




VERDADES DE RAZÃO

Tudo aquilo que é INATO
na alma;

É Absoluta, pois és de 
DEUS; A PRIORI

São do interior do sujeito, 
logo se não houvessem 

os sentidos, não 
poderíamos conhecer. 

EX: Leis da Matemática, 
Leis Morais e Justiça.

VERDADES DE FATO 

Tudo aquilo da 
experiência corporal;

É Particular/Individual,
A POSTERIORI

São do exterior do 
sujeito, da memória;

Confirmam o que está ou 
não na alma.





(Enem PPL 2013) A SUBSTÂNCIA É UM SER CAPAZ DE AÇÃO. Ela é simples
ou composta. A substância simples é aquela que não tem partes. O
composto é a reunião das substâncias simples ou Mônadas. Monas é uma
palavra grega que significa unidade ou o que é uno. Os compostos ou os
corpos são Multiplicidades, e as Substâncias simples, as Vidas, as Almas, os
Espíritos são unidades. É preciso que em toda parte haja substâncias
simples porque sem as simples não haveria as compostas, nem
movimento. Por conseguinte, toda natureza está plena de vida. LEIBNIZ, G.
W. Discurso de metafísicas e outros textos. São Paulo: Matins Fontes, 2004
(adaptado). Dentre suas diversas reflexões, Leibniz voltou sua atenção
para o tema da metafísica, que trata basicamente do fundamento de
realidade das coisas do mundo. A busca por esse fundamento muitas
vezes é resumida a partir do conceito de substância, que para ele se
refere a algo que é:

a) complexo por natureza, constituindo a unidade mínima do cosmo.

b) estabilizador da realidade, dada a exigência de permanência desta.

c) desdobrado no composto, em vez de gerá-lo unindo-se a outras
substâncias simples.

d) considerado simples e múltiplo a um só tempo, por ser um todo
indecomponível constituído de partes.

e) essencial na estrutura do que existe no mundo, sem deixar de contribuir
para o movimento.



(Enem PPL 2013) A substância é um Ser capaz de Ação. Ela é simples ou
composta. A substância simples é aquela que não tem partes. O composto é a
reunião das substâncias simples ou Mônadas. Monas é uma palavra grega que
significa unidade ou o que é uno. Os compostos ou os corpos são Multiplicidades,
e as Substâncias simples, as Vidas, as Almas, os Espíritos são unidades. É preciso
que em toda parte haja substâncias simples porque sem as simples não haveria as
compostas, nem movimento. Por conseguinte, toda natureza está plena de vida.
LEIBNIZ, G. W. Discurso de metafísicas e outros textos. São Paulo: Matins Fontes,
2004 (adaptado). Dentre suas diversas reflexões, Leibniz voltou sua atenção para
o tema da metafísica, que trata basicamente do fundamento de realidade das
coisas do mundo. A busca por esse fundamento muitas vezes é resumida a partir
do conceito de substância, que para ele se refere a algo que é:

a) complexo por natureza, constituindo a unidade mínima do cosmo.

b) estabilizador da realidade, dada a exigência de permanência desta.

c) desdobrado no composto, em vez de gerá-lo unindo-se a outras substâncias
simples.

d) considerado simples e múltiplo a um só tempo, por ser um todo
indecomponível constituído de partes.

e) essencial na estrutura do que existe no mundo, sem deixar de contribuir para
o movimento.

Obs. Em sua proposta acerca da metafísica, Leibniz apresenta a ideia de substância
como componente essencial de todas as coisas que existem no mundo, sendo a
forma fundamental da estrutura da natureza e contribuindo, assim, para o
movimento.



Leibniz distingue duas verdades: uma que é evidente 
a priori, independente de qualquer experiência.
Outra não se justifica a priori, necessita de uma 
confirmação experimental.
Como Leibniz chamou estas vertentes da verdade?

a. ( ) verdades da razão e verdades construídas
b. ( ) verdades de fato e verdades construídas
c. ( ) verdades reveladas e verdades construídas
d. ( ) verdades de razão e verdades de fato
e. ( ) verdades reveladas e verdades de fato



Leibniz distingue duas verdades: uma que é evidente 
a priori, independente de qualquer experiência.
Outra não se justifica a priori, necessita de uma 
confirmação experimental.
Como Leibniz chamou estas vertentes da verdade?

a. ( ) verdades da razão e verdades construídas
b. ( ) verdades de fato e verdades construídas
c. ( ) verdades reveladas e verdades construídas
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O MELHOR DOS MUNDOS POSSÍVEIS

Por que é que existe esse mundo em vez do nada?

Resposta:

Por que o mundo é assim?

Resposta:



DEUS/RAZÃO
Deus é o nome que se dá, habitualmente, à razão última 

das coisas; a um ser existente em ato e exterior à série de 
coisas existentes e que possui a responsabilidade de 

atualizá-las.

SUBSTÂNCIA
Ser individual concreto e completo que responde a um 

possível ponto de vista sobre o universo e que Deus tornou 
efetivo através da criação. Toda substância está 

perpetuamente agindo e atuando, com o concurso de 
Deus, encontrando-se suas operações internas 

coordenadas com as operações das demais substâncias, o 
que forma um sistema de substâncias: o universo. Uma 

substância distingue-se de um agregado por um princípio 
de unidade que lhe permite permanecer o que é através da 

contínua mudança de suas operações e modificações.



MÔNODAS



MÔNODAS



MÔNODAS



A estrutura metafísica do mundo para Leibniz é 
formada por substâncias simples, sem partes, que 
entram na formação dos compostos; são os 
elementos das coisas. Esta substância contém em si 
toda a sua realidade e nada lhe pode vir de fora; 
portanto, tudo o que ocorre com ela está contido na 
sua essência.
A que substância estamos nos referindo?
a. ( ) íons
b. ( ) aporia
c. ( ) homeomeria
d. ( ) cosmologia
e. ( ) mônadas
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entram na formação dos compostos; são os 
elementos das coisas. Esta substância contém em si 
toda a sua realidade e nada lhe pode vir de fora; 
portanto, tudo o que ocorre com ela está contido na 
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(Ufu 2003) Leia com atenção o fragmento abaixo, extraído das Lições de Filosofia
da História, do filósofo alemão G.W.F. Hegel. “A finalidade do espírito universal é
encontrar-se, voltar-se para si mesmo e encarar-se como realidade. Porém, o que
poderia ser questionado é se essa vitalidade dos indivíduos e dos povos, quando
buscam os seus interesses e os satisfazem, é também meio e instrumento de algo
mais sublime e abrangente — a respeito do que eles nada sabem, e que realizam
sem consciência.”

Analise as assertivas abaixo.

I. Quando Hegel fala da finalidade do espírito universal, ele refere-se a algo que
se concretiza na história sob a forma do Estado, tendo como ápice o Estado
Moderno, inspirado na revolução francesa, cuja constituição reuniu os direitos do
homem, isto é, os direitos naturais, e os direitos do cidadão, ou seja, os direitos
civis.

II. Aquilo que merece ser questionado conduz à refutação da vitalidade dos
indivíduos e dos povos como agentes históricos, pois a edificação do Estado
acontece graças à cadeia cega dos eventos humanos, que são arrastados pelo
destino e sempre produziram, como resultado, o melhor dos mundos. Essa teoria
foi enunciada por Leibniz.

III. A questão, levantada por Hegel, se a vitalidade “dos indivíduos e dos povos
quando buscam os seus interesses e os satisfazem, é também meio e
instrumento de algo mais sublime e abrangente”, encontra, no próprio texto da
Filosofia da História, uma resposta afirmativa, pois Hegel acreditava que o Estado
Moderno é resultado da astúcia da razão.

Assinale a alternativa que contém as assertivas verdadeiras.

a) II e III b) I e II c) II d) I e III



(Ufu 2003) Leia com atenção o fragmento abaixo, extraído das Lições de Filosofia
da História, do filósofo alemão G.W.F. Hegel. “A finalidade do espírito universal é
encontrar-se, voltar-se para si mesmo e encarar-se como realidade. Porém, o que
poderia ser questionado é se essa vitalidade dos indivíduos e dos povos, quando
buscam os seus interesses e os satisfazem, é também meio e instrumento de algo
mais sublime e abrangente — a respeito do que eles nada sabem, e que realizam
sem consciência.”

Analise as assertivas abaixo.

I. Quando Hegel fala da finalidade do espírito universal, ele refere-se a algo que
se concretiza na história sob a forma do Estado, tendo como ápice o Estado
Moderno, inspirado na revolução francesa, cuja constituição reuniu os direitos
do homem, isto é, os direitos naturais, e os direitos do cidadão, ou seja, os
direitos civis.

II. Aquilo que merece ser questionado conduz à refutação da vitalidade dos
indivíduos e dos povos como agentes históricos, pois a edificação do Estado
acontece graças à cadeia cega dos eventos humanos, que são arrastados pelo
destino e sempre produziram, como resultado, o melhor dos mundos. Essa teoria
foi enunciada por Leibniz. (INCORRETA)

III. A questão, levantada por Hegel, se a vitalidade “dos indivíduos e dos povos
quando buscam os seus interesses e os satisfazem, é também meio e
instrumento de algo mais sublime e abrangente”, encontra, no próprio texto da
Filosofia da História, uma resposta afirmativa, pois Hegel acreditava que o
Estado Moderno é resultado da astúcia da razão.

Assinale a alternativa que contém as assertivas verdadeiras.

a) II e IV b) I e II c) II d) I e III



TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

Se a recente antropologia estrutural está certa (e suas
hipóteses, de fato, elaboram as suposições de Leibniz e
Herder), esses modelos de parentesco, essas convenções de
mútua identificação que subjazem a toda sociedade humana,
dependem vitalmente da disponibilidade e desenvolvimento
da linguagem. A passagem do homem de um estado natural
para um estado cultural – o principal ato isolado de sua
história – está em todos os pontos entrelaçados com suas
faculdades de fala. Os tabus do incesto e os consequentes
sistemas de parentesco que tornam possível a definição e a
sobrevivência biossocial de uma comunidade não precedem a
linguagem. Muito provavelmente desenvolvem-se com ela e
através dela. Não podemos proibir o que não podemos
nomear. As regras de casamento exogâmico ou endogâmico só
podem ser formuladas e – o que não é menos importante –
transmitidas onde existam adequada sintaxe e taxionomia
verbal. Fonte: Steiner, George. Extraterritorial: a literatura e a
revolução da linguagem. São Paulo: Companhia das
Letras/Secretaria de Estado da Cultura, 1990. p. 69/70.



(Ufsm 2012) No texto:

I. a expressão "sintaxe" pode ser tomada como sinônimo de "regras de
combinação".

II. a reflexão do autor se dá acerca da importância da linguagem
proposicional.

III. "nomear" pode ser considerado como uma atividade linguística de
predicação.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I. b) apenas II. c) apenas III. d) apenas II e III. e) I, II e III.

(Ufsm 2012) Segundo o texto:

I. o autor considera a linguagem como uma condição apenas suficiente
para a passagem do homem de um estado natural para um estado cultural.

II. os estudos recentes de antropologia estrutural conflitam com as
especulações filosóficas de Leibniz e Herder.

III. a capacidade de nomeação é uma condição necessária para o
estabelecimento de interdição social.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I. b) apenas II. c) apenas III. d) apenas I e II. e) apenas II e III.
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(Ufsm 2012) Segundo o texto:

I. o autor considera a linguagem como uma condição apenas suficiente
para a passagem do homem de um estado natural para um estado cultural.

II. os estudos recentes de antropologia estrutural conflitam com as
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