editora Nova Cultural, 1987.

Responda:

A) Por que, para Rousseau, a natureza não ordena a sociedade?

B) Por que, para Rousseau, somente a convenção ordena a sociedade?


