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Os empiristas são contra esses caras

• Filósofos com perspectiva racionalista do 
conhecimento, Platão, René Descartes (1596-
1650), Spinoza (1632 -1677) e Leibniz (1646-1716). 

• Partem do princípio que possuímos ideias inatas e 
que é a realidade é uma construção da razão.

http://www.filorbis.pt/filosofia/PLATAO.htm
http://www.filorbis.pt/filosofia/12Descartes.htm
http://www.filorbis.pt/filosofia/12leibniz.htm


NOÇÕES BÁSICAS

Qual a origem, possibilidade e limites do conhecimento?

A capacidade cognitiva da razão humana é limitada 

Não existe fundamento objectivo para o conhecimento.

Todo o conhecimento deriva da experiência.

Todas as nossas ideias têm origem nas impressões dos sentidos.



• A experiência é a fonte de todo o conhecimento, 
mas também o seu limite.

• A razão é quem organiza os dados da experiência 
sensível

• As ideias ou conceitos da razão são simples cópias 
ou combinações de dados provenientes da 

experiência.



ORIGEM DO CONHECIMENTO PARA HUME



DISTINGUE DOIS TIPOS DE CONHECIMENTO

• 1. Conhecimento resultante das relações entre 
ideias. Aritmética, a álgebra e geometria. 

Raciocínios demonstrativos, cujas conclusões são 
independentes da realidade e se apresentam 
como necessárias.

•

• 2. Conhecimento resultante da relação entre 
factos. Raciocínios indutivos, logo apenas 

prováveis. Correspondem as relações de 
causa-efeito.





O PROBLEMA DA CAUSALIDADE = HÁBITO

• A identidade entre a ordem das coisas e a ordem das ideias resulta 
de hábitos mentais ou na crença que existe uma ligação necessária 
entre os fenómenos.

• São sucessão cronológica de fenómenos, uns são anteriores a outros.

• A sucessão leva-nos a concluir que o acontecimento A foi causado 
pelo acontecimento B, mas o que efetivamente observamos foi que o 
primeiro se seguiu ao segundo. Não observámos a relação causal 
entre os fenómenos. A ligação que estabelecemos, segundo Hume, 
resulta de um hábito.

Conseguimos 100% prever o futuro?

Não !!! Precisamos do fato !!!





VÍDEOS SOBRE CAUSALIDADE
• Causalidade I

• https://www.youtube.com/watch?v=9MvFUT3dTlg

• Causalidade II

• https://www.youtube.com/watch?v=A1oO08wo8W4

• Causalidade III

• https://www.youtube.com/watch?v=-uWgvY-vjU8

• HUME

• https://www.youtube.com/watch?v=EyvNwWmlW-o

https://www.youtube.com/watch?v=9MvFUT3dTlg
https://www.youtube.com/watch?v=9MvFUT3dTlg
https://www.youtube.com/watch?v=9MvFUT3dTlg
https://www.youtube.com/watch?v=A1oO08wo8W4
https://www.youtube.com/watch?v=9MvFUT3dTlg
https://www.youtube.com/watch?v=-uWgvY-vjU8
https://www.youtube.com/watch?v=EyvNwWmlW-o


CETICISMO

• Estamos limitados pela experiência, e por consequência tudo 
aquilo que não possa ser observado, não existe. O conhecimento 
da natureza deve fundar-se exclusivamente em impressões que 
dela temos. 

• Cepticismo: o homem não pode conhecer ou saber nada do 
universo. Só conhece as suas próprias impressões ou ideias e as 
relações que estabelece entre elas por hábito. 

• Tudo o que o homem sabe, por discurso racional, acerca do 
universo se deve única e exclusivamente à crença, que é um 
sentimento não racional. A razão está limitada no seu poder.

• Questiona o princípio da causalidade em que se baseiam as 
ciências da natureza, pois não passa de uma crença.



Questiona os fundamentos lógicos da indução, ao afirmar que pelo 
facto de algo ter acontecido muitas vezes no passado, não significa que 
venha a acontecer no futuro. O futuro não existe e como tal não é do 

domínio do conhecimento.







ÉTICA DE HUME
• A razão por si só nunca pode impedir ou produzir qualquer ação ou 

afeto. Mas uma vez que a moral se refere a ações e afeições, ela não 
pode ser baseada na razão.

• Além disso, a razão pode influenciar nossa conduta de duas 
maneiras.
– Primeiro, a razão pode nos informar da existência de algo que é o objeto 

próprio de uma paixão, e assim excitá-la.

– Segundo, a razão pode deliberar sobre meios para um fim que já desejamos.

• Mas se a razão estiver errada em qualquer uma dessas áreas (por 
exemplo, ao confundir um objeto desagradável com algo agradável 
ou ao escolher equivocadamente os meios errados para um fim 
desejado), não é uma falha moral, mas uma falha intelectual. 

• Hume defende uma distinção entre fatos e valores.



FATOS E VALORES PARA HUME

• Hume, não se pode inferir conclusões sobre o que deveria ou não deveria 
ser o caso com base nas premissas de que é ou não é (veja Tratado da 
Natureza Humana, Livro III, Parte I).

• Uma vez que as distinções morais não se baseiam na razão, Hume infere 
que elas se baseiam em sentimentos que são sentidos pelo que ele chama 
de “senso moral”.

• Quando descrevemos uma ação, sentimento ou caráter como virtuoso ou 
vicioso, é porque sua visão causa um prazer ou dor de um tipo particular. 
Hume está bem ciente de que nem todos os prazeres e dores (por exemplo, 
o prazer de beber vinho bom) levam a julgamentos morais. Pelo contrário, é 
“apenas quando um personagem é considerado, em geral, sem referência a 
nosso interesse particular, que causa uma sensação ou sentimento, como se 
denomina moralmente bom ou mau” ( Tratado da Natureza Humana, Livro 
III, Parte I, sec. 2 ).

• Finalmente, Hume argumenta que, embora as distinções morais sejam 
baseadas em sentimentos, isso não leva ao relativismo moral. Para os 
princípios morais gerais e a faculdade sentido moral que lhes reconhece são 
comuns a todos os seres humanos.



QUESTÕES



(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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(Enem 2015) Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do
que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os
materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando
pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que
juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos.
Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de
conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e
podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é
familiar. HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. São
Paulo: Abril Cultural, 1995. Hume estabelece um vínculo entre
pensamento e impressão ao considerar que

a) os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação.
b) o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível.
c) as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas
pelo acaso.
d) os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser
processados na memória.
e) as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são
colhidos na empiria
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(Uel 2008) Leia o texto a seguir: Certamente, temos aqui ao menos uma proposição bem
inteligível, senão uma verdade, quando afirmamos que, depois da conjunção constante de dois
objetos, por exemplo, calor e chama, peso e solidez, unicamente o costume nos determina a
esperar um devido ao aparecimento do outro. Parece que esta hipótese é a única que explica a
dificuldade que temos de, em mil casos, tirar uma conclusão que não somos capazes de tirar de
um só caso, que não discrepa em nenhum aspecto dos outros. A razão não é capaz de
semelhante variação. As conclusões tiradas por ela, ao considerar um círculo, são as mesmas
que formaria examinando todos os círculos do universo. Mas ninguém, tendo visto somente um
corpo se mover depois de ter sido impulsionado por outro, poderia inferir que todos os demais
corpos se moveriam depois de receberem impulso igual. Portanto, todas as inferências tiradas
da experiência são efeitos do costume e não do raciocínio. (HUME, D. Investigação acerca do
entendimento humano. tradução de Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural, 1999. pp. 61-62.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de David Hume, é correto
afirmar:

a) A razão, para Hume, é incapaz de demonstrar proposições matemáticas, como, por exemplo,
uma proposição da geometria acerca de um círculo.
b) Hume defende que todo tipo de conhecimento, matemático ou experimental, é obtido
mediante o uso da razão, e pode ser justificado com base nas operações do raciocínio.
c) É necessário examinar um grande número de círculos, de acordo com Hume, para se poder
concluir, por exemplo, que a área de um círculo qualquer é igual a ð multiplicado pelo quadrado
do raio desse círculo.
d) Hume pode ser classificado como um filósofo cético, no sentido de que ele defende a
impossibilidade de se obter qualquer tipo de conhecimento com base na razão.
e) Segundo Hume, somente o costume, e não a razão, pode ser apontado como sendo o
responsável pelas conclusões acerca da relação de causa e efeito, às quais as pessoas chegam
com base na experiência.
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UNIOESTE 2015 - Os fatos, que são os segundos objetos da razão humana, 
não são determinados da mesma maneira, nem nossa evidência de sua 
verdade, por maior que seja, é de natureza igual à precedente. O contrário de 
um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma 
contradição, o espírito o concebe com a mesma facilidade e distinção como se 
ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o Sol nascerá amanhã 
é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele 
não nascerá. Podemos em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade. Se ela 
fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca 
poderia concebê-la distintamente. (David Hume, Investigação acerca do 
entendimento humano) No trecho acima, Hume contrasta os fatos a que 
outro grupo de objetos da razão humana? 

A. Os factoides, tais como exemplificados nos boatos e testemunhos 
maliciosos. 
B. As relações entre ideias, tais como exemplificadas nas proposições 
matemáticas. 
C. As intuições místicas, tais como exemplificadas nas revelações contidas nos 
textos sagrados. 
D. As evidências empíricas, tais como exemplificadas nos relatos de 
experiências. 
E. As sensações subjetivas, tais como exemplificadas nos juízos estéticos.



UNIOESTE 2015 - Os fatos, que são os segundos objetos da razão humana, 
não são determinados da mesma maneira, nem nossa evidência de sua 
verdade, por maior que seja, é de natureza igual à precedente. O contrário de 
um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma 
contradição, o espírito o concebe com a mesma facilidade e distinção como se 
ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o Sol nascerá amanhã 
é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele 
não nascerá. Podemos em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade. Se ela 
fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca 
poderia concebê-la distintamente. (David Hume, Investigação acerca do 
entendimento humano) No trecho acima, Hume contrasta os fatos a que 
outro grupo de objetos da razão humana? 

A. Os factoides, tais como exemplificados nos boatos e testemunhos 
maliciosos. 
B. As relações entre ideias, tais como exemplificadas nas proposições 
matemáticas. 
C. As intuições místicas, tais como exemplificadas nas revelações contidas nos 
textos sagrados. 
D. As evidências empíricas, tais como exemplificadas nos relatos de 
experiências. 
E. As sensações subjetivas, tais como exemplificadas nos juízos estéticos.



(Uel 2015) Leia o texto a seguir. As ideias produzem as imagens de si mesmas em 
novas ideias, mas, como se supõe que as primeiras ideias derivam de impressões, 
continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem, mediata 
ou imediatamente, das impressões que lhes correspondem. HUME, D. Tratado da 
Natureza Humana. Trad. De Serafim da Silva Fontes. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2001. p.35. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da 
sensibilidade, razão e verdade em David Hume, considere as afirmativas a seguir.

I. Geralmente as ideias simples, no seu primeiro aparecimento, derivam das 
impressões simples que lhes correspondem.
II. A conexão entre as ideias e as impressões provém do acaso, de modo que há uma 
independência das ideias com relação às impressões.
III. As ideias são sempre as causas de nossas impressões.
IV. Assim como as ideias são as imagens das impressões, é também possível formar 
ideias secundárias, que são imagens das ideias primárias.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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(Ufsj 2013) Segundo David Hume, “Todo raciocínio 
abstruso apresenta um mesmo inconveniente”, 
porque

a) “pode silenciar o antagonista sem convencê-lo; e 
para nos darmos conta de sua força, precisamos 
dedicar-lhe um estudo tão intenso quanto o que foi 
necessário para sua invenção”.

b) “impregna a mente humana com conceitos do 
idealismo que o induzem ao holismo moderno”.

c) “justifica a disposição que a mente humana tem 
para se inclinar ao silogismo moderno”.

d) “convida o raciocínio a enigmáticas considerações, 
direcionando-o ao ceticismo quinhentista”.
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(Ufsj 2013) Para David Hume, “os homens são, em grande
medida, governados pelo interesse” e isso é perfeitamente
visível, já que

a) “tradicionalmente o interesse tem sido visto de dentro para
fora, como algo que observamos em nós mesmos, mais do que
alguma coisa que outros possam exibir”.

b) “mesmo quando estendem suas preocupações para além de
si mesmos, não as levam muito longe; na vida corrente não é
muito comum olhar para além dos amigos mais próximos e dos
conhecidos”.

c) “vão traduzindo a necessidade que eles têm de se relacionar a
partir de um interesse particular, e isso vem somar-se à sua
capacidade para a socialização para o seu próprio bem-estar”.

d) “as suas atitudes morais traduzem as suas condutas
solipsistas votadas aos mais distintos interesses materiais e
espirituais”.
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(Ufu 2012) O texto abaixo comenta a correlação entre ideias e 
impressões em David Hume. Em contrapartida, vemos que qualquer 
impressão, da mente ou do corpo, é constantemente seguida por uma 
ideia 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; [...].HUME, D. Tratado da natureza humana. São Paulo: Editora 
da Unesp/Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 29. Assinale a alternativa 
que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente 
adquire as percepções denominadas ideias.

a) Todas as nossas ideias são formas a priori da mente e, mediante essas 
ideias, organizamos as respectivas impressões na experiência.
b) Todas as nossas ideias advêm das nossas experiências e são cópias 
das nossas impressões, as quais sempre antecedem nossas ideias.
c) Todas as nossas ideias são cópias de percepções inteligíveis, que 
adquirimos através de uma experiência metafísica, que transcende toda 
a realidade empírica.
d) Todas as nossas ideias já existem de forma inata, e são apenas 
preenchidas pelas impressões, no momento em que temos algum 
contato com a experiência.
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outras; [...].HUME, D. Tratado da natureza humana. São Paulo: Editora 
da Unesp/Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 29. Assinale a alternativa 
que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente 
adquire as percepções denominadas ideias.

a) Todas as nossas ideias são formas a priori da mente e, mediante essas 
ideias, organizamos as respectivas impressões na experiência.
b) Todas as nossas ideias advêm das nossas experiências e são cópias 
das nossas impressões, as quais sempre antecedem nossas ideias.
c) Todas as nossas ideias são cópias de percepções inteligíveis, que 
adquirimos através de uma experiência metafísica, que transcende toda 
a realidade empírica.
d) Todas as nossas ideias já existem de forma inata, e são apenas 
preenchidas pelas impressões, no momento em que temos algum 
contato com a experiência.



(Ueg 2012) David Hume nasceu na cidade de
Edimburgo, em pleno Século das Luzes, denominação
pela qual ficou conhecido o século XVIII. Para
investigar a origem das ideias e como elas se
formam, Hume parte, como a maioria dos filósofos
empiristas, do cotidiano das pessoas. Do ponto de
vista de um empirista,

a) não existem ideias inatas.

b) não existem ideias abstratas.

c) não existem ideias a posteriori.

d) não existem ideias formadas pela experiência.
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formam, Hume parte, como a maioria dos filósofos
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c) não existem ideias a posteriori.

d) não existem ideias formadas pela experiência.



(Ufsj 2012) David Hume afirma que “a razão, em sentido estrito e 
filosófico, só pode influenciar nossa conduta de duas maneiras”, a 
saber:

a) “a razão por si só funda a moral humana e como tal nela encontra 
respaldo para instaurar influências, além disso, reduz o campo de 
influência dogmática sobre a conduta humana”.
b) “ao reconhecer o estatuto racional que fundamenta e legitima a 
paixão, a moral se estabelece como consequência dessa razão em si 
mesma, além de determinar o sujeito que age”.
c) “despertando uma paixão ao nos informar sobre a existência de 
alguma coisa que é um objeto próprio dessa paixão ou descobrindo a 
conexão de causas e efeitos de modo a nos dar meios de exercer uma 
paixão qualquer”.
d) “razão e ação prática são princípios ativos fundamentais que 
conferem poderes aos corpos externos ou às ações racionais ou se 
fundam, exclusivamente, na intenção que é peculiar ao indivíduo”.
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fundam, exclusivamente, na intenção que é peculiar ao indivíduo”.



(Ufsj 2012) Os termos “impressões” e “ideias”, para
David Hume, são, respectivamente, por ele definidos
como

a) “nossas percepções mais fortes, tais como nossas
sensações, afetos e sentimentos; percepções mais fracas
ou cópias daquelas na memória e imaginação”.

b) “aquilo que se imprime à memória e nos permite ativar
a imaginação; lampejos inéditos sobre o objeto e sua
natureza”.

c) “o que fica impresso na memória independentemente
da força: ação de criar a partir do dado sensorial”.

d) “vaga noção do sensível; raciocínio com força de lei
que legitima a natureza no âmbito da razão”.
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(Ufsj 2011) Sobre a origem da justiça, Hume afirma que:

a) “O senso de justiça é derivado da virtude, que por sua 
vez move toda e qualquer mudança na esfera do 
comportamento humano”.

b) “A justiça tira sua origem exclusivamente do egoísmo e 
da generosidade restrita aos Homens em conjunto com a 
escassez das provisões que a natureza ofereceu para suas 
necessidades”.

c) “As impressões dão origem ao senso de justiça e são 
naturais à mente humana”.

d) “A justiça tem sua origem nas regas naturais e buscam 
seu fim em interesses gerados pelas paixões mais 
profundas dos homens”.
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naturais à mente humana”.

d) “A justiça tem sua origem nas regas naturais e buscam 
seu fim em interesses gerados pelas paixões mais 
profundas dos homens”.



(Ufsj 2011) “Os homens são frequentemente governados 
por seus deveres, abstendo-se de determinadas ações 
porque as julgam injustas, sendo impelidos a outras 
porque julgam tratar-se de uma obrigação”.

Com esse argumento, Hume quer demonstrar que

a) as regras morais são, por conseguinte, conclusões da 
razão humana.

b) a moral, porque deriva-se da razão, tem influência 
direta sobre as ações e os fatos.

c) a moral é uma filosofia prática e supõe-se que 
influencie paixões e ações humanas e vai além dos juízos 
calmos e impassíveis do entendimento.

d) há, nos homens, uma necessidade e uma emergência 
que os impele ao exercício prático da razão.
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calmos e impassíveis do entendimento.

d) há, nos homens, uma necessidade e uma emergência 
que os impele ao exercício prático da razão.



(Ufsj 2011) A razão, para Hume, é:

a) “a descoberta da verdade ou da falsidade. A 
verdade e a falsidade consistem no acordo e 
desacordo seja quanto à relação real de ideias, seja 
quanto à existência e aos fatos reais”.

b) “nossas propensões naturais e distinções morais 
implicam, necessariamente, uma razão inata”.

c) “os concomitantes da ação induzem a uma 
concepção notória daquilo que se pode determinar 
como universo da razão”.

d) “em sentido estrito e filosófico, a razão nos informa 
sobre os critérios e conexões entre as paixões e 
desafetos humanos”.



(Ufsj 2011) A razão, para Hume, é:

a) “a descoberta da verdade ou da falsidade. A 
verdade e a falsidade consistem no acordo e 
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(Uem-pas 2012) Em Investigação acerca do Entendimento Humano, o filósofo escocês
David Hume (1711-1776) afirma que nosso pensamento “está realmente confinado
dentro de limites muito reduzidos e que todo poder criador do espírito não ultrapassa
a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou de diminuir os materiais que nos
foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência” (Hume. Coleção Os Pensadores.
São Paulo: Editora Nova Cultural, 2004, p. 36). Com a descrição “materiais que nos
foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência”, Hume refere-se a nossas
percepções. Estas são, para ele, de dois tipos: as impressões, percepções primeiras,
originadas por meio dos sentidos; e as ideias, percepções derivadas, cópias das
impressões. A respeito do pensamento de Hume, assinale o que for correto.

01) Há, em nosso pensamento, percepções cuja origem não remonta, em última
instância, àquilo que é origem de nossas impressões.
02) Hume defende que as relações entre as ideias, como a relação de causalidade, não
podem ser observadas. Por isso, não há coisas externas ao pensamento que
correspondam a tais relações.
04) A capacidade humana de imaginar, embora produza objetos que não existem no
mundo, requer a capacidade de ter percepções.
08) Segundo Hume, pensamentos sobre seres fictícios, como sereias e mulas-sem-
cabeça, são inatos.
16) O hábito, sendo para Hume uma capacidade do espírito humano de associar
ideias, é uma fonte de percepções.



(Uem-pas 2012) Em Investigação acerca do Entendimento Humano, o filósofo escocês
David Hume (1711-1776) afirma que nosso pensamento “está realmente confinado
dentro de limites muito reduzidos e que todo poder criador do espírito não ultrapassa
a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou de diminuir os materiais que nos
foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência” (Hume. Coleção Os Pensadores.
São Paulo: Editora Nova Cultural, 2004, p. 36). Com a descrição “materiais que nos
foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência”, Hume refere-se a nossas
percepções. Estas são, para ele, de dois tipos: as impressões, percepções primeiras,
originadas por meio dos sentidos; e as ideias, percepções derivadas, cópias das
impressões. A respeito do pensamento de Hume, assinale o que for correto.
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(Uem 2012) Afirma o filósofo David Hume (1711-1776): “Todos os objetos da
investigação ou razão humana podem ser naturalmente divididos em duas
espécies, quais sejam, relações de ideias e questões de fato. Na primeira estão
incluídas as ciências da geometria, álgebra e aritmética, ou, em suma, toda
afirmação intuitiva ou demonstrativamente certa. [...] Questões de fato, que
são a segunda espécie de objetos da razão humana, não são passíveis de uma
certificação como essa, e tampouco nossa evidência de sua verdade, por
grande que seja, é da mesma natureza que a precedente.” (HUME, D.
Investigação sobre o entendimento humano. In: Figueiredo, V. (Org.) Filósofos
na sala de aula, São Paulo: Berlendis & Vertecchia, 2008, v. 3, p. 107). - Sobre
essa noção de ciência, é correto afirmar que

01) a filosofia da ciência de Hume trata de objetos, ou seja, de coisas concretas
e materiais.
02) as ciências matemáticas para Hume possuem certeza e verdade.
04) as relações de ideias podem ser verdadeiras desde que sejam passíveis de
demonstração matemática.
08) há um domínio de objetos de investigação humana – a que pertencem as
questões de fato – que não pode ser demonstrado matematicamente.
16) a razão humana deve ter como objeto de investigação apenas aquilo que
pode ser matematizável.
•
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(Unicentro 2010) Assinale a alternativa correta. Para David Hume 
(1711-1776),

a) a alma é como uma tábula rasa (uma tábua onde não há 
inscrições), ou seja, o conhecimento só começa depois da 
experiência sensível.   
b) o que nos faz ultrapassar o dado e afirmar mais do que pode ser 
alcançado pela experiência é o hábito criado através da observação 
de casos semelhantes.   
c)  “saber é poder”, ou seja, o conhecimento não é contemplativo e 
desinteressado, mas sim um saber instrumental, direcionado para a 
utilidade da ciência para a vida.   
d) as ideias claras e distintas são ideias inatas, não derivam do 
particular, mas já se encontram no espírito. Por isso, não estão 
sujeitas ao erro, pois vêm da razão, isto é, são independentes das 
ideias que vêm “de fora”, formadas pela ação dos sentidos.   
e) o positivismo corresponde à maturidade do espírito humano. O 
reino da ciência é o reino da necessidade. No mundo da necessidade, 
não há lugar para a liberdade.   
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(Ufu 2008) Leia atentamente o texto a seguir sobre a teoria do hábito em
David Hume. E é certo que estamos aventando aqui uma proposição que, se
não é verdadeira, é pelo menos muito inteligível, ao afirmarmos que, após a
conjunção constante de dois objetos – calor e chama, por exemplo, ou peso e
solidez –, é exclusivamente o hábito que nos faz esperar um deles a partir do
aparecimento do outro. HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano
e sobre os princípios da moral. São Paulo: Editora UNESP, 2004. p. 75.

Com base na Teoria de Hume e no texto acima, marque a alternativa
INCORRETA, ou seja, aquela que de modo algum pode ser uma interpretação
adequada desse texto.

a) A conjunção constante entre dois objetos explica a força do hábito e,
consequentemente, o procedimento da inferência.
b) A hipótese do hábito é consequente com a teoria de Hume, de que todo o
nosso conhecimento é construído por experiência e observação.
c) Se a causalidade fosse construída a priori e de modo necessário, não seria
preciso recorrer à experiência e à repetição para que de uma causa fosse
extraído o respectivo efeito.
d) O hábito jamais pode ser a base da inferência. Em virtude disso, os
conceitos de causa e efeito jamais podem se aplicar a qualquer objeto da
experiência.
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Considere a obra “Investigação sobre o entendimento humano”, de 
David Hume (1984).  

(Ufsj 2008) Leia e analise as afirmativas a seguir, relativas à obra de 
Hume. 
I. O hábito é, pois, o grande guia da vida humana. 
II. As inferências derivam de meras sugestões e não do costume. 
III. Crença e ficção se equivalem. 
IV. Crença é mais propriamente um ato sensitivo do que cogitativo de 
nossa natureza. 
V. Ficção é simular uma série de acontecimentos com toda a aparência 
de realidade. 

De acordo com Hume, nessa mesma obra, estão CORRETAS apenas as 
afirmativas 
a) III, IV, V   
b) I, II, III   
c) II, IV, V   
d) I, IV, V   



Considere a obra “Investigação sobre o entendimento humano”, de 
David Hume (1984).  

(Ufsj 2008) Leia e analise as afirmativas a seguir, relativas à obra de 
Hume. 
I. O hábito é, pois, o grande guia da vida humana. 
II. As inferências derivam de meras sugestões e não do costume. 
III. Crença e ficção se equivalem. 
IV. Crença é mais propriamente um ato sensitivo do que cogitativo de 
nossa natureza. 
V. Ficção é simular uma série de acontecimentos com toda a aparência 
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De acordo com Hume, nessa mesma obra, estão CORRETAS apenas as 
afirmativas 
a) III, IV, V   
b) I, II, III   
c) II, IV, V   
d) I, IV, V   



(Uel 2006) “Se um objeto nos fosse apresentado e fôssemos solicitados a nos
pronunciar, sem consulta à observação passada, sobre o efeito que dele resultará, de
que maneira, eu pergunto, deveria a mente proceder nessa operação? Ela deve
inventar ou imaginar algum resultado para atribuir ao objeto como seu efeito, e é
obvio que essa invenção terá de ser inteiramente arbitrária. O mais atento exame e
escrutínio não permite à mente encontrar o efeito na suposta causa, pois o efeito é
totalmente diferente da causa e não pode, consequentemente, revelar-se nela.”
(HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da
moral. Trad. José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: UNESP, 2004. p. 57-58.) - Com
base no texto e nos conhecimentos sobre o empirismo de David Hume, é correto
afirmar:

a) O efeito de uma causa é assegurado pela demonstração racional que, a priori,
seleciona as possíveis consequências decorrentes dos objetos empiricamente
aprendidos.
b) A causa revela pela sua própria natureza, independentemente da experiência e da
razão, os efeitos que é capaz de produzir.
c) A razão é apta para relacionar as causas aos seus respectivos efeitos, uma vez que a
vinculação entre causa e efeito é assegurada pelo princípio de identidade.
d) A descoberta do efeito de um objeto ocorre mediante a experiência, que assegura
uma relação entre a causa e o efeito, porém desconhece a necessidade que os
vinculam.
e) A conexão entre causa e efeito é fundamentada pela indução, a partir da
constatação de que as observações passadas ocorrerão de forma semelhante no
futuro.
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(Uem 2010) Segundo Marilena Chauí, a metafísica consiste na
construção de um sistema teórico a partir da investigação filosófica em
torno de uma pergunta fundamental: “O que é?”. (CHAUÍ, M. Convite à
filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005, p. 180). Com base na afirmação
acima, assinale o que for correto.

01) David Hume, na obra Investigação sobre o entendimento humano,
afirma que os tratados de metafísica deveriam ser lançados ao fogo,
pois são compêndios de sofismas e ilusões.
02) O nome “metafísica” (meta: “depois”, “após” + tà physica: “aqueles
da física”) surge por acaso. Andrônico de Rodes organizou as obras de
Aristóteles sobre o tema, colocando-as depois dos tratados de Física ou
da natureza.
04) Para Aristóteles, os livros de metafísica eram denominados de
escritos de Filosofia primeira.
08) No séc. XVII, Jacobus Thomasius considerou que apalavra correta
para designar os estudos de metafísica deveria ser “ontologia”.
16) Contemporaneamente, o estudo das essências e das causas
primeiras de todas as coisas é chamado de holismo hiperbólico dos
entes.
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(Uel 2010) Leia o texto a seguir: Ao empreender a análise da estrutura e dos
limites do conhecimento, Kant tomou a física e a mecânica celeste elaboradas
por Newton como sendo a própria ciência. Entretanto, era preciso salvá-la do
ceticismo de Hume quanto à impossibilidade de fundamentar as inferências
indutivas e de alcançar um conhecimento necessário da natureza. - Com base
no pensamento de David Hume acerca do entendimento humano, é correto
afirmar:

a) Dentre os objetos da razão humana, as relações de ideias se originam das
impressões associadas aos conceitos inatos dos quais se obtém dedutivamente
o entendimento dos fatos.
b) As conclusões acerca dos fatos obtidas pelo sujeito do conhecimento
realizam-se sem auxílio da experiência, recorrendo apenas aos raciocínios
abstratos a priori.
c) O postulado que afirma a inexistência de conhecimento para além daquele
que possa vir a resultar do hábito funda-se na ideia metafísica de relação
causal como conexão necessária entre os fatos.
d) O sujeito do conhecimento opera associações de suas percepções,
sensações e impressões semelhantes ou sucessivas recebidas pelos órgãos dos
sentidos e retidas na memória.
e) Pelo raciocínio o sujeito é induzido a inferir as relações de causa e efeito
entre percepções e impressões acerca da regularidade de fenômenos
semelhantes que se repetem na sucessão do tempo.



(Uel 2010) Leia o texto a seguir: Ao empreender a análise da estrutura e dos
limites do conhecimento, Kant tomou a física e a mecânica celeste elaboradas
por Newton como sendo a própria ciência. Entretanto, era preciso salvá-la do
ceticismo de Hume quanto à impossibilidade de fundamentar as inferências
indutivas e de alcançar um conhecimento necessário da natureza. - Com base
no pensamento de David Hume acerca do entendimento humano, é correto
afirmar:

a) Dentre os objetos da razão humana, as relações de ideias se originam das
impressões associadas aos conceitos inatos dos quais se obtém dedutivamente
o entendimento dos fatos.
b) As conclusões acerca dos fatos obtidas pelo sujeito do conhecimento
realizam-se sem auxílio da experiência, recorrendo apenas aos raciocínios
abstratos a priori.
c) O postulado que afirma a inexistência de conhecimento para além daquele
que possa vir a resultar do hábito funda-se na ideia metafísica de relação
causal como conexão necessária entre os fatos.
d) O sujeito do conhecimento opera associações de suas percepções,
sensações e impressões semelhantes ou sucessivas recebidas pelos órgãos
dos sentidos e retidas na memória.
e) Pelo raciocínio o sujeito é induzido a inferir as relações de causa e efeito
entre percepções e impressões acerca da regularidade de fenômenos
semelhantes que se repetem na sucessão do tempo.



SOBRE CONHECIMENTO E HÁBITO

† Todas ideias derivam de impressões sensíveis.

† Assim, do que não há impressão sensível não há conhecimento.

† Deste modo, não podemos dizer que tenhamos conhecimento a
priori da causa de um acontecimento, ou de um facto.

† Embora tendo consciência da importância que o princípio de
causalidade teve na história da humanidade, Hume vai submetê-la a
uma crítica rigorosa.

† Segundo David Hume, o nosso conhecimento dos factos restringe-se
às impressões actuais e às recordações de impressões passadas.

† Assim, se não dispomos de impressões relativas ao que acontecerá
no futuro, também não possuímos o conhecimento dos factos
futuros.

† Não podemos dizer o que acontece no futuro porque um facto futuro
ainda não aconteceu.



† Contudo, há muitos factos que esperamos que se verifiquem no
futuro. Por exemplo, esperamos que um papel se queime se o
atirarmos ao fogo.

† Esta certeza que julgamos ter (que o papel se queima), tem por
base a noção de causa (nós realizamos uma inferência causal), ou
seja, atribuímos ao fogo a causa de o papel se queimar.

† Sucede que, segundo Hume, não dispomos de qualquer impressão
da ideia de causalidade necessária entre os fenómenos.

† Hume afirma que só a partir da experiência é que se pode
conhecer a relação entre a causa e o efeito.

† Para o autor escocês, não se pode ultrapassar o que a experiência
nos permite.

† A experiência é, pois, a única fonte de validade dos conhecimentos
de factos. Quer dizer que só podemos ter um conhecimento a
posteriori.

† A única coisa que sabemos é que entre dois fenómenos se
verificou, no passado, uma sucessão constante, ou seja, que a
seguir a um determinado facto ocorreu sempre um mesmo facto.




