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APRESENTAÇÃO 
Olá, prezados alunos. 

A nossa equipe de português é composta por três 
professores da área: Fernando, Luana e Celina. 

Meu nome é Fernando Andrade. Sou Bacharel em 
licenciado em Filosofia, ambos obtidos na Universidade de São 
Paulo (USP). Além disso, sou Mestre em Teoria Literária pela 
mesma instituição. Atualmente, sou Professor de Literatura 
Portuguesa em Curso de Graduação e professor de Redação e 
Filosofia do Estratégia. Tenho mais de 20 anos dedicados ao 
magistério, sendo 15 no tablado de algum curso pré-vestibular. 

 

 

QUESTÕES 46 A 80 
46.  

“De todos os argumentos por meio dos quais demonstramos a existência das ideias, nenhum 
é convincente. Alguns dentre eles não conduzem a uma conclusão necessária e outros conduzem a 
ideias de coisas das quais, na nossa opinião [sc. nós os platonistas], não pode haver ideias. Com 
efeito, segundo os argumentos provenientes da existência das ciências (ἐκ τῶν ἐπιστηµῶν) haverá 
ideias de todas as coisas das quais houver ciência; segundo o argumento da unidade de uma 
multiplicidade (τὸ ἕν ἐπὶ πολλῶν), haverá ideias mesmo de negações (ἀποφάσεων); enfim, segundo 
o argumento de que é possível pensar o perecido (τὸ νοεῑν τι φθαρέντος), haverá ideias de coisas 
perecíveis, pois podemos ter destas coisas uma imagem. 

(Aristóteles. A metafísica)  

O texto acima de Aristóteles discute uma postura contrária a do seu mestre Platão no que se 
refere  

a) à forma de argumentar, já que Platão por utilizar de analogias e até mitos não consegue 
ser convincente.  

b) ao apelo a um tipo de ciência que não se baseava em conhecimento observável. 
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c) à confusão entre unidade e multiplicidade, já que Platão não demarcava com precisão 
essas duas categorias.  

d) à existência do mundo ideal, já que Platão não conseguiu provar a existência do idealismo. 

e) à ideia de negação das coisas perecíveis por Platão, já que para ele aquilo que perece não 
existe.  

Comentário. 

Alternativa "a" está incorreta. Aristóteles não se refere  ao uso de analogia e mitos como 
motivo para questionar as ideias de Platão. 

Alternativa "b" está incorreta. O uso que Aristóteles faz da palavra “ciência” no texto não tem 
nada a ver com o conceito de ciência atual e com os requisitos de  observação da realidade.  

Alternativa "c" está incorreta. Platão circunscreveu muito bem multiplicidade e unidade; o 
mundo inteligível era o lugar da unidade; o mundo sensível era o lugar da multiplicidade. 

Alternativa "d" está correta. Logo no início do parágrafo, Aristóteles deixa claro qual sua 
intenção, questionar a teoria do mundo das ideias, “De todos os argumentos por meio dos quais 
demonstramos a existência das ideias, nenhum é convincente.” 

Alternativa "e" está incorreta. Platão não defendia que as coisas perecíveis não existem, 
defendia apenas que elas eram imperfeitas e sombras de um mundo perfeito.  

Gabarito: D 

47.  
Texto I  

‘O critério da verdade está no incremento do sentimento de poder.” 

(Nietzsche, Friedrich. “A vontade de poder”. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008.) 

 

Texto II 

“(...)a via científica é a que melhor conduz às verdades objetivas ou impessoais, porque ela se 

adequa ao mundo e ao nosso aparato cognitivo.” 

(disponível em https://universoracionalista.org/elogio-ao-cientificismo/, acessado em 

11.03.2019. 
 
Os dois textos manifestam perspectivas opostas em relação   
a) à positividade do conhecimento.  
b) à relatividade da capacidade cognitiva.  
c) ao dogmatismo presente nos critérios de verdade. 
d) à eficácia observada no incremento do poder.  
e) ao utilitarismo da ciência. 
Comentário. 
 
Alternativa "a" está correta. Nietzsche desconfia do caráter positivo da ciência, pois vê o 
conhecimento como vontade de poder,  já o texto II avalia a ciência como sendo capaz de levar 
o homem ao progresso. Lembre-se de que a palavra  “positivo” associada à ciência, em filosofia 

https://universoracionalista.org/elogio-ao-cientificismo/
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ou sociologia, refere-se a visão de que tal área do conhecimento é a mais promissora dentre 
todas as outras. Ou seja, os textos divergem em relação à positividade do conhecimento.  
Alternativa "b" está incorreta.  Somente o texto II menciona o aparato cognitivo, e , mesmo 
assim, esse  tema não é o tema central no fragmento. Logo, esse  não é um tema comum aos 
dois textos. 
Alternativa "c" está incorreta. Nenhum dos dois textos discute se os critérios de verdade da 
ciência são dogmáticos (ou seja, são baseados em crenças). 
Alternativa "d" está incorreta. O primeiro texto discute o poder, o segundo, a característica 
positiva da ciência, ou seja, o utilitarismo não é um tema comum diante do qual os autores 
manifestam perspectivas contrárias.  
Gabarito: A 
 
 
48.  
O homem de espírito especulativo, o homem das luzes, com seus métodos abstratos e 
racionalizadores “tornou-se forçosamente um estranho no mundo dos sentidos, perdendo a 
matéria em favor da forma.” 
(SCHILLER, F. Sobre a Educação Estética da Humanidade numa Série de Cartas. Lisboa: 
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1994. Tradução do alemão por Teresa Rodrigues Cadete.) 
 
“É a razão que engendra o amor próprio, e é a reflexão que o fortifica; é ela que faz o homem 
cair em si; é ela que o separa de tudo que o incomoda e o aflige. É a filosofia que o isola; é por 
ela que ele diz em segredo, ao ver um homem que sofre: "Morre, se queres; estou em 
segurança". Só os perigos da sociedade inteira perturbam o sono tranquilo do filósofo e o 
fazem levantar-se do leito.” 
(Rousseau, Jean-Jacques. Discurso sobre a desigualdade) 
 
Considerando a relação entre os dois textos pode-se dizer que 
a) eles se opõem, na medida em que o primeiro focaliza o homem especulativo e o segundo, o 
filósofo.  
b) em ambos, percebe-se uma crítica ao homem das luzes  com seus métodos racionalizadores. 
c) em ambos,  os autores consideram a arte como uma forma de se combater o ”homem de 
espírito especulativo”.  
d) nos dois textos, percebe-se uma crítica à indiferença que o indivíduo racional dispensa ao 
seu próximo.  
e) apresentam visões distintas do filósofo, para o primeiro trata-se de um ser estranho; para o 
segundo, de alguém arrogante.  
 
Comentário. 
Alternativa "a" está incorreta. Basicamente,  o filósofo é também um homem que especula. Os 
dois autores fazem uma crítica ao homem das “luzes”. 
Alternativa "b" está correta. Tanto Rousseau quanto Schiller tecem uma crítica ao 
racionalismo da época em que vivem.  
Alternativa "c" está incorreta. A ideia da arte como forma de combater a racionalidade 
acachapante está presente no texto do Schiller, mas não no texto de Rousseau.  
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Alternativa "d" está incorreta. Essa ideia de que o indivíduo racional não desenvolve piedade é 
típica do pensamento de Rousseau, mas não do pensamento de Schiller. 
Alternativa "e" está incorreta. O texto I não diz especificamente que o filósofo é um ser 
estranho, diz que ele se tornou estranho no mundo dos sentidos, porque não consegue mais 
ser sensível à realidade.  
Gabarito: B 
 
 
49.  
“Filosofar é aprender a morrer “  
Platão 
 
Essa máxima de Platão expressa uma concepção  
a) metafísica e idealista de desvalorização da vida corporal. 
b) materialista e hedonista de valorização dos prazeres imediatos. 
c) pessimista e cética em relação à vida cotidiana. 
d) racionalista e realista em relação aos limites da vida humana.  
e) impressionista e hermética, ao constatar a impossibilidade de se falar sobre o mundo.  
Comentário. 
Alternativa "a" está correta. Para Platão, o pensamento, produto da alma, é superior ao corpo, 
quando o filósofo exercita sua mente, ele se prepara para não se submeter ao corpo. Essa 
perspectiva platônica se baseia na concepção de uma outra vida (logo é metafísica) e do 
mundo das ideias (idealista). 
Por mais difícil que seja chegar a esse raciocínio, você poderia chegar a essa alternativa por 
exclusão. 
Alternativa "b" está incorreta. Platão considerava a busca por prazeres imediatos desprezível. 
Alternativa "c" está incorreta.  Platão não era pessimista em relação a vida cotidiana, ele a 
desprezava, já que considerava as considerações da alma como sendo superiores ao que o 
mundo da vida poderia oferecer. 
Alternativa "d" está incorreta. Platão não se interessava pelos limites da vida.  
Alternativa "e" está incorreta. Platão era idealista e não era hermético, ou seja, seu discurso 
não era incompreensível.  
Gabarito: A  
 
50. 
 
“Para compreendermos os conceitos que fundarão essas novas teorias precisamos considerar 
alguns acontecimentos históricos que mudaram a face econômica e social da Europa, entre os 
séculos XV e XVII. 
(...) 
Os teóricos precisavam, portanto, explicar o que eram os indivíduos e por que lutavam 
mortalmente uns contra os outros, além de precisarem oferecer teorias capazes de solucionar 
os conflitos e as guerras sociais. Em outras palavras, foram forçados a indagar qual é a origem 
da sociedade e da política. Por que indivíduos isolados formam uma sociedade? Por que 
indivíduos independentes aceitam submeter-se ao poder político e às leis?  
A resposta a essas duas perguntas conduz às ideias de Estado de Natureza e Estado Civil.” 
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(Chauí, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000) 
 
Segundo o texto, o surgimento da discussão do contrato social por parte dos iluministas 
a) está ligado ao fato de que a teoria política anterior estava ultrapassada. 
b) derivou da necessidade que os governantes tinham de ajustar a política aos novos tempos. 
c) tem como causa dois fatores, um histórico, outro próprio da reflexão filosófica. 
d) provocou uma mudança nas circunstâncias políticas. 
e) é concomitante à origem da sociedade e da política. 
 
Comentário. 
Alternativa "a" está incorreta.  O fato de a teoria anterior ter se tornado ultrapassada se 
relaciona a questões históricas que a alternativa não menciona, mas que estão no texto 
original. 
Alternativa "b" está incorreta. A teoria política não decorreu de uma necessidade dos políticos, 
mas de uma necessidade de respostas por parte da sociedade como um todo. 
Alternativa "c" está correta. O texto diz explicitamente que, para entender a nova formulação 
teórica, é preciso compreender os acontecimentos históricos; além disso, outro fator 
determinante é o próprio movimento de pensadores que romperam com a teoria política 
tradicional.  
Alternativa "d" está incorreta. As discussões filosóficas dos iluministas influenciaram as 
mudanças que ocorreram no final do século XVIII e começo do XIX, mas elas não foram 
determinantes. 
Alternativa "e" está incorreta. A origem da sociedade e da política é bem anterior ao 
surgimento dos Iluministas. 
Gabarito: C 
 
51.  
 

Com efeito, foi pela admiração que os homens começaram a filosofar tanto no princípio como 
agora; perplexos, de início, ante as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e 
enunciaram problemas a respeito das maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol e das estrelas, 
assim como a gênese do universo. E o homem que é tomado de perplexidade e admiração julga-se 
ignorante (por isso o amigo dos mitos é, em certo sentido, um filósofo, pois também o mito é tecido 
de maravilhas); portanto, como filosofavam para fugir à ignorância, é evidente que buscavam a 
ciência a fim de saber, e não com uma finalidade utilitária.  

(ARISTÓTELES. Metafísica. Livro I. Tradução Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969. p. 
40.) 

Assinale a alternativa que melhor comenta a perspectiva aristotélica expressa no fragmento.  
a) o trecho manifesta uma certa incoerência de Aristóteles, pois fugir da ignorância é uma 
função utilitária. 
b) Aristóteles não faz qualquer distinção entre o amigo dos mitos e o filósofo. 
c) Percebe-se uma visão aristocrática da filosofia, já que o conhecimento nasce da admiração 
não utilitária. 
d) O autor limita a filosofia ao associá-la simplesmente aos fenômenos astronômicos.  
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e) A filosofia deve ser permeada pela postura modesta de quem sabe que é ignorante em 
relação à realidade.  
 
Comentário. 
Alternativa "a" está incorreta. Dentro da perspectiva de um grego o conhecimento se 
relacionava com a contemplação, eles não faziam a relação que nós, modernos, fazemos entre 
conhecimento, tecnologia e utilidade. 
Alternativa "b" está incorreta.  O texto diz que “o amigo dos mitos é, em certo sentido, um 
filósofo”, ou seja, ele reconhece uma certa distinção entre esses dois personagens.  
Alternativa "c" está correta. Aristóteles manteve a distinção Platônica e mesmo grega que 
separava o trabalho manual do trabalho intelectual. O último seria superior em relação ao 
anterior; por esse motivo, o filósofo faz questão de salientar que a filosofia não tem valor 
utilitário. 
Alternativa "d" está incorreta. A admiração do homem diante dos fenômenos astronômicos 
são o ponto de partida para a admiração, mas isso não circunscreve a filosofia. 
Alternativa "e" está incorreta.  O texto simplesmente destaca que a consciência da ignorância 
dá início à filosofia, mas isso não significa que a própria filosofia seja permeada pela modéstia.  
Gabarito C 
 
 
52.  
“[...] Fazer as coisas se aproximarem de nós, ou antes, das massas é uma tendência tão 
apaixonada do homem contemporâneo como a superação do caráter único das coisas, em cada 
situação, através da sua reprodução. Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o 
objeto de tão perto quanto possível, na imagem, ou melhor, na sua reprodução. E cada dia fica 
mais nítida a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelos jornais ilustrados e 
pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. Nesta, a unicidade e a durabilidade se 
associam tão intimamente como, na reprodução, a transitoriedade e a reprodutibilidade.” 
(BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994) 
 
Nesse fragmento, Walter Benjamin expressa sua crítica à arte contemporânea devido a  
a) o caráter popular. 
b) proximidade do objeto artístico. 
c) reprodutibilidade da arte. 
d) o caráter único do objeto artístico. 
e) durabilidade do objeto artístico.  
 
Comentário. 
 
Alternativa "a" está incorreta. Walter Benjamin simplesmente destaca que há uma tendência 
em reproduzir a arte, não discute a questão da popularização da arte.  
Alternativa "b" está incorreta.  Alguém que visita uma exposição e observa um objeto único, 
mantém a proximidade sem que isso signifique alguma perda;  a proximidade só pode 
representar alguma perda de sentido se for associada à  reprodutibilidade.  
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Alternativa "c" está correta. A obra única, antes marcada pela durabilidade, ao ser reproduzida 
de forma técnica (fotos, xerox etc), torna-se transitória.  
Alternativa "d" está incorreta.  O caráter único do objeto artístico sempre foi traço da arte, 
tanto na antiga quanto na clássica;  a arte contemporânea de desenvolve no momento em que 
a reprodutibilidade torna-se uma realidade, ou seja,  a unicidade do objeto não poderia ser 
alvo da crítica em relação à arte atual. 
Alternativa "e" está incorreta. O autor não discute a durabilidade do objeto de arte. 
Gabarito: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Coloco-me à disposição de vocês para sanar eventuais e possíveis dúvidas. 

Temos a meta de responder ao Fórum de Dúvidas, com a qualidade e profundidade exigidas, 
assim como podem me encontrar em redes sociais. 
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Professor Fernando Andrade 
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