




PRAGMATISMO é uma doutrina filosófica cuja tese 

fundamental é que a ideia que temos de um objeto 

qualquer nada mais é senão a soma das ideias de 

todos os efeitos imaginários atribuídos por nós a esse 

objeto, que passou a ter um efeito prático qualquer. ... 
Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos.

A SEMIÓTICA é o estudo da 

construção de significado, o estudo 

do processo de signo e do significado 

de comunicação.







A unidade semiótica seria o signo – o estímulo com parâmetro 
dotado de significado. Peirce (Charles Sanders Peirce) listou três 
modos de o signo mediar os significados: um parâmetro com 
relação de semelhança com o objeto; um parâmetro cujo signo 
possua uma relação de causalidade sensorial indicando seu 
significado; e, uma relação puramente convencional entre o signo e 
seu significado. Assinale as denominações desses modos.
•A Ícone – Índice – Marca
•B Ícone – Tabela – Marca
•C Ícone – Índice – Símbolo
•D Objeto – Tabela – Símbolo
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Ícone, índice e símbolo, dentro da
classificação dos signos proposta por Charles
Sanders Peirce, em suas teorias sobre
semiótica, referem-se à relação do signo
A de maneira geral.
B consigo mesmo.
C com seu interpretante.
D com seu interpretado.
E com seu objeto.
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Segundo Charles S. Peirce, fundador da semiótica,
a semiosis é o processo que se dá numa relação entre
três componentes: o signo propriamente dito, o objeto
representado e o intérprete. O ícone, o índice e o
símbolo são tipos de:

•A signo.
•B objeto representado.
•C sujeito/intérprete.
•D processos semióticos.
•E modelo teórico.
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UFN 2018 - Uma definição geral de signo é “aquilo que está no lugar de
outra coisa”. Charles S. Pierce (1839- 1914) denominou a ciência geral dos
signos de Semiótica e ofereceu uma classificação geral dos signos. Para
Pierce, os signos podem ser classificados como ícone, índice e símbolo (Cf.
PIERCE, Charles Sanders. O que é um signo? Tradução de Ana Maria Guimarães
Jorge. FACOM, n, 18, v. 2, 2007, p. 48 - Texto adaptado).

Sobre essa teoria dos signos, considere as seguintes afirmações:
I. O ícone é um signo que possui certo grau de semelhança com o objeto

representado.
II. O índice significa uma relação causal entre o signo e o objeto
representado.
III. Um símbolo representa necessariamente algo por uma proximidade
natural.
IV. Um signo pode ser classificado, ao mesmo tempo e com a mesma
função, como ícone e índice.
V. Todo símbolo é signo, mas nem todo signo é símbolo.
Estão corretas apenas
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) I, II e V.
d) II, IV e V.
e) III, IV e V.
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