


Filosofia Moderna 
(Racionalismo)



CRITÉRIOS PARA ANÁLISE TEÓRICA:

Ontologia
Epistemologia
Lógica 
Ética;
Individualidade;



ONTOLOGIA

A alma não é mais entendida nos termos de Aristóteles e dos escolásticos, como forma do
corpo ou princípio de vida. Trata-se do pensamento da substância consciente.

Mente é redefinida como consciência e não conserva mais semelhança com o corpo, pois o

corpo é divisível e a mente não. "Cogito ergo sum"

Dualismo

RES COGITANS - espírito como substância não extensa

RES EXTENSA - corpo como substância material.

Obs. O PENSAMENTO É ALGO MAIS CERTO QUE A PRÓPRIA MATÉRIA CORPORAL. 



EPISTEMOLOGIA

• Conhecimento - o poder de conhecer um 
todo indivisível funcionando de modo 
simples, idêntico e absoluto.

• - idéias adventícias (da experiência)

• - idéias factícias ou combinatórias 
(inventadas)

• - idéias inatas (colocadas por Deus)

• "eu pensante imperfeito e infinito é dotado 
da idéia de perfeição e infinitude." Em 
"Meditações" (1641)

• Prova a existência de Deus como 
fundamento da objetividade.



LÓGICA

Diferenciação entre ideias e objetos através 
do método:

Novo racionalismo

Baseado na matemática e na geometria.

A ciência deve ser quantitativa e 
matemática.



CONE DA DÚVIDA METÓDICA



MÉTODO 

“Não aceitar coisa alguma por verdadeira que eu não 
conheça como evidentemente verdadeira” (Evidência)

“Dividir as dificuldades em tantas partes quanto possível”
(Análise)

“Conduzir por ordem os pensamentos, indo por etapas, do 
simples para o composto” (Síntese)

“Fazer enumerações tão completas e revisões tão gerais 
que eu tenha a certeza de nada omitir” (Exaustivo)



ÉTICA

•Livre arbítrio como regulador das paixões pela

sabedoria do desenvolvimento racional.

• “Tende a demonstrar que o pensamento e a vontade

podem assegurar a libertação interior do homem, cuja

capacidade de formar juízos constitui o mais alto sinal

de liberdade. Exercê-la,... sinal de sabedoria e juízo.”



Mente

consciência pura

pensamento

vontade

não biológica

compreensão/vontade

julgamentos

Corpo

sensações

movimentos

emoções e paixões

biológica

área confusa entre mente e corpo 
(emoções, percepções)



AS SEIS PAIXÕES FUNDAMENTAIS OU 
PRIMITIVAS

admiração atenção

amor atração

ódio repulsa

desejo orientado para o futuro

alegria satisfação do desejo

tristeza não satisfação do desejo











(Enem 2016) Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo,
embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por
outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de
problemas; não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os
raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo
sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter
aprendido, não ciências, mas histórias. DESCARTES. R. Regras para a
orientação do espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Em sua
busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento, de
modo crítico, como resultado da

a) investigação de natureza empírica.

b) retomada da tradição intelectual.

c) imposição de valores ortodoxos.

d) autonomia do sujeito pensante.

e) liberdade do agente moral.
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(Enem 2014) É o caráter radical do que se procura que exige a
radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for
ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá
sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será
seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas
por essa mesma dúvida. SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da
modernidade. São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado).Apesar de
questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia
cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o(a) :

a) dissolução do saber científico.

b) recuperação dos antigos juízos.

c) exaltação do pensamento clássico.

d) surgimento do conhecimento inabalável.

e) fortalecimento dos preconceitos religiosos.   
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(Enem 2013) Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do
empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da
Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto,
essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e
Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero
imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida,
física e culturalmente. CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques,
Scientiae Studia. São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado). Autores da filosofia moderna,
notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma
forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse
contexto, a investigação científica consiste em

a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda
existentes.

b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi
da filosofia.

c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o
progresso.

d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos
éticos e religiosos.

e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates
acadêmicos.



(Enem 2013) Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do
empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da
Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto,
essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e
Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero
imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida,
física e culturalmente. CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques,
Scientiae Studia. São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado). Autores da filosofia moderna,
notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma
forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse
contexto, a investigação científica consiste em

a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda
existentes.

b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi
da filosofia.

c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o
progresso.

d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos
éticos e religiosos.

e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates
acadêmicos.



(Enem 2013) TEXTO I - Há já de algum tempo eu me apercebi de que, desde meus
primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que
depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão mui duvidoso
e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de
todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de
estabelecer um saber firme e inabalável. DESCARTES, R. Meditações concernentes à Primeira Filosofia. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (adaptado).TEXTO II - É de
caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de
busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a
partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será
seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma
dúvida. SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado).

A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a
reconstrução radical do conhecimento, deve-se

a) retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade.

b) questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções.

c) investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos.

d) buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados.

e) encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados.
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(Enem 2012) TEXTO I - Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos,
e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. -
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979. - TEXTO II -
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada
sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta
suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso
servirá para confirmar nossa suspeita. HUME, D. Uma investigação sobre o
entendimento. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado). - Nos textos, ambos os autores se
posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos
permite assumir que Descartes e Hume

a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento
legítimo.

b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão
filosófica e crítica.

c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.

d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos
sentidos.

e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do
conhecimento.
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(Unioeste 2016) - “O bom senso é a coisa que, no mundo, está mais bem distribuída: de facto,
cada um pensa estar tão bem provido dele, que até mesmo aqueles que são os mais difíceis
de contentar em todas as outras coisas não têm de forma nenhuma o costume de
desejarem [ter] mais do que o que têm. E nisto, não é verosímil que todos se enganem;
mas antes, isso testemunha que o poder de bem julgar, e de distinguir o verdadeiro do
falso que é aquilo a que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos
os homens; da mesma forma que a diversidade das nossas opiniões não provém do facto
de uns serem mais razoáveis do que outros, mas unicamente do facto de nós conduzirmos
os nossos pensamentos por vias diversas, e de não considerarmos as mesmas coisas.” René
Descartes - “Para Descartes, a forma de alcançar o verdadeiro conhecimento é através da
razão; se esta não for capaz de alcançá-lo, isso acontece porque é falha. Em vez de seguir os
conhecimentos recebidos, basta seguir o bom senso, já que o homem é racional. Nisso vê-
se que o racionalismo está apresentado como uma espécie de naturalismo. Descartes
considerava a razão como algo natural; além de ser comum a todos os homens, ela é una.
Segundo o filósofo, as ciências exatas são o lugar onde a razão está mais bem expressa; por
esse motivo, ele pegou emprestado o método matemático para aplicá-lo em seu sistema
filosófico.” - Mariana Cruz Considerando-se os textos acima, é CORRETO afirmar que o
pensemento cartesiano se caracteriza por:

A.ser um pensamento que pretende recuperar os conhecimentos da tradição através da 
análise de nossas impressões sensíveis abalizadas pela razão.

B.ter como objetivo principal construir um sistema firme e seguro de conhecimentos no 
qual não haja lugar para crenças ou opiniões falsas.

C.defender uma forma de naturalismo que implica uma investigação profunda calcada no 
objeto fruto de nossa experiência cotidiana.

D.primeiramente separar os conhecimentos antigos e os novos para, posteriormente, uni-
los em um novo paradigma
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(Unioeste 2013) “... esta palavra, Filosofia, significa o estudo da sabedoria, e por sabedoria não se deve entender
apenas a prudência nos negócios, mas um conhecimento perfeito de todas as coisas que o homem pode saber,
tanto para a conduta da sua vida como para a conservação da saúde e invenção de todas as artes. E para que este
conhecimento assim possa ser, é necessário deduzi-lo das primeiras causas, de tal modo que, para se conseguir
obtê-lo – e a isto se chama filosofar –, há que começar pela investigação dessas primeiras causas, ou seja, dos
princípios. Estes devem obedecer a duas condições: uma, é que sejam tão claros e evidentes que o espírito
humano não possa duvidar da sua verdade, desde que se aplique a considerá-los com atenção; a outra, é que o
conhecimento das outras coisas dependa deles, de maneira que possam ser conhecidos sem elas, mas não o
inverso. Depois disto, é indispensável que, a partir desses princípios, se possa deduzir o conhecimento das coisas
que dependem deles, de tal modo que, no encadeamento das deduções realizadas, não haja nada que não seja
perfeitamente conhecido.” - Descartes. - “À medida que Descartes vai desenvolvendo sua ideia de um sistema
reconstruído de conhecimento, vemos surgir dois componentes específicos da visão cartesiana. O primeiro é um
individualismo radical: a ciência tradicional, ‘composta e acumulada a partir das opiniões de inúmeras e variadas
pessoas, jamais logra acercar-se tanto da verdade quanto os raciocínios simples de um indivíduo de bom senso’.
O segundo componente é uma ênfase na unidade e no sistema: ‘Todas as coisas que se incluem no alcance do
conhecimento humano são interligadas’”. - Cottingham. - Considerando os textos acima, que tratam da teoria
cartesiana do conhecimento, é INCORRETO afirmar que

a) a teoria cartesiana do conhecimento implica um sistema em que todos os conteúdos encontram-se intimamente
relacionados.

b) a teoria do conhecimento cartesiana pretende, a partir da elaboração de um método preciso, reconstruir o
conhecimento em bases sólidas.

c) a teoria do conhecimento cartesiana, que tem como objetivo a elaboração de uma ciência universal, serve-se, em
certa medida, do modelo indutivista para alcançar seu objetivo.

d) o conhecimento que se tem de cada coisa deriva de um processo no qual cada etapa pode ser conhecida sem o
concurso de etapas posteriores, mas não o inverso.

e) quando determinada noção se apresenta com clareza e com distinção, o sujeito pensante entende que se
encontra frente a um conhecimento verdadeiro pela própria natureza da concepção cartesiana do conhecimento.
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(Unioeste 2011) Considerando-se as primeiras linhas das Meditações sobre a filosofia primeira
de René Descartes: “Há já algum tempo dei-me conta de que, desde meus primeiros anos,
recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei sobre
princípios tão mal assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto; de modo que era
preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que
recebera até então em minha crença e começar tudo novamente desde os fundamentos, se eu
quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. (...) Agora, pois, que
meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro numa solidão
tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas
opiniões” - É correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiana que:

a) Descartes não utiliza um método ou uma estratégia para estabelecer algo de firme e certo no
conhecimento, já que suas opiniões antigas eram incertas.

b) Descartes considera que não é possível encontrar algo de firme e certo nas ciências, pois até
então esse objetivo não foi atingido.

c) Descartes, ao rejeitar o que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca
fundamentar nos sentidos uma base segura para as ciências.

d) ao investigar uma base firme e indestrutível para o conhecimento, Descartes inicia rejeitando
suas antigas opiniões e utiliza o método da dúvida até encontrar algo de firme e certo.

e) Descartes necessitou de solidão para investigar as suas antigas opiniões e encontrar entre
elas aquela que seria o verdadeiro fundamento do conhecimento.



(Unioeste 2011) Considerando-se as primeiras linhas das Meditações sobre a filosofia primeira
de René Descartes: “Há já algum tempo dei-me conta de que, desde meus primeiros anos,
recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei sobre
princípios tão mal assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto; de modo que era
preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que
recebera até então em minha crença e começar tudo novamente desde os fundamentos, se eu
quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. (...) Agora, pois, que
meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro numa solidão
tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas
opiniões” - É correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiana que:

a) Descartes não utiliza um método ou uma estratégia para estabelecer algo de firme e certo no
conhecimento, já que suas opiniões antigas eram incertas.

b) Descartes considera que não é possível encontrar algo de firme e certo nas ciências, pois até
então esse objetivo não foi atingido.

c) Descartes, ao rejeitar o que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca
fundamentar nos sentidos uma base segura para as ciências.

d) ao investigar uma base firme e indestrutível para o conhecimento, Descartes inicia
rejeitando suas antigas opiniões e utiliza o método da dúvida até encontrar algo de firme e
certo.

e) Descartes necessitou de solidão para investigar as suas antigas opiniões e encontrar entre
elas aquela que seria o verdadeiro fundamento do conhecimento.



(Unioeste 2010) “Há já algum tempo dei-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera 
muitas falsas opiniões por verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal 
assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto; de modo que era preciso tentar seriamente, 
uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e 
começar tudo novamente desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e 
de constante nas ciências. […] Agora, pois, que meu espírito está livre de todas as preocupações e que 
obtive um repouso seguro numa solidão tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a 
destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário, para atingir esse 
propósito, provar que elas todas são falsas, o que talvez jamais realizasse até o fim; mas, visto que a 
razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de acreditar nas coisas 
que não são inteiramente certas e indubitáveis do que nas que nos parecem ser manifestamente 
falsas, a menor razão de duvidar que eu nelas encontrar será suficiente para me fazer rejeitá-las 
todas.” (Descartes) A partir da filosofia cartesiana, seguem as seguintes afirmações:

I. A dúvida cartesiana é uma dúvida sobre os fundamentos do conhecimento, e seu objetivo é avaliar a 
possibilidade da conquista de algo evidente e verdadeiro.

II. A primeira certeza que conquistamos é a de que, embora nossos sentidos nos enganam às vezes, 
não é possível duvidar da existência das coisas que nos rodeiam.

III. A dúvida, quando generalizada ao máximo, será autodestrutiva, uma vez que ela é um ato de 
pensar e, portanto, requer como certa a existência de uma entidade que é sujeito desse ato

IV. A dúvida cartesiana traz como resultado um fato determinante para toda a filosofia moderna: só 
temos acesso imediato às nossas percepções mentais, ao passo que o conhecimento de tudo o mais 
(o mundo, Deus, etc.) deve ser provado como possível, dada a distância que há entre nossos 
pensamentos e as demais coisas.



(Unioeste 2010) “Há já algum tempo dei-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera 
muitas falsas opiniões por verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal 
assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto; de modo que era preciso tentar seriamente, 
uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e 
começar tudo novamente desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e 
de constante nas ciências. […] Agora, pois, que meu espírito está livre de todas as preocupações e que 
obtive um repouso seguro numa solidão tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a 
destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário, para atingir esse 
propósito, provar que elas todas são falsas, o que talvez jamais realizasse até o fim; mas, visto que a 
razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de acreditar nas coisas 
que não são inteiramente certas e indubitáveis do que nas que nos parecem ser manifestamente 
falsas, a menor razão de duvidar que eu nelas encontrar será suficiente para me fazer rejeitá-las 
todas.” (Descartes) A partir da filosofia cartesiana, seguem as seguintes afirmações:

I. A dúvida cartesiana é uma dúvida sobre os fundamentos do conhecimento, e seu objetivo é 
avaliar a possibilidade da conquista de algo evidente e verdadeiro.

II. A primeira certeza que conquistamos é a de que, embora nossos sentidos nos enganam às vezes, 
não é possível duvidar da existência das coisas que nos rodeiam.

III. A dúvida, quando generalizada ao máximo, será autodestrutiva, uma vez que ela é um ato de 
pensar e, portanto, requer como certa a existência de uma entidade que é sujeito desse ato

IV. A dúvida cartesiana traz como resultado um fato determinante para toda a filosofia moderna: só 
temos acesso imediato às nossas percepções mentais, ao passo que o conhecimento de tudo o mais 
(o mundo, Deus, etc.) deve ser provado como possível, dada a distância que há entre nossos 
pensamentos e as demais coisas.



(UNIOESTE 2009 – FILOSOFIA) - “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 [...], julguei que podia aceitá-la, 
sem escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que procurava”. (Descartes) Sobre
a questão do conhecimento, seguem as seguintes afirmações:

I – Descartes, por meio da dúvida metódica, buscava uma primeira verdade para, a partir
dela, fundamentar todo o conhecimento.

II – A dúvida cartesiana mostrou que é impossível aos homens atingir o conhecimento
verdadeiro.

III – Descartes acreditava que devíamos conhecer primeiro o que era mais complexo para 
depois atingir as coisas mais simples.

IV – O “penso, logo existo” é a primeira verdade, para Descartes, porque é sempre
verdadeiro que, mesmo quando duvido, eu penso e é preciso que eu exista para poder
pensar.

V – As verdades mais evidentes e primeiras, para Descartes, dizem respeito aos objetos
físicos ou materiais.

Das proposições feitas acima

(A)  apenas I e IV são corretas.  - (B)  III, IV e V são corretas. 

(C)  I, III e IV são corretas. - (D)  todas elas são corretas.  - (E)  todas elas são incorretas.



(UNIOESTE 2009 – FILOSOFIA) - “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 [...], julguei que podia aceitá-la, 
sem escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que procurava”. (Descartes) Sobre
a questão do conhecimento, seguem as seguintes afirmações:

I – Descartes, por meio da dúvida metódica, buscava uma primeira verdade para, a partir
dela, fundamentar todo o conhecimento.

II – A dúvida cartesiana mostrou que é impossível aos homens atingir o conhecimento
verdadeiro.

III – Descartes acreditava que devíamos conhecer primeiro o que era mais complexo para 
depois atingir as coisas mais simples.

IV – O “penso, logo existo” é a primeira verdade, para Descartes, porque é sempre
verdadeiro que, mesmo quando duvido, eu penso e é preciso que eu exista para poder
pensar.

V – As verdades mais evidentes e primeiras, para Descartes, dizem respeito aos objetos
físicos ou materiais.

Das proposições feitas acima

(A)  apenas I e IV são corretas.  - (B)  III, IV e V são corretas. 

(C)  I, III e IV são corretas. - (D)  todas elas são corretas.  - (E)  todas elas são incorretas.



(Uel 2011) O principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo: “Como
poderemos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro?” Como o cético, ele
parte da dúvida; mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na Meditação Terceira,
Descartes afirma: “[...] engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada
seja enquanto eu pensar que sou algo; ou que algum dia seja verdade eu não tenha jamais
existido, sendo verdade agora que eu existo [...]” (DESCARTES. René. “Meditações Metafísicas”.
Meditação Terceira, São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 182. Coleção Os Pensadores.) - Com base
no enunciado e considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o
conhecimento, é correto afirmar:

a) Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela razão, já
que ambos são falhos e limitados, portanto o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que
se apresentam certas e indubitáveis.

b) O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como algo relativo, tanto ao sujeito
como às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os
fenômenos observados.

c) Pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do conhecimento, uma vez que somente
as coisas percebidas por meio da experiência sensível possuem existência real.

d) A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo
e universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se
pode alcançar.

e) A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo
sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais
obstinada.



(Uel 2011) O principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo: “Como
poderemos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro?” Como o cético, ele
parte da dúvida; mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na Meditação Terceira,
Descartes afirma: “[...] engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada
seja enquanto eu pensar que sou algo; ou que algum dia seja verdade eu não tenha jamais
existido, sendo verdade agora que eu existo [...]” (DESCARTES. René. “Meditações Metafísicas”.
Meditação Terceira, São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 182. Coleção Os Pensadores.) - Com base
no enunciado e considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o
conhecimento, é correto afirmar:

a) Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela razão, já
que ambos são falhos e limitados, portanto o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que
se apresentam certas e indubitáveis.

b) O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como algo relativo, tanto ao sujeito
como às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os
fenômenos observados.

c) Pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do conhecimento, uma vez que somente
as coisas percebidas por meio da experiência sensível possuem existência real.

d) A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo
e universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se
pode alcançar.

e) A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo
sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais
obstinada.



(Uel 2009) De há muito observara que, quanto aos costumes, é necessário às vezes seguir opiniões, que
sabemos serem muito incertas, tal como se fossem indubitáveis [...]; mas, por desejar então ocupar-me
somente com a pesquisa da verdade, pensei que era necessário agir exatamente ao contrário, e rejeitar
como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso,
não restaria algo em meu crédito, que fosse inteiramente indubitável [...] E, tendo notado que nada há no eu
penso, logo existo, que me assegure de que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que, para
pensar, é preciso existir, julguei poder tomar como regra geral que as coisas que concebemos mui clara e mui
distintamente são todas verdadeiras [...].(DESCARTES, R. Discurso do Método. Quinta Parte. Os Pensadores.
São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 46-47.) Com base no texto e nos conhecimentos sobre o
pensamento de Descartes, é correto afirmar.

a) A dúvida metódica permitiu a Descartes compreender que todas as ideias verdadeiras
procedem, mediata ou imediatamente, das impressões de nossos sentidos e pela experiência.

b) A clareza e a distinção das ideias verdadeiras representam apenas uma certeza subjetiva,
além da qual, apesar da radicalização da dúvida metódica, não se consegue fundamentar a
objetividade da certeza científica.

c) Somente com o cogito, a concepção cartesiana das ideias claras e distintas, inatas ao espírito
humano, garante definitivamente que o objeto pensado pelo sujeito é determinado pela
realidade fora do pensamento.

d) Do exercício da dúvida metódica, no itinerário cartesiano, a certeza subjetiva do cogito
constitui a primeira verdade inabalável e, portanto, modelo das ideias claras e distintas.

e) A dúvida cartesiana, convertida em método, rende-se ao ceticismo e demonstra a
impossibilidade de qualquer certeza consistente e definitiva quanto à capacidade do intelecto
de atingir a verdade.



(Uel 2009) De há muito observara que, quanto aos costumes, é necessário às vezes seguir opiniões, que
sabemos serem muito incertas, tal como se fossem indubitáveis [...]; mas, por desejar então ocupar-me
somente com a pesquisa da verdade, pensei que era necessário agir exatamente ao contrário, e rejeitar
como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso,
não restaria algo em meu crédito, que fosse inteiramente indubitável [...] E, tendo notado que nada há no eu
penso, logo existo, que me assegure de que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que, para
pensar, é preciso existir, julguei poder tomar como regra geral que as coisas que concebemos mui clara e mui
distintamente são todas verdadeiras [...].(DESCARTES, R. Discurso do Método. Quinta Parte. Os Pensadores.
São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 46-47.) Com base no texto e nos conhecimentos sobre o
pensamento de Descartes, é correto afirmar.

a) A dúvida metódica permitiu a Descartes compreender que todas as ideias verdadeiras
procedem, mediata ou imediatamente, das impressões de nossos sentidos e pela experiência.

b) A clareza e a distinção das ideias verdadeiras representam apenas uma certeza subjetiva,
além da qual, apesar da radicalização da dúvida metódica, não se consegue fundamentar a
objetividade da certeza científica.

c) Somente com o cogito, a concepção cartesiana das ideias claras e distintas, inatas ao espírito
humano, garante definitivamente que o objeto pensado pelo sujeito é determinado pela
realidade fora do pensamento.

d) Do exercício da dúvida metódica, no itinerário cartesiano, a certeza subjetiva do cogito
constitui a primeira verdade inabalável e, portanto, modelo das ideias claras e distintas.

e) A dúvida cartesiana, convertida em método, rende-se ao ceticismo e demonstra a
impossibilidade de qualquer certeza consistente e definitiva quanto à capacidade do intelecto
de atingir a verdade.




