










TÁBULA RASA







- Considerava que os objetivos do 

homem eram o conhecimento, a 

liberdade e a felicidade

substituição da idéia de um deus como princípio 

ordenador da natureza = Ateísmo

rejeitou o ensino teológico e filosófico ministrado nos 

Conventos;



Define  o direito natural como direito a vida, a 

liberdade e a propriedade;







Vendo vantagem em se 

associarem, estabelecem um 

contrato social
(sociedade organizada)





Idéias
• Nada vem à mente sem ter passado pelos sentidos.

• Os nossos sentidos constituem a única interface direta
entre nós e a realidade externa.

• Ele acreditava que o que nos dá direito á nossa
propriedade é o trabalho que dedicamos a ela e depois a
nossa liberdade de fazer o que quisermos com o que é
nosso. Constituindo os fundamentos elementares do
capitalismo liberal.



Locke X Descartes
• Locke procurou inicialmente pelas unidades básicas da 

mente, correspondente aos corpúsculos atômicos dos 
físicos. Ele os encontrou no que Descartes denominou 
“idéias”. Idéias eram os blocos de construção do sistema 
psicológico de Locke, e ele os definiu como “tudo quanto 
seja o objeto de entendimento quando um homem pensa”.

• Ele era contrario aos escolásticos e Descartes.

• Sua familiaridade com os escritos de Descartes que o 
provocou para a reflexão filosófica. 





(UNIOESTE 2009) - Locke é um dos principais representantes do contratualismo
clássico. Tem como ponto de partida de seu pensamento político o estado de
natureza, de modo que, através do contrato (pacto) social, realiza-se a passagem
para o Estado civil. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à concepção liberal
de política de Locke.

(A) O estado de natureza é um estado de guerra generalizada de todos contra todos.

(B) No estado de natureza, todos os homens são livres e iguais, tendo todos o direito à
vida, à liberdade e à propriedade.

(C) O estado de natureza é um estado de relativa paz, por falta de um juiz imparcial
que julgue os possíveis conflitos entre os indivíduos.

(D) O Estado civil tem sua origem e fundamento no pacto de consentimento unânime
de indivíduos livres e iguais, sendo que na escolha da forma de governo segue-se o
princípio da maioria.

(E) No centro do pensamento político de Locke se encontra a defesa dos
direitos naturais inalienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à propriedade, que
devem ser garantidos e protegidos pelo Estado civil.



(UNIOESTE 2009) - Locke é um dos principais representantes do contratualismo
clássico. Tem como ponto de partida de seu pensamento político o estado de
natureza, de modo que, através do contrato (pacto) social, realiza-se a passagem
para o Estado civil. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à concepção liberal
de política de Locke.

(A) O estado de natureza é um estado de guerra generalizada de todos contra todos.

(B) No estado de natureza, todos os homens são livres e iguais, tendo todos o direito à
vida, à liberdade e à propriedade.

(C) O estado de natureza é um estado de relativa paz, por falta de um juiz imparcial
que julgue os possíveis conflitos entre os indivíduos.

(D) O Estado civil tem sua origem e fundamento no pacto de consentimento unânime
de indivíduos livres e iguais, sendo que na escolha da forma de governo segue-se o
princípio da maioria.

(E) No centro do pensamento político de Locke se encontra a defesa dos
direitos naturais inalienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à propriedade, que
devem ser garantidos e protegidos pelo Estado civil.



(Unioeste 2011) John Locke afirma em Ensaio acerca do entendimento: “é de grande
utilidade para o marinheiro saber a extensão de sua linha, embora não possa com ela
sondar toda a profundidade do oceano. É conveniente que saiba que ela é
suficientemente longa para alcançar o fundo dos lugares necessários para orientar sua
viagem, e preveni-lo de esbarrar contra escolhos que podem destruí-lo. Não nos diz
respeito conhecer todas as coisas, mas apenas as que se referem à nossa conduta. Se
pudermos descobrir aquelas medidas por meio das quais uma criatura racional, posta
nesta situação do homem no mundo, pode e deve dirigir suas opiniões e ações delas
dependentes, não devemos nos molestar por que outras coisas escapam ao nosso
conhecimento”. - Tendo em conta o texto acima e a teoria do conhecimento de Locke,
é INCORRETO AFIRMAR que

a) o homem deve saber os limites da razão para ter conhecimento certo daquilo que é
possível conhecer.

b) os homens, utilizando suas faculdades racionais, podem conhecer tudo sobre todas
as coisas do mundo.

c) há certas coisas que a razão do homem não pode conhecer.

d) assim como o marinheiro guia sua viagem por uma sonda de tamanho conhecido, o
homem deve orientar sua conduta por aquilo que conhece.

e) o conhecimento, para Locke, só é certo se houver conformidade entre nossas ideias
e a realidade das coisas.



(Unioeste 2011) John Locke afirma em Ensaio acerca do entendimento: “é de grande
utilidade para o marinheiro saber a extensão de sua linha, embora não possa com ela
sondar toda a profundidade do oceano. É conveniente que saiba que ela é
suficientemente longa para alcançar o fundo dos lugares necessários para orientar sua
viagem, e preveni-lo de esbarrar contra escolhos que podem destruí-lo. Não nos diz
respeito conhecer todas as coisas, mas apenas as que se referem à nossa conduta. Se
pudermos descobrir aquelas medidas por meio das quais uma criatura racional, posta
nesta situação do homem no mundo, pode e deve dirigir suas opiniões e ações delas
dependentes, não devemos nos molestar por que outras coisas escapam ao nosso
conhecimento”. - Tendo em conta o texto acima e a teoria do conhecimento de Locke,
É INCORRETO AFIRMAR QUE

a) o homem deve saber os limites da razão para ter conhecimento certo daquilo que é
possível conhecer.

b) os homens, utilizando suas faculdades racionais, podem conhecer tudo sobre
todas as coisas do mundo.

c) há certas coisas que a razão do homem não pode conhecer.

d) assim como o marinheiro guia sua viagem por uma sonda de tamanho conhecido, o
homem deve orientar sua conduta por aquilo que conhece.

e) o conhecimento, para Locke, só é certo se houver conformidade entre nossas ideias
e a realidade das coisas.



(UNIOESTE 2012) - “Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da
sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, porque abrirá ele mão dessa liberdade, porque
abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio
responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta e está
constantemente exposta à invasão de terceiros porque, sendo todos reis tanto quanto ele, todo homem igual a ele,
e na maior parte pouco observadores da equidade e da justiça, a fruição da propriedade que possui nesse estado é
muito insegura, muito arriscada. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está
cheia de temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com
outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mutual conservação da vida, da propriedade e dos bens a
que chamo de 'propriedade'”. Locke - Sobre o pensamento político de Locke e o texto acima, seguem as seguintes
afirmativas:

I - No estado de natureza, os homens usufruem plenamente, e com absoluta segurança, os direitos naturais.

II - O objetivo principal da união dos homens em comunidade, colocando-se sob governo, é a preservação da
“propriedade”.

III - No estado de natureza, falta uma lei estabelecida, firmada, conhecida, recebida e aceita mediante
consentimento, como padrão do justo e injusto e medida comum para resolver quaisquer controvérsias entre os
homens.

IV - Os homens entram em sociedade, abandonando a igualdade, a liberdade e o poder executivo que tinham no
estado de natureza, apenas com a intenção de melhor preservar a propriedade.

V - No estado de natureza, há um juiz conhecido e imparcial para resolver quaisquer controvérsias entre os homens,
de acordo com a lei estabelecida.

Das afirmativas feitas acima

A. somente a afirmação I está correta.

B. as afirmações I e III estão corretas.

C. as afirmações II e V estão corretas.

D. as afirmações IV e V estão corretas.

E. as afirmações II, III e IV estão corretas.



(UNIOESTE 2012) - “Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da
sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, porque abrirá ele mão dessa liberdade, porque
abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio
responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta e está
constantemente exposta à invasão de terceiros porque, sendo todos reis tanto quanto ele, todo homem igual a ele,
e na maior parte pouco observadores da equidade e da justiça, a fruição da propriedade que possui nesse estado é
muito insegura, muito arriscada. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está
cheia de temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com
outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mutual conservação da vida, da propriedade e dos bens a
que chamo de 'propriedade'”. Locke - Sobre o pensamento político de Locke e o texto acima, seguem as seguintes
afirmativas:

I - No estado de natureza, os homens usufruem plenamente, e com absoluta segurança, os direitos naturais.

II - O objetivo principal da união dos homens em comunidade, colocando-se sob governo, é a preservação da
“propriedade”.

III - No estado de natureza, falta uma lei estabelecida, firmada, conhecida, recebida e aceita mediante
consentimento, como padrão do justo e injusto e medida comum para resolver quaisquer controvérsias entre os
homens.

IV - Os homens entram em sociedade, abandonando a igualdade, a liberdade e o poder executivo que tinham no
estado de natureza, apenas com a intenção de melhor preservar a propriedade.

V - No estado de natureza, há um juiz conhecido e imparcial para resolver quaisquer controvérsias entre os homens,
de acordo com a lei estabelecida.

Das afirmativas feitas acima

A. somente a afirmação I está correta.

B. as afirmações I e III estão corretas.

C. as afirmações II e V estão corretas.

D. as afirmações IV e V estão corretas.

E. as afirmações II, III e IV estão corretas.



(Unioeste 2013) “I. Objeção: o conhecimento colocado em ideias deve ser todo uma pura visão. Não duvido que meu leitor, neste momento, deve estar

apto para pensar que eu tenho estado todo este tempo construindo apenas um castelo no ar, e estar pronto para dizer: ‘Qual é o propósito de tudo isto? O conhecimento,
você afirma, é apenas a percepção de acordo ou desacordo de nossas ideias: mas quem sabe o que estas ideias podem ser? Se isto for verdadeiro, as visões de um entusiasta
e os raciocínios de um homem sóbrio deverão ser igualmente evidentes. Não consiste em verificar o que são as coisas, de sorte que um homem observa apenas o acordo de
suas próprias imaginações e se expressa em conformidade com isso, sendo, pois, tudo verdadeiro, tudo certeza. Tais castelos no ar serão fortalezas da verdade como as
demonstrações de Euclides. Uma harpa não constitui um centauro: revelamos, por este meio, um conhecimento tão certo e tão verdadeiro como o que afirma que o
quadrado não é um círculo. ‘Mas para que serve todo este conhecimento refinado das próprias imaginações dos homens que pesquisam a realidade das coisas? Não importa
o que são as fantasias dos homens, trata-se apenas do conhecimento das coisas a ser capturado; unicamente este valoriza nossos raciocínios e mostra o predomínio do
conhecimento de um homem sobre o outro, dizendo respeito às coisas como realmente são, e não de sonhos e fantasias’. II. Resposta: não exatamente, onde as ideias
concordam com as coisas. A isto respondo: se nosso conhecimento de nossas ideias termina nelas, e não vai além disso, onde há algo mais para ser designado, nossos mais
sérios pensamentos serão de pouco mais uso que os devaneios de um cérebro louco; e as verdades construídas deste modo não pesam mais que os discursos de um homem
que vê coisas claramente num sonho e com grande segurança as expressa. Mas espero, antes de terminar, tornar evidente que este meio de certeza, mediante o
conhecimento de nossas ideias, vai um pouco além da pura imaginação; e acredito que será mostrado que toda a certeza das verdades gerais pertencentes a um homem não
se encontra em nada mais.” Locke. - “Aristóteles e Locke consideram que o conhecimento se realiza por graus contínuos, partindo da sensação até chegar às ideias. [...] Para
o racionalismo, a fonte do conhecimento verdadeiro é a razão operando por si mesma, sem o auxílio da experiência sensível e controlando a própria experiência sensível.
Para o empirismo, a fonte de todo e qualquer conhecimento é a experiência sensível, responsável pelas ideias da razão e controlando o trabalho da própria razão.” Marilena

Chauí. Considerando os textos acima que versam sobre a noção de conhecimento
moderna e, especificamente, sobre a noção de conhecimento em Locke, é
INCORRETO afirmar que

a) a teoria do conhecimento de John Locke se caracteriza por criticar fortemente a ideia de que
o conhecimento funda-se em ideias inatas.

b) é possível, segundo Locke, construir uma ciência mesmo que as ideias formadoras de seu
corpo de conhecimento não concordem com as coisas mesmas.

c) a teoria do conhecimento de Locke pretende demonstrar uma tese: nosso conhecimento é
fundado na experiência sensível e na experiência interna.

d) verdades derivadas de ideias que não encontram nenhum referencial em sensações, pelo
menos em sua base, não passam de devaneios da imaginação.

e) acordo ou desacordo de nossas ideias, segundo Locke, produz o conhecimento que temos do
mundo e quanto mais precisa for esta relação, mais próximos estaremos da verdade.



(Unioeste 2013) “I. Objeção: o conhecimento colocado em ideias deve ser todo uma pura visão. Não duvido que meu leitor, neste momento, deve estar

apto para pensar que eu tenho estado todo este tempo construindo apenas um castelo no ar, e estar pronto para dizer: ‘Qual é o propósito de tudo isto? O conhecimento,
você afirma, é apenas a percepção de acordo ou desacordo de nossas ideias: mas quem sabe o que estas ideias podem ser? Se isto for verdadeiro, as visões de um entusiasta
e os raciocínios de um homem sóbrio deverão ser igualmente evidentes. Não consiste em verificar o que são as coisas, de sorte que um homem observa apenas o acordo de
suas próprias imaginações e se expressa em conformidade com isso, sendo, pois, tudo verdadeiro, tudo certeza. Tais castelos no ar serão fortalezas da verdade como as
demonstrações de Euclides. Uma harpa não constitui um centauro: revelamos, por este meio, um conhecimento tão certo e tão verdadeiro como o que afirma que o
quadrado não é um círculo. ‘Mas para que serve todo este conhecimento refinado das próprias imaginações dos homens que pesquisam a realidade das coisas? Não importa
o que são as fantasias dos homens, trata-se apenas do conhecimento das coisas a ser capturado; unicamente este valoriza nossos raciocínios e mostra o predomínio do
conhecimento de um homem sobre o outro, dizendo respeito às coisas como realmente são, e não de sonhos e fantasias’. II. Resposta: não exatamente, onde as ideias
concordam com as coisas. A isto respondo: se nosso conhecimento de nossas ideias termina nelas, e não vai além disso, onde há algo mais para ser designado, nossos mais
sérios pensamentos serão de pouco mais uso que os devaneios de um cérebro louco; e as verdades construídas deste modo não pesam mais que os discursos de um homem
que vê coisas claramente num sonho e com grande segurança as expressa. Mas espero, antes de terminar, tornar evidente que este meio de certeza, mediante o
conhecimento de nossas ideias, vai um pouco além da pura imaginação; e acredito que será mostrado que toda a certeza das verdades gerais pertencentes a um homem não
se encontra em nada mais.” Locke. - “Aristóteles e Locke consideram que o conhecimento se realiza por graus contínuos, partindo da sensação até chegar às ideias. [...] Para
o racionalismo, a fonte do conhecimento verdadeiro é a razão operando por si mesma, sem o auxílio da experiência sensível e controlando a própria experiência sensível.
Para o empirismo, a fonte de todo e qualquer conhecimento é a experiência sensível, responsável pelas ideias da razão e controlando o trabalho da própria razão.” Marilena

Chauí. Considerando os textos acima que versam sobre a noção de conhecimento
moderna e, especificamente, sobre a noção de conhecimento em Locke, é
INCORRETO afirmar que

a) a teoria do conhecimento de John Locke se caracteriza por criticar fortemente a ideia de que
o conhecimento funda-se em ideias inatas.

b) é possível, segundo Locke, construir uma ciência mesmo que as ideias formadoras de seu
corpo de conhecimento não concordem com as coisas mesmas.

c) a teoria do conhecimento de Locke pretende demonstrar uma tese: nosso conhecimento é
fundado na experiência sensível e na experiência interna.

d) verdades derivadas de ideias que não encontram nenhum referencial em sensações, pelo
menos em sua base, não passam de devaneios da imaginação.

e) acordo ou desacordo de nossas ideias, segundo Locke, produz o conhecimento que temos do
mundo e quanto mais precisa for esta relação, mais próximos estaremos da verdade.



(UNIOESTE 2013) - “Através dos princípios de um direito natural preexistente ao Estado, de um Estado baseado no
consenso, de subordinação do poder executivo ao poder legislativo, de um poder limitado, de direito de resistência,
Locke expôs as diretrizes fundamentais do Estado liberal.” Bobbio.

Considerando o texto citado e o pensamento político de Locke, seguem as afirmativas abaixo:

I - A passagem do estado de natureza para a sociedade política ou civil, segundo Locke, é realizada mediante um
contrato social, através do qual os indivíduos singulares, livres e iguais dão seu consentimento para ingressar no
Estado civil.

II - O livre consentimento dos indivíduos para formar a sociedade, a proteção dos direitos naturais pelo governo, a
subordinação dos poderes, a limitação do poder e o direito à resistência são princípios fundamentais do liberalismo
político de Locke.

III - A violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal, segundo
Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito de resistência, pois o exercício de tal direito causaria a
dissolução do Estado civil e, em consequência, o retorno ao estado de natureza.

IV - Os indivíduos consentem livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a finalidade de
preservar e proteger, com o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo político unitário, os seus
inalienáveis direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade.

V- Da dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual “se unem os membros de uma comunidade para formar
um corpo vivo e coerente”, decorre, como consequência, a dissolução do estado de natureza.

Das afirmativas feitas acima:

A.somente a afirmação I está correta.

B.as afirmações I e III estão corretas.

C.as afirmações III e IV estão corretas.

D.as afirmação II e III estão corretas.

E.as afirmações III e V estão incorretas.



(UNIOESTE 2013) - “Através dos princípios de um direito natural preexistente ao Estado, de um Estado baseado no
consenso, de subordinação do poder executivo ao poder legislativo, de um poder limitado, de direito de resistência,
Locke expôs as diretrizes fundamentais do Estado liberal.” Bobbio.

Considerando o texto citado e o pensamento político de Locke, seguem as afirmativas abaixo:

I - A passagem do estado de natureza para a sociedade política ou civil, segundo Locke, é realizada mediante um
contrato social, através do qual os indivíduos singulares, livres e iguais dão seu consentimento para ingressar no
Estado civil.

II - O livre consentimento dos indivíduos para formar a sociedade, a proteção dos direitos naturais pelo governo, a
subordinação dos poderes, a limitação do poder e o direito à resistência são princípios fundamentais do liberalismo
político de Locke.

III - A violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal, segundo
Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito de resistência, pois o exercício de tal direito causaria
a dissolução do Estado civil e, em consequência, o retorno ao estado de natureza.

IV - Os indivíduos consentem livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a finalidade de
preservar e proteger, com o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo político unitário, os seus
inalienáveis direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade.

V- Da dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual “se unem os membros de uma comunidade para
formar um corpo vivo e coerente”, decorre, como consequência, a dissolução do estado de natureza.

Das afirmativas feitas acima:

A.somente a afirmação I está correta.

B.as afirmações I e III estão corretas.

C.as afirmações III e IV estão corretas.

D.as afirmação II e III estão corretas.

E.as afirmações III e V estão incorretas.



(UNIOESTE 2014) - “É um elemento básico na abordagem científica cartesiana que o conhecimento claro e distinto
da natureza do universo pode ser construído com base em recursos inatos da mente humana.” John Cottingham - “A
mente da criança tem em si as ideias de Deus, de si própria e de todas as verdades ditas imediatamente evidentes, do
mesmo modo que os seres humanos adultos têm tais ideias quando não as estão considerando; não as adquire mais
tarde quando cresce. Não tenho dúvidas de que, se libertados da prisão do corpo, encontrá-las-ia dentro de si” (carta
a “Hyperaspistes”, agosto de 1641). René Descartes - “Ponto de partida do empirismo das ideias [no caso de Locke] é
a opinião de que a mente, no nascimento do ser humano, é uma tabula rasa.” Rolf W. Puster - “Suponhamos, pois,
que a mente é, como dissemos, um papel branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias; como ela
será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela
com uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso
respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva
fundamentalmente o próprio conhecimento.” John Locke - Considerando os textos acima, nos quais são apresentadas

as concepções de dois importantes filósofos modernos sobre a origem do conhecimento, René Descartes e John
Locke, representantes respectivamente das correntes racionalista e empirista, é CORRETO AFIRMAR
QUE:

A.para o empirismo, a sensação e a percepção dependem, conjuntamente, tanto de impressões 
exteriores como de estímulos internos do sujeito que percebe.
B.do ponto de vista de Locke, todas as ideias, mesmo as ideias abstratas, ou são impressões ou são 
imagens de impressões empíricas.
C.a crença, como representação de um estado mental específico do sujeito, tem papel fundamental na 
apreensão de ideias pelas crianças.
D.tanto racionalistas quanto empiristas entendem que o conhecimento sobre os objetos do mundo 
apresenta problemas insolúveis.
E.racionalistas e empiristas defendem que o conhecimento é fruto da repetição, soma e associação de 
sensações que nos habituam a reconhecer objetos.



(UNIOESTE 2014) - “É um elemento básico na abordagem científica cartesiana que o conhecimento claro e distinto
da natureza do universo pode ser construído com base em recursos inatos da mente humana.” John Cottingham - “A
mente da criança tem em si as ideias de Deus, de si própria e de todas as verdades ditas imediatamente evidentes, do
mesmo modo que os seres humanos adultos têm tais ideias quando não as estão considerando; não as adquire mais
tarde quando cresce. Não tenho dúvidas de que, se libertados da prisão do corpo, encontrá-las-ia dentro de si” (carta
a “Hyperaspistes”, agosto de 1641). René Descartes - “Ponto de partida do empirismo das ideias [no caso de Locke] é
a opinião de que a mente, no nascimento do ser humano, é uma tabula rasa.” Rolf W. Puster - “Suponhamos, pois,
que a mente é, como dissemos, um papel branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias; como ela
será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela
com uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso
respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva
fundamentalmente o próprio conhecimento.” John Locke - Considerando os textos acima, nos quais são apresentadas

as concepções de dois importantes filósofos modernos sobre a origem do conhecimento, René Descartes e John
Locke, representantes respectivamente das correntes racionalista e empirista, é CORRETO AFIRMAR
QUE:

A.para o empirismo, a sensação e a percepção dependem, conjuntamente, tanto de impressões 
exteriores como de estímulos internos do sujeito que percebe.
B.do ponto de vista de Locke, todas as ideias, mesmo as ideias abstratas, ou são impressões ou são 
imagens de impressões empíricas.
C.a crença, como representação de um estado mental específico do sujeito, tem papel fundamental na 
apreensão de ideias pelas crianças.
D.tanto racionalistas quanto empiristas entendem que o conhecimento sobre os objetos do mundo 
apresenta problemas insolúveis.
E.racionalistas e empiristas defendem que o conhecimento é fruto da repetição, soma e associação de 
sensações que nos habituam a reconhecer objetos.



(Uem 2009) “Todas as ideias derivam da sensação ou reflexão. Suponhamos que a mente
é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer
ideias; como ela será suprida? (...) De onde apreende todos os materiais da razão e do
conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso
conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio
conhecimento.” (LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Abril
Cultural, 1973, p. 165). ASSINALE O QUE FOR CORRETO.

01) Para John Locke, embora nosso conhecimento se origine na experiência, nem todo ele
deriva da experiência. No entendimento, existem ideias inatas abstraídas das coisas pela
reflexão.

02) Como seguidor de Descartes, John Locke assume a diferença entre conhecimento
verdadeiro, que é puramente intelectual e infalível, e conhecimento sensível, que, por
depender da sensação, é suscetível de erro.

04) John Locke é o iniciador da teoria do conhecimento em sentido estrito, pois se propôs,
no Ensaio acerca do entendimento humano, a investigar explicitamente a natureza, a
origem e o alcance do conhecimento humano.

08) Para John Locke, todo nosso conhecimento provém e se fundamenta na experiência. As
impressões formam as ideias simples; a reflexão sobre as ideias simples, ao combiná-las,
formam ideias complexas, como substância, Deus, alma etc.

16) John Locke distingue as qualidades do objeto em qualidades primárias (solidez,
extensão, movimento etc.) e qualidades secundárias (cor, odor, sabor etc.); as primeiras
existem realmente nas coisas, as segundas são relativas e subjetivas.
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(Uel 2010) Leia o seguinte texto de Locke: Aquele que se alimentou com bolotas que
colheu sob um carvalho, ou das maçãs que retirou das árvores na floresta, certamente
se apropriou deles para si. Ninguém pode negar que a alimentação é sua. Pergunto
então: Quando começaram a lhe pertencer? Quando os digeriu? Quando os comeu?
Quando os cozinhou? Quando os levou para casa? Ou quando os apanhou? (LOCKE, J.
Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 98) Com base
no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de John Locke, é correto afirmar
que a propriedade:

I. Tem no trabalho a sua origem e fundamento, uma vez que ao acrescentar algo que é
seu aos objetos da natureza o homem os transforma em sua propriedade.

II. A possibilidade que o homem tem de colher os frutos da terra, a exemplo das
maçãs, confere a ele um direito sobre eles que gera a possibilidade de acúmulo
ilimitado.

III. Animais e frutos, quando disponíveis na natureza e sem a intervenção humana,
pertencem a um direito comum de todos.

IV. Nasce da sociedade como consequência da ação coletiva e solidária das
comunidades organizadas com o propósito de formar e dar sustentação ao Estado.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. b) Somente as afirmativas I e III são
corretas. c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. d) Somente as afirmativas I,
II e IV são corretas. e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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(Uel 2011) Leia o texto a seguir. Locke divide o poder do governo em três poderes,
cada um dos quais origina um ramo de governo: o poder legislativo (que é o
fundamental), o executivo (no qual é incluído o judiciário) e o federativo (que é o
poder de declarar a guerra, concertar a paz e estabelecer alianças com outras
comunidades). Enquanto o governo continuar sendo expressão da vontade livre dos
membros da sociedade, a rebelião não é permitida: é injusta a rebelião contra um
governo legal. Mas a rebelião é aceita por Locke em caso de dissolução da sociedade e
quando o governo deixa de cumprir sua função e se transforma em uma tirania.
(LOCKE, John. In: MORA, J. F. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Loyola, 2001. V. III. p.
1770.) - Com base no texto e nos conhecimentos sobre John Locke, é correto afirmar:

I. O direito de rebelião é um direito natural e legítimo de todo cidadão sob a vigência
da legalidade.

II. O Estado deve cuidar do bem-estar material dos cidadãos sem tomar partido em
questões de matéria religiosa.

III. O poder legislativo ocupa papel preponderante.

IV. Na estrutura de poder, dentro de certos limites, o Estado tem o poder de fazer as
leis e obrigar que sejam cumpridas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. b) Somente as afirmativas I e III são
corretas. c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. d) Somente as afirmativas I, II
e IV são corretas. e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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cada um dos quais origina um ramo de governo: o poder legislativo (que é o
fundamental), o executivo (no qual é incluído o judiciário) e o federativo (que é o
poder de declarar a guerra, concertar a paz e estabelecer alianças com outras
comunidades). Enquanto o governo continuar sendo expressão da vontade livre dos
membros da sociedade, a rebelião não é permitida: é injusta a rebelião contra um
governo legal. Mas a rebelião é aceita por Locke em caso de dissolução da sociedade e
quando o governo deixa de cumprir sua função e se transforma em uma tirania.
(LOCKE, John. In: MORA, J. F. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Loyola, 2001. V. III. p.
1770.) - Com base no texto e nos conhecimentos sobre John Locke, é correto afirmar:

I. O direito de rebelião é um direito natural e legítimo de todo cidadão sob a vigência
da legalidade.

II. O Estado deve cuidar do bem-estar material dos cidadãos sem tomar partido em
questões de matéria religiosa.

III. O poder legislativo ocupa papel preponderante.

IV. Na estrutura de poder, dentro de certos limites, o Estado tem o poder de fazer as
leis e obrigar que sejam cumpridas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. b) Somente as afirmativas I e III são
corretas. c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. d) Somente as afirmativas I, II
e IV são corretas. e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.



(Uem 2011) A democracia tornou-se o apanágio das sociedades políticas
modernas, no entanto, do século V a.C. até o século XIX, teve poucos
representantes. Sobre as dificuldades de realização do processo
democrático, assinale o que for correto.

01) Através do modelo de sociedade patriarcal, os romanos lançaram as
bases ideológicas do processo democrático moderno, centrado na figura do
pater.

04) Barão de Montesquieu, em O espírito das leis, condenou a educação
moral e cívica e a transformação do indivíduo em cidadão, pois o homem é,
na sua concepção, naturalmente bom, e a sociedade o corrompe.

08) Jean-Jacques Rousseau, no Discurso sobre a origem e o fundamento da
desigualdade entre os homens, está em desacordo com John Locke e Adam
Smith, porque, para eles, é importante garantir a propriedade privada à
sociedade civil.

16) O utilitarismo, como princípio de extensão da felicidade ao maior
número de pessoas, utiliza o conceito de alienação para o convencimento
dos indivíduos ao interesse maior, que é o Estado.



(Uem 2011) A democracia tornou-se o apanágio das sociedades políticas
modernas, no entanto, do século V a.C. até o século XIX, teve poucos
representantes. Sobre as dificuldades de realização do processo
democrático, assinale o que for correto.

01) Através do modelo de sociedade patriarcal, os romanos lançaram as
bases ideológicas do processo democrático moderno, centrado na figura do
pater.

04) Barão de Montesquieu, em O espírito das leis, condenou a educação
moral e cívica e a transformação do indivíduo em cidadão, pois o homem é,
na sua concepção, naturalmente bom, e a sociedade o corrompe.

08) Jean-Jacques Rousseau, no Discurso sobre a origem e o fundamento
da desigualdade entre os homens, está em desacordo com John Locke e
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(Uem 2012) O filósofo inglês John Locke (1632-1704) construiu uma teoria
político-social da propriedade que é, até hoje, uma das referências principais
sobre o tema. Afirma ele: “A natureza fixou bem a medida da propriedade pela
extensão do trabalho do homem e conveniências da vida. Nenhum trabalho do
homem podia tudo dominar ou de tudo apropriar-se. [...] Assim o trabalho, no
começo (das sociedades humanas), proporcionou o direito à propriedade
sempre que qualquer pessoa achou conveniente empregá-lo sobre o que era
comum.” (LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. São Paulo: Abril
Cultural, 1983, p. 48; 45; 52) - Em consonância com essa concepção de
propriedade do filósofo, é correto afirmar que

01) o direito à propriedade é, prioritariamente, fruto do trabalho.

02) o direito à propriedade é fundado naquele que primeiro se apossou do
bem (terra, animais etc.).

04) o fato de os recursos naturais serem comuns a todos os homens gera um
impedimento à propriedade individual.

08) o trabalho individualiza o que era propriedade comum, pois agrega algo
particular ao bem.

16) o trabalho antecede a propriedade do bem e não o contrário.
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(Uem 2013) Entre o final da Idade Média e o início da Época Moderna,
emergiram na Europa os Estados Nacionais, caracterizados pela centralização
política e pelo fortalecimento do poder pessoal dos reis. A esse respeito,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) De acordo com Nicolau Maquiavel, os primeiros Estados Nacionais
modernos surgiram na Itália e na Alemanha já no século XV.

02) Na França, o poder absoluto foi respaldado pela teoria do direito divino
dos reis.

04) Com a secularização do pensamento político, as teorias contratualistas
procuraram dar fundamentos racionais ao poder do soberano, buscando
legitimá-lo sem recorrer à intervenção divina ou a fundamentos religiosos.

08) Com o surgimento dos Estados Nacionais, pensadores como Galileo Galilei
e Giordano Bruno desenvolveram, no século XVI, a teoria de que o poder dos
reis emana do povo que os elege.

16) John Locke, filósofo inglês do século XVII, foi um crítico do poder absoluto
dos reis, e suas ideias políticas fundamentaram as revoluções liberais ocorridas
na Europa e nas Américas, a partir do final do século XVIII.
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(Uem 2013) “É de grande utilidade para o marinheiro saber a extensão de
sua linha, embora não possa com ela sondar toda a profundidade do
oceano. É conveniente que saiba que era suficientemente longa para
alcançar o fundo dos lugares necessários para orientar sua viagem, e
preveni-lo de esbarrar contra escolhos que podem destruí-lo. Não nos diz
respeito conhecer todas as coisas, mas apenas aquelas que se referem à
nossa conduta.” (LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano. In:
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia: ensino médio. 4.ª ed. São Paulo:
Ática, 2011. p. 251). - Com base nessa citação em que John Locke
considera os conhecimentos do marinheiro, é correto afirmar que

01) o entendimento humano é ilimitado.

02) a profundidade do oceano é maior do que o instrumento de medida do
marinheiro.

04) a medida da linha não precisa ser maior do que o necessário para
orientar a correta navegação do barco.

08) a linha está orientada apenas em função da pesca.

16) a experiência empírica não é válida.
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