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FILOSOFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Leia o texto abaixo.

“O método da dialética é o único que procede, por meio da destruição das hipóteses, a caminho
do autêntico princípio, a fim de tornar seguros os seus resultados, e que realmente arrasta aos
poucos os olhos da alma da espécie de lodo bárbaro em que está atolada e eleva-os às alturas...”
(533c-d).

PLATÃO. República. Tradução de Maria Helena da Rocha
Pereira. 8 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

Considerando esse texto, responda as questões que se seguem.

A) Qual é o nome do método que, segundo Platão, conduz a alma ao princípio supremo do Bem?

B) Qual seria esse autêntico princípio a que Platão se refere? E a quem, em primeira instância, caberia essa busca?

C) De acordo com a teoria do conhecimento de Platão, o método dialético permite ao homem abandonar o
conhecimento sensível e alcançar o verdadeiro conhecimento inteligível. Transcreva a passagem do texto
acima citado que corresponde à afirmação em negrito.

SEGUNDA  QUESTÃO

O texto abaixo é de René Descartes (1596 – 1650). Leia-o com atenção.

“Mas, logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso,
cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta
verdade: eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes
suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que podia aceitá-la, sem
escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava.”

Descartes. Discurso do Método. Coleção Os
Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 41.

Com base no pensamento de Descartes, reponda o que se pede.

A) Por que o cogito é o “primeiro princípio da filosofia” para Descartes?

B) Qual é a relação entre o procedimento da dúvida hiperbólica e a descoberta do cogito em Descartes?
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TERCEIRA  QUESTÃO

Considerando que a concepção dialética da História foi apresentada por Hegel antes de Marx e que o agente
histórico na filosofia hegeliana é o Estado, explique:

A) qual é a finalidade do Estado no processo histórico?

B) o que garante a atuação do Estado na História?

QUARTA  QUESTÃO

Leia atentamente o texto abaixo.

“[...] se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a
uma natureza humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o
homem é liberdade.”

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Tradução  de
Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 09.

Tomando o texto acima como referência, faça o que se pede.

A) Mencione quatro conceitos básicos do existencialismo de Sartre.

B) A frase “não existe determinismo” significa que o ser humano pode agir de forma livre e irresponsável? Por quê?
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