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 Descartes e o Racionalismo 

 
1. “O principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo: “Como poderemos 
garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro?” Como o cético, ele parte da dúvida; 
mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na Meditação Terceira, Descartes afirma: “[...] 
engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu pensar 
que sou algo; ou que algum dia seja verdade eu não tenhajamais existido, sendo verdade agora 
que eu existo [...]””  

(DESCARTES. René. Meditações Metafísicas. Meditação Terceira, São Paulo: Nova Cultural, 
1991. p. 182. Coleção Os Pensadores.) 

 
Com base no enunciado e considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o 
conhecimento, é correto afirmar: 

a) Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela 
razão, já que ambos são falhos e limitados, portanto o conhecimento seguro detém-se nas 
opiniões que se apresentam certas e indubitáveis. 

b) O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como algo relativo, tanto ao 
sujeito como às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias em 
que ocorrem os fenômenos observados. 

c) Pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do conhecimento, uma vez que 
somente as coisas percebidas por meio da experiência sensível possuem existência real. 

d) A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate 
perpétuo e universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única 
certeza que se pode alcançar. 

e) A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo 
sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais 
obstinada. 

 
 
2. O Método Dedutivo nasce com René Descartes e progressivamente vai sendo utilizado por 
todos os campos do saber. Embora sua definição seja aparentemente fácil, equívocos podem ser 
cometidos em sua conceituação.  
 
Das características ou definições do Método Dedutivo, a partir de Descartes, marque somente a 
incorreta:  

a) Método dedutivo é a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter 
uma conclusão a respeito de determinada premissa.  

b) É um método que utiliza variações do pensamento para fazer afirmações supostamente 
verdadeiras dentro de um contexto, tópico, assunto ou colocação.  

c) É um método que parte do geral para o particular para descobrir verdades não 
explicitadas.  

d) Em certo sentido, o método dedutivo segue um caminho inverso ao do método indutivo.  
 

 
3. “Tomemos [...] este pedaço de cera que acaba de ser tirado da colméia: ele não perdeu ainda a 
doçura do mel que continha, retém ainda algo do odor das flores de que foi recolhido; sua cor, sua 
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figura, sua grandeza, são patentes; é duro, é frio, tocamo-lo e, se nele batermos, produzirá algum 
som. Enfim, todas as coisas que podem distintamente fazer conhecer um corpo encontram-se 
neste. Mas eis que, enquanto falo, é aproximado do fogo: o que nele restava de sabor exala-se, o 
odor se esvai, sua cor se modifica, sua figura se altera, sua grandeza aumenta, ele torna-se 
líquido, esquenta-se, mal o podemos tocar e, embora nele batamos, nenhum som produzirá. A 
mesma cera permanece após essa modificação? Cumpre confessar que permanece: e ninguém o 
pode negar. O que é, pois, que se conhecia deste pedaço de cera com tanta distinção? 
Certamente não pode ser nada de tudo o que notei nela por intermédio dos sentidos, visto que 
todas as coisas que se apresentavam ao paladar, ao olfato, ou à visão, ou ao tato, ou à audição, 
encontravam-se mudadas e, no entanto, a mesma cera permanece.”  

(DESCARTES, René. Meditações. Trad. De Jacó Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: 
Nova Cultural, 1996. p. 272.) 

 
Com base no texto, é correto afirmar que para Descartes: 

a) Os sentidos nos garantem o conhecimento dos objetos, mesmo considerando as 
alterações em sua aparência. 

b) A causa da alteração dos corpos se encontra nos sentidos, o que impossibilita o 
conhecimento dos mesmos. 

c) A variação no modo como os corpos se apresentam aos sentidos revela que o 
conhecimento destes excede o conhecimento sensitivo. 

d) A constante variação no modo como os corpos se apresentam aos sentidos comprova a 
inexistência dos mesmos. 

e) A existência e o conseqüente conhecimento dos corpos têm como causa os sentidos. 
 
 
4. É amplamente conhecido, na história da filosofia, como Descartes coloca em dúvida todo o 
conhecimento, até encontrar um fundamento inabalável; uma espécie de princípio de 
reconstituição do conhecimento. Neste processo, Descartes elege uma regra metodológica que o 
orientará na busca de novas verdades.  
 
A regra geral que orientará Descartes na busca de novas verdades é: 

a) A possibilidade do mundo externo.  
b) A possibilidade de unirmos corpo e alma.  
c) A clareza e distinção.  
d) A certeza dos juízos matemáticos.  
e) A ideia de que corpo e alma são entidades distintas.  

 
 
5. Tendo por base o método cartesiano da dúvida, é correto afirmar que:  

a) Este método visa a remover os preconceitos e opiniões preconcebidas e encontrar uma 
verdade indubitável.  

b) Ao engendrar a dúvida hiperbólica, o objetivo de Descartes era provar que suas antigas 
opiniões, submetidas ao escrutínio da dúvida, eram verdadeiras.  

c) A dúvida hiperbólica é engendrada por Descartes para mostrar que não podemos rejeitar 
como falso o que é apenas dubitável.  

d) Só podemos dar assentimento às opiniões respaldadas pela tradição.  
e) A dúvida metódica surge, no espírito humano, involuntariamente. 
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