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FILOSOFIA
PRIMEIRA QUESTÃO
Leia o seguinte trecho do Protágoras, escrito por Platão, e explique: 1) o objeto de investigação da Filosofia socrática;
2) o procedimento discursivo empregado nessas investigações; 3) a relação entre virtude e saber.
“– Meu único objetivo, lhe disse, ao apresentar-te todas essas perguntas, não é outro senão o
de examinar os problemas relativos à virtude e o que venha a ser a virtude em si mesma [...]”.
PLATÃO, Protágoras (360e). Trad. de Carlos Alberto
Nunes. Belém: Edufpa, 2002. 2ª ed. p. 121.

SEGUNDA QUESTÃO
Leia o texto a seguir e responda o que se pede.
“O grande inspirador da questão (dos universais) foi o neoplatônico Porfírio, que em sua obra
Isagoge afirma: ‘Não tentarei enunciar se os gêneros e as espécies existem por si mesmos ou
somente na inteligência, nem, no caso de subsistirem (existirem por si), se são corpóreos ou
incorpóreos, nem se existem separados dos objetos (que nomeiam), formando partes dos
mesmos’. Esse problema gerou muitas disputas. Era a grande discussão sobre a existência ou
não das idéias gerais, isto é, os chamados universais de Aristóteles. Tal discussão ficou conhecida
como a questão (ou querela) dos universais”.
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da
Filosofia. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 31.

A) O que é um universal?
B) O que foi a questão dos universais na Idade Média? Quais as posições em debate?
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TERCEIRA QUESTÃO
Leia com atenção o texto, e responda as questões a seguir.
“[...] vemos que qualquer impressão, da mente ou do corpo, é constantemente seguida por uma
idéia que a ela se assemelha, e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. A conjunção
constante de nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as
causas das outras; e essa anterioridade das impressões é uma prova equivalente de que nossas
impressões são as causas de nossas idéias, e não nossas idéias as causas de nossas
impressões”.
HUME. Tratado da natureza humana. São Paulo:
Ed. Unesp, Imp. Oficial do Estado, 2001, p. 29.

A) Quais os dois principais termos ou conceitos que Hume relaciona nessa passagem?
B) Essa relação caracteriza a posição de Hume no tocante à teoria do conhecimento. Esta posição ficou conhecida
como empirismo, realismo ou idealismo?
C) A partir do texto acima e da sua resposta na questão B, explique a posição que Hume assume em relação à teoria
do conhecimento.

QUARTA QUESTÃO
Conforme seus conhecimentos sobre a obra do filósofo inglês John Locke (1632 – 1704) e as informações do texto
abaixo, explique como ele concebe a passagem do estado de natureza para o estado civil.
“Para Locke, no estado natural cada um é juiz em causa própria; portanto, os riscos das
paixões e da parcialidade são muito grandes e podem desestabilizar as relações entre os
homens. Por isso, visando a segurança e a tranqüilidade necessárias ao gozo da propriedade, as
pessoas consentem em instituir o corpo político. O ponto crucial do pensamento de Locke é que
os direitos naturais dos homens não desaparecem em conseqüência desse consentimento, mas
subsistem para limitar o poder do soberano.”
ARANHA, M. L. de A.; e MARTINS, M. H. P. Filosofando:
Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1986.
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