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(Ufsj 2013)  O Círculo de Viena foi um importante marco para a 

filosofia e, exemplarmente, propôs que, 

a) antes de ser classificado de percepção extrema ou 

subjetividade, todo e qualquer dado deve ser sistematicamente 

analisado.  

b) em qualquer evento, existe algo de subjetivo e isso é disfarçado 

pelas extraordinárias extensões no mundo metafísico.  

c) para ser aceita como verdadeira, uma teoria científica deveria 

passar pelo crivo da verificação empírica.  

d) no limite do que o sujeito pode perceber e do que é exatamente 

o objeto há um abismo de possibilidades e é nisso que consiste a 

importância da metafísica.  
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(Uepg-pss 3 2019) Sobre a concepção científica
contemporânea dos filósofos Karl Popper e Thomas
Kuhn, assinale o que for correto.

01) Karl Popper criticou o critério da verificabilidade apreciado

pelos filósofos do Círculo de Viena.

02) Karl Popper propôs o princípio da falseabilidade como

tentativa de provar a falsidade de uma teoria.

04) Thomas Kuhn desenvolveu a ideia de paradigma para a

ciência.

08) De acordo com Thomas Kuhn, a transição entre as

teorias científicas acontece por meio de revoluções.
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TODAS!!!!!



(Uepg-pss 3 2021) Sobre a investigação filosófica da

Ciência, assinale o que for correto.

01) Segundo Karl Popper, é a posse da verdade

irrefutável que edifica a ciência.

02) Um grupo de pensadores do Círculo de Viena

desenvolveu o positivismo lógico.

04) Conforme o pensamento popperiano, nenhuma

teoria científica pode ser verificada empiricamente pelo

método indutivo.

08) Bachelard enfatiza que a imaginação e a criatividade

são elementos fundamentais à prática científica.
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Os pensadores do Círculo de Viena pensavam
que:

a) A realidade só pode ser explicada por meio
da metafísica.

b) O empirismo deveria ser rejeitado por ser
prejudicial ao desenvolvimento da ciência.

c) Era preciso retomar o ideal clássico e partir
da base empírica para se construir uma teoria
do conhecimento.

d) O conhecimento deve partir de uma
abstração dos fatos.
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Leia o seguinte trecho de Moritz Schlick: “As proposições fatuais
são, pois, o fundamento de todo saber, mesmo que elas precisem
ser abandonadas no momento de transição para afirmações
gerais. Estas proposições estão no início da ciência. O
conhecimento começa com a constatação dos fatos.” (p.46)
SCHLICK, Moritz. O fundamento do conhecimento. São Paulo:
Abril Cultural, 1975. - Quais pontos da filosofia do Círculo de Viena
podem ser percebidos no trecho acima?

a) O conhecimento parte de uma observação dos fatos. Aquilo que
não pode ser verificado é considerado desprovido de sentido.

b) Proposições fatuais não têm necessariamente uma relação com a
realidade. Os fatos podem existir apenas nos pensamentos e, por
isso, não podem ser verificados.

c) As proposições fatuais devem ser abandonadas quando se
começa a fazer ciência. Aquilo que já é considerado um fato não
precisa ser comprovado.

d) A ciência, por se preocupar em comprovar fatos, tornou-se
obsoleta. Assim, é preciso banir a necessidade de se estabelecer
uma relação entre teoria e realidade para que haja um progresso na
ciência.
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Quais desses importantes pensadores foram
as maiores influências para os pensadores do
Círculo de Viena?

a) Platão, Aristóteles, Kant e Hegel;

b) Tomás de Aquino e Santo Agostinho;

c) Karl Popper e Thomas Kuhn

d) Auguste Comte, Frege e Einstein.

e) Maquiavel, Galileu e Copérnico.



Para os pensadores do Círculo de Viena,
aquilo que não pode ser verificado é
considerado desprovido de sentido, como a
afirmação “A alma é imortal” e outras de
ordem metafísica, religiosa e estética. A qual
princípio isso se refere?

a) Princípio de refutabilidade.

b) Princípio da verificabilidade.

c) Princípio da motricidade.

d) Princípio da gravidade.
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Indique quais das afirmações abaixo estão corretas:

a) O Círculo de Viena foi formado na década de 1920 depois da
nomeação de Moritz Schlick para Professor de Filosofia da
Ciência na Alemanha.

b) Entre os estudiosos do Círculo de Viena estão o físico
alemão Moritz Schlick (1882-1936), os matemáticos
alemães Hans Hahn (1979-1934) e Rudolf Carnap (1891-1970)
e o sociólogo e economista austríaco Otto Neurath (1882-
1945).

c) As pesquisas desenvolvidas pelos pensadores do Círculo de
Viena eram divulgadas na revista Erkenntnis, fundada em 1930
e dirigida por Carnap e Hans Reichenbach.

d) O Círculo de Viena pertencia a um movimento intelectual
conhecido como neometafísica, também chamado
de metafísica lógica e metafísica empirista.

e) O papel da Filosofia seria interpretar as proposições
científicas – ou seja, a Filosofia deveria ser uma “Filosofia da
Ciência”.
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• (Unesp 2021)  Texto 1 O filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em 

potência. Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de 

inventar ou de fabricar conceitos, pois os conceitos não são 

necessariamente formas, achados ou produtos. A filosofia, mais 

rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. (Gilles 

Deleuze e Félix Guattari. O que é a filosofia?, 2007.)  Texto 2 A língua é um 

“como” se pensa, enquanto que a cultura é “o quê” a sociedade faz e 

pensa. A língua, como meio, molda o pensamento na medida em que pode 

variar livremente. A língua é o molde dos pensamentos. (Rodrigo Tadeu 

Gonçalves. Perpétua prisão órfica ou Ênio tinha três corações, 2008. 

Adaptado.)Os textos levantam questões que permitem identificar uma 

característica importante da reflexão filosófica, qual seja, que 

• a) a mutabilidade da linguagem amplia o conhecimento do mundo.  

• b) a cultura é constituída a partir da especulação teórica.   

• c) o conhecimento evolui a partir do desenvolvimento tecnológico.  

• d) a filosofia estabelece as balizas e diretrizes do fazer científico.  

• e) os conceitos são permanentes e derivados de verdades preestabelecidas.  
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(Uem 2013) “Para referir-se à palavra e à linguagem, os gregos possuíam duas palavras:

mythos e lógos. Diferentemente do mythos, lógos é uma síntese de três ideias: fala/palavra,

pensamento/ideia e realidade/ser. Lógos é a palavra racional em que se exprime o

pensamento que conhece o real. É discurso (ou seja, argumento e prova), pensamento (ou

seja, raciocínio e demonstração) e realidade (ou seja, as coisas e os nexos e as ligações

universais e necessárias entre os seres). [...] Essa dupla dimensão da linguagem (como

mythos e lógos) explica por que, na sociedade ocidental, podemos comunicar-nos e

interpretar o mundo sempre em dois registros contrários e opostos: o da palavra solene,

mágica, religiosa, artística e o da palavra leiga, científica, técnica, puramente racional e

conceitual.” (CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2011, p. 187-188). A partir do

texto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) O mythos é uma linguagem que comunica saberes e conhecimentos.

02) As coisas próprias do domínio religioso são inefáveis, ou seja, não podem ser pronunciadas e

ditas pela linguagem humana.

04) O mythos não possui o mesmo poder de convencimento e de persuasão que o lógos.

08) O lógos é, ao mesmo tempo, o exercício da razão e sua enunciação para os seres humanos.

16) O lógos é muito mais do que a palavra, é a expressão das qualidades essenciais do ser, a

possibilidade de conhecer as coisas nos seus fundamentos primeiros.
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(Uem 2013) “Ao criticar o mito e exaltar a ciência, contraditoriamente o positivismo fez

nascer o mito do cientificismo, ou seja, a crença cega na ciência como única forma de saber

possível. Desse modo, o positivismo mostra-se reducionista, já que, bem sabemos, a

ciência não é a única interpretação válida do real. De fato, existem outros modos de

compreensão, como o senso comum, a filosofia, a arte, a religião, e nenhuma delas exclui o

fato de o mito estar na raiz da inteligibilidade. A função fabuladora persiste não só nos

contos populares, no folclore, mas também na vida diária, quando proferimos certas

palavras ricas de ressonâncias míticas – casa, lar, amor, pai, mãe, paz, liberdade, morte –

cuja definição objetiva não esgota os significados que ultrapassam os limites da própria

subjetividade.” (ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 4ª.

ed. rev. São Paulo: Moderna, 2009, p. 32) A partir do trecho citado, assinale o que for correto.

01) Ao contrário da ciência, o senso comum, a religião e a filosofia refletem uma imagem incompleta e

precária do real.

02) O mito do cientificismo é a aplicação do rigor formal do método científico à dança, à música e a

diversas outras formas de expressão popular.

04) O positivismo utiliza o inconsciente e o mito como forma de expressão do mundo.

08) Explicações de caráter mítico, apesar de pertencerem ao período antigo, sobrevivem na

modernidade.

16) A função fabuladora recupera aspectos do mito que se distinguem da razão e do método

científico.
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(Uem 2013) A filosofia da ciência contemporânea, ao contrário da tradição

clássica e moderna, que acreditava no acúmulo linear do conhecimento,

questionou a ideia de progresso e de neutralidade científica. Conceitos como

crise, anomalia, descontinuidade, ruptura e incomensurabilidade (entre

paradigmas científicos), inauguram uma nova orientação epistemológica, voltada

para a ideia de ciência construída, mais do que verdadeira ou fiel à natureza do

mundo. Sobre a filosofia da ciência contemporânea, assinale o que for correto.

01) As teorias científicas não podem ser verificadas de ponta a ponta, possuindo

elementos arbitrários na composição da teoria.

02) Segundo Paul Fayerabend, os cientistas utilizam persuasão, retórica e propaganda

para convencer a comunidade científica.

04) A validade de uma teoria científica está na maneira como explica um conjunto

ilimitado de fenômenos.

08) As teorias científicas se completam mutuamente, aproximando-se cada vez mais

da ciência divina.

16) A prática científica é igual à do senso comum, pois não se ocupa com a verdade

dos fatos.
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(Upe 2013) O homem, em seu contexto de vida, depara-se com objetos, coisas, vegetais, animais. Pela
sua razão e vontade, impõe-se e domina soberano. Cria instrumentos visando à sobrevivência e
facilitando sua vida. Distingue-se, radicalmente, da realidade que o rodeia. Em seu horizonte de
conhecimentos, estão as coisas com as quais não se confunde. Essa clara distinção lhe faz emergir a
consciência de si, do seu ser, do seu poder, de sua liberdade. GIRARDI, Leopoldo e QUADROS, Odone.
Filosofia – Aprendendo a Pensar, 1998, p. 53. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir:

I. O homem é um ser extraordinário, inteiramente original no mundo dos viventes, principalmente porque indaga
sobre sua própria natureza e se coloca como objeto de discussão.

II. Nada se compara à natureza humana. O homem que somos parece a própria evidência e é, entretanto, a mais
enigmática dentre as coisas.

III. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Na invenção e no uso de instrumentos, de sinais e
símbolos de toda sorte, satisfazemos o desejo de conhecer, porque nos aproximamos do desconhecido no já
conhecido.

IV. A ação humana sobre a natureza, impregnada pela intenção subjetiva, é a primeira forma de práxis dos
homens e se configura originariamente como trabalho, ou seja, ação transformadora sobre a natureza para
arrancar dela os meios da sobrevivência.

V. Por meio do trabalho e da prática social, os homens desenvolvem relações com a natureza e por intermédio da
prática simbolizadora, pela qual criam e lidam com signos, desenvolvem relações no âmbito do mundo objetivo.

Estão CORRETOS, apenas,

a) II, III e IV. b) I, III e IV. c) II, III, IV e V. d) I, IV e V. e) I, II, III e IV.
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para arrancar dela os meios da sobrevivência.

V. Por meio do trabalho e da prática social, os homens desenvolvem relações com a natureza e por intermédio da
prática simbolizadora, pela qual criam e lidam com signos, desenvolvem relações no âmbito do mundo objetivo.

Estão CORRETOS, apenas,

a) II, III e IV. b) I, III e IV. c) II, III, IV e V. d) I, IV e V. e) I, II, III e IV.



(Upe 2013) Sobre o conhecimento filosófico, atente ao texto que se segue: O conhecimento
filosófico é, diversamente do conhecimento científico, um conhecimento crítico, no sentido
de que põe sempre em problema o conhecimento obtido pelos processos da Ciência.
MARTINS, José Salgado. Preparação à Filosofia, 1969, p. 9. Tomando como base o
conhecimento filosófico, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

( ) A filosofia é um tipo de saber, que não diz tudo o que sabe e uma norma que não enuncia
tudo aquilo que postula. O saber filosófico, portanto, é profundo, mesmo quando parece mais claro
e transparente.

( ) A filosofia deve ser estudada e ensinada com base nos problemas que suscita e não apenas
em virtude das respostas que proporciona a esses mesmos problemas.

( ) A filosofia se faz presente como reflexão crítica a respeito dos fundamentos do conhecimento
e da ação, por isso mesmo distinta da ciência pelo modo de abordagem do seu objeto que, no
caso desta, é particular e, no caso da filosofia, é universal.

( ) O percurso da filosofia é caracterizado pela exigência de clareza e de livre crítica.

( ) O conhecimento filosófico apresenta-se como a ciência dos fundamentos. Sua dimensão de
profundidade e radicalidade o distingue do conhecimento científico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) V, F, V, F, V b) F, V, F, V, V c) V, V, F, F, V d) V, V, V, V, V e) F, V, F, V, F



(Upe 2013) Sobre o conhecimento filosófico, atente ao texto que se segue: O conhecimento
filosófico é, diversamente do conhecimento científico, um conhecimento crítico, no sentido
de que põe sempre em problema o conhecimento obtido pelos processos da Ciência.
MARTINS, José Salgado. Preparação à Filosofia, 1969, p. 9. Tomando como base o
conhecimento filosófico, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

( ) A filosofia é um tipo de saber, que não diz tudo o que sabe e uma norma que não enuncia
tudo aquilo que postula. O saber filosófico, portanto, é profundo, mesmo quando parece mais claro
e transparente.

( ) A filosofia deve ser estudada e ensinada com base nos problemas que suscita e não apenas
em virtude das respostas que proporciona a esses mesmos problemas.

( ) A filosofia se faz presente como reflexão crítica a respeito dos fundamentos do conhecimento
e da ação, por isso mesmo distinta da ciência pelo modo de abordagem do seu objeto que, no
caso desta, é particular e, no caso da filosofia, é universal.

( ) O percurso da filosofia é caracterizado pela exigência de clareza e de livre crítica.

( ) O conhecimento filosófico apresenta-se como a ciência dos fundamentos. Sua dimensão de
profundidade e radicalidade o distingue do conhecimento científico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) V, F, V, F, V b) F, V, F, V, V c) V, V, F, F, V d) V, V, V, V, V e) F, V, F, V, F



(Ufpa 2010) Considerando que a linguagem verbal é um dos principais

elementos constitutivos do mundo cultural porque nos permite transcender

a experiência vivida, é correto afirmar:

a) O signo verbal tem a capacidade de apresentar para a consciência o respectivo

objeto que se encontra ausente.

b) O nome não tem relação alguma com seu referente.

c) A relação entre significante e significado do signo verbal é aleatória e

transcendental

d) A cultura é um processo transcendental da constituição do imaginário popular.

e) O signo verbal é extraído da realidade por meio de um processo de abstração.



(Ufpa 2010) Considerando que a linguagem verbal é um dos principais

elementos constitutivos do mundo cultural porque nos permite transcender

a experiência vivida, é correto afirmar:

a) O signo verbal tem a capacidade de apresentar para a consciência o

respectivo objeto que se encontra ausente.

b) O nome não tem relação alguma com seu referente.

c) A relação entre significante e significado do signo verbal é aleatória e

transcendental

d) A cultura é um processo transcendental da constituição do imaginário popular.

e) O signo verbal é extraído da realidade por meio de um processo de abstração.



(Uem 2010) “A linguagem é um sistema de signos ou sinais usados para indicar
as coisas, para a comunicação entre as pessoas e para a expressão de ideias,
valores e sentimentos.” (CHAUI, Marilena. Convite à filosofia, p.151.) Através de
leis que podem ser conhecidas, a linguagem constitui um tema privilegiado para
a filosofia desde o seu surgimento até nossos dias. Sobre o exposto, assinale o
que for correto.

01) Na Poética e na Retórica, Aristóteles fixa as formas e usos da linguagem como
resposta ao fenômeno da Torre de Babel, aperfeiçoando a comunicação entre as
pessoas.

02) O positivismo lógico da Escola de Viena é o movimento contrário às filosofias de
conteúdo “oculto” e “profundo”, tendo em vista a clareza dos conceitos através da
análise da linguagem.

04) Chama-se linguagem denotativa aquela que designa diretamente as coisas, e
linguagem conotativa aquela em que a palavra adquire significados implícitos para
além do vínculo direto e imediato que mantém com os objetos da realidade.

08) Chama-se sincronia da linguagem a sua parte atual ou presente, e diacronia da
linguagem o estudo das transformações que ela recebe ao longo do tempo.

16) Platão, no Crátilo, estabelece as duas teses que comandam a questão sobre a
origem das línguas, a saber: a tese de que os nomes são naturais e adequados às
coisas, e a tese de que os nomes são arbitrários e escolhidos pela convenção humana.



(Uem 2010) “A linguagem é um sistema de signos ou sinais usados para indicar as coisas,

para a comunicação entre as pessoas e para a expressão de ideias, valores e sentimentos.”

(CHAUI, Marilena. Convite à filosofia, p.151.) Através de leis que podem ser conhecidas, a

linguagem constitui um tema privilegiado para a filosofia desde o seu surgimento até

nossos dias. Sobre o exposto, assinale o que for correto.

01) Na Poética e na Retórica, Aristóteles fixa as formas e usos da linguagem como resposta ao

fenômeno da Torre de Babel, aperfeiçoando a comunicação entre as pessoas.

02) O positivismo lógico da Escola de Viena é o movimento contrário às filosofias de

conteúdo “oculto” e “profundo”, tendo em vista a clareza dos conceitos através da análise

da linguagem.

04) Chama-se linguagem denotativa aquela que designa diretamente as coisas, e linguagem

conotativa aquela em que a palavra adquire significados implícitos para além do vínculo

direto e imediato que mantém com os objetos da realidade.

08) Chama-se sincronia da linguagem a sua parte atual ou presente, e diacronia da

linguagem o estudo das transformações que ela recebe ao longo do tempo.

16) Platão, no Crátilo, estabelece as duas teses que comandam a questão sobre a origem

das línguas, a saber: a tese de que os nomes são naturais e adequados às coisas, e a tese

de que os nomes são arbitrários e escolhidos pela convenção humana.



(Uem 2009) A linguagem verbal é um sistema de símbolos que permite aos seres

humanos ultrapassarem os limites da experiência vivida e organizar essa

experiência sob forma abstrata, conferindo sentido ao mundo. Assinale o que for

correto.

01) A linguagem humana, da mesma forma que as linguagens de computador, é

altamente estruturada e, por isso, inflexível; não fosse assim, a comunicação entre as

pessoas seria impossível.

02) A linguagem oral é o único meio à disposição do homem para sua comunicação e o

estabelecimento de relações com os outros indivíduos.

04) A formação do mundo cultural depende fundamentalmente da linguagem. Pela

linguagem, o homem deixa de reagir somente ao presente imediato, podendo pensar o

passado e o futuro e, com isso, construir o seu projeto de vida.

08) Os nomes são símbolos ou representações dos objetos do mundo real e das

entidades abstratas. Como representações, os nomes têm o poder de tornar presente

para nossa consciência o objeto que não está dado aos sentidos.

16) O homem é a única espécie animal dotada da capacidade de linguagem mediante

a palavra e faz uso de símbolos, isto é, refere-se às coisas por meio de signos

convencionados, enquanto na linguagem de outros animais os signos são índices.



(Uem 2009) A linguagem verbal é um sistema de símbolos que permite aos seres
humanos ultrapassarem os limites da experiência vivida e organizar essa
experiência sob forma abstrata, conferindo sentido ao mundo. Assinale o que for
correto.

01) A linguagem humana, da mesma forma que as linguagens de computador, é
altamente estruturada e, por isso, inflexível; não fosse assim, a comunicação entre as
pessoas seria impossível.

02) A linguagem oral é o único meio à disposição do homem para sua comunicação e o
estabelecimento de relações com os outros indivíduos.

04) A formação do mundo cultural depende fundamentalmente da linguagem.
Pela linguagem, o homem deixa de reagir somente ao presente imediato,
podendo pensar o passado e o futuro e, com isso, construir o seu projeto de
vida.

08) Os nomes são símbolos ou representações dos objetos do mundo real e das
entidades abstratas. Como representações, os nomes têm o poder de tornar
presente para nossa consciência o objeto que não está dado aos sentidos.

16) O homem é a única espécie animal dotada da capacidade de linguagem
mediante a palavra e faz uso de símbolos, isto é, refere-se às coisas por meio de
signos convencionados, enquanto na linguagem de outros animais os signos
são índices.



TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: No texto a seguir, de João Guimarães Rosa, a face, a
imagem, está no âmbito da reflexão especular: real, virtual, simbólica.O espelho Se quer
seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que me induziram,
alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo. Surpreendo-me, porém,
um tanto à parte de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram. O
senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que seja, na verdade
— um espelho? Decerto, das noções de física, com que se familiarizou, as leis da ótica.
Reporto-me ao transcendente, todavia... O espelho, são muitos, captando-lhe as feições;
6todos refletem-lhe o rosto, e 5o senhor crê-se com 4aspecto próprio e praticamente
inalterado, 3do qual lhe dão imagem fiel. Mas — que espelho? Há-os bons e maus, os que
favorecem e os que detraem; e os que são apenas honestos, pois não. E onde situar o nível
e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? 1Como é que o senhor, eu, os restantes
próximos, somos, no visível? O senhor dirá: as 7fotografias o comprovam. Respondo: que,
além de prevalecerem para as 8lentes das máquinas objeções análogas, seus resultados
apoiam antes que desmentem a minha tese, tanto revelam superporem-se aos dados
iconográficos os índices do misterioso. Ainda que tirados de imediato, um após outro, os
retratos sempre serão entre si muito diferentes. E as máscaras, moldadas nos rostos?
Valem, grosso modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, o
dinamismo fisionômico. 12Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando.
Resta-lhe argumento: qualquer pessoa pode, a um tempo, ver o rosto de outra e sua
reflexão no espelho. O experimento, por sinal ainda não realizado com rigor, careceria de
valor científico, em vista das irredutíveis deformações, de ordem psicológica. Além de que a
simultaneidade torna-se impossível, no fluir de valores instantâneos. Ah, o tempo é o
mágico de todas as traições... E os próprios 9olhos, de cada um de nós, padecem viciação
de origem, defeitos com que cresceram e a que se afizeram, mais e mais. Os 10olhos, por
enquanto, são a porta do engano; duvide deles, dos seus, não de mim. Ah, meu amigo, a
espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo
ou alguém de tudo faz brecha para rir-se da gente... Vejo que começa a descontar um pouco
de sua inicial desconfiança quanto ao meu são juízo. Fiquemos, porém, no terra a terra.
Rimo-nos, nas barracas de diversões, daqueles caricatos espelhos, que nos reduzem a
mostrengos, esticados ou globosos. Mas, se só usamos os planos, deve-se a que primeiro a
humanidade mirou-se 2nas 11superfícies de água quieta, lagoas, fontes, delas aprendendo a
fazer tais utensílios de metal ou cristal. Tirésias, contudo, já havia predito ao belo Narciso
que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse... Sim, são para se ter medo, os
espelhos... João Guimarães Rosa. O espelho. In: Primeiras estórias. Ficção completa. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, v. 2, p. 437-55 (com adaptações).



• (Unb 2012)  Com referência ao texto O espelho, e a questões por ele 
suscitadas, marque a única alternativa INCORRETA.

• a) Em relação ao questionamento “Como é que o senhor, eu, os restantes 
próximos, somos, no visível?” (ref. 1), a argumentação levada a efeito pelo 
narrador acerca da imagem especular aproxima visão idealizante e crença, 
evocadas, no texto, a partir do aparato experimental da ciência.

• b) Há, no trecho selecionado do conto de Guimarães Rosa, reflexão sobre o próprio 
gesto de representação literária, uma vez que a literatura produz um conhecimento 
do mundo que, muitas vezes, convulsiona a imagem da realidade refletida “nas 
superfícies de água quieta” (ref. 2).

• c) O filósofo Paul Ricoeur considera ser possível desdobrar os níveis de significação 
literal de um texto, instaurando múltiplos sentidos. Assim, o objeto que é referido no 
título do conto de Guimarães Rosa pode ser analisado filosoficamente como 
experiência do outro e de si mesmo e estudado à luz do conceito de polissemia da 
imagem e da máxima délfica “conhece-te a ti mesmo”.

• d) Segundo a mitologia, Narciso era um belo jovem encantado por uma imagem. Ele 
julgava que a imagem refletida fosse a de outro ser humano e só percebeu que 
estava enamorado de seu próprio reflexo nas águas pouco antes de morrer. Um tema 
filosófico pode ser desenvolvido a partir desse mito: a descoberta do indivíduo que 
toma consciência de si, em si e por si. 



• (Unb 2012)  Com referência ao texto O espelho, e a questões por ele 
suscitadas, marque a única alternativa INCORRETA.

• a) Em relação ao questionamento “Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, 
somos, no visível?” (ref. 1), a argumentação levada a efeito pelo narrador acerca da 
imagem especular aproxima visão idealizante e crença, evocadas, no texto, a partir 
do aparato experimental da ciência.

• b) Há, no trecho selecionado do conto de Guimarães Rosa, reflexão sobre o próprio 
gesto de representação literária, uma vez que a literatura produz um conhecimento 
do mundo que, muitas vezes, convulsiona a imagem da realidade refletida “nas 
superfícies de água quieta” (ref. 2).

• c) O filósofo Paul Ricoeur considera ser possível desdobrar os níveis de significação 
literal de um texto, instaurando múltiplos sentidos. Assim, o objeto que é referido no 
título do conto de Guimarães Rosa pode ser analisado filosoficamente como 
experiência do outro e de si mesmo e estudado à luz do conceito de polissemia da 
imagem e da máxima délfica “conhece-te a ti mesmo”.

• d) Segundo a mitologia, Narciso era um belo jovem encantado por uma imagem. Ele 
julgava que a imagem refletida fosse a de outro ser humano e só percebeu que 
estava enamorado de seu próprio reflexo nas águas pouco antes de morrer. Um tema 
filosófico pode ser desenvolvido a partir desse mito: a descoberta do indivíduo que 
toma consciência de si, em si e por si. 


