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FILOSOFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Leia os fragmentos abaixo e responda, conforme o pensamento de Heráclito.

“É preciso saber que o combate é o-que-é-com, e justiça (é) discórdia, e que todas (as coisas)
vêm a ser segundo discórdia e necessidade.”

ORÍGENES. Contra Celso, VI, 12. In Os pré-socráticos. 2ª
ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 87.

“Da guerra dos opostos nasce todo vir-a-ser: as qualidades determinadas, que nos aparecem
como durando, exprimem apenas a preponderância momentânea de um dos combatentes,
mas com isso a guerra não chegou ao fim, a contenda perdura pela eternidade.”

NIETZSCHE, Friedrich. A Filosofia na Época da Tragédia
Grega. In Os pré-socráticos. 2ª ed.  São Paulo: Abril Cultural,
1978. p. 104.

A) Em qual categoria de investigação se insere a filosofia de Heráclito: estética ou filosofia da natureza?

B) Quais são os termos, do primeiro fragmento, que melhor expressam o movimento ou o vir-a-ser de todas as coisas?

C) De acordo com o segundo fragmento, pode-se pôr um termo ou fim à luta entre os opostos? Justifique sua resposta.

SEGUNDA  QUESTÃO

Sobre a doutrina da iluminação em Santo Agostinho, leia os trechos a seguir.

                       “Não queiras sair para fora; no interior do homem habita a verdade.”

Santo Agostinho. Da verdadeira religião,
39, 72.

“Santo Agostinho se pergunta então como pode a mente humana, mutável e falível, atingir uma
verdade eterna com certeza infalível.”

MARCONDES, D. Iniciação à história da
filosofia. São Paulo: Zahar, 2005. p. 111.

“A gnosiologia agostiniana alcança o seu remate na chamada teoria da iluminação.”

BOEHNER, P. GILSON, E. História da
filosofia cristã. Petrópolis: Vozes, 1970.
p. 163.

A) Em que sentido Agostinho afirma que a verdade eterna habita no interior do homem?

B) Em que sentido Agostinho afirma que o conhecimento das verdades eternas se dá pela iluminação?

I.

II.
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TERCEIRA  QUESTÃO

O problema fundamental para o qual o contrato social, segundo Rousseau, oferece uma solução é

“Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada
associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece,
contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes.”

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Nova
Cultural, 1987. p. 32. (Coleção Os Pensadores)

A partir do texto acima, responda as questões que se seguem:

A) Quais são os principais objetivos do contrato social?

B) Proteger cada associado com a força comum significa que o Estado pode mobilizar forças como, por exemplo, a
polícia ou o exército para defender os cidadãos. Por que, conforme Rousseau, isso é legítimo?

QUARTA  QUESTÃO

Para Hegel

“a história universal representa a evolução da consciência do espírito no tocante à sua liberdade
e à realização efetiva de tal consciência.”

Filosofia da História. 2ª.ed. Trad. Maria Rodrigues e Hans
Harden. Brasília: Editora da UnB, 1998. p. 60.

A partir do texto acima e de seus conhecimentos sobre o pensamento de Hegel, responda:

A) O que é a realização efetiva da consciência?

B) Qual é a relação entre Estado e História em Hegel?
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