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 Empirismo Inglês 
 
1. John Locke é apontado como pioneiro do materialismo moderno. Sobre o “materialismo 
moderno”, é CORRETO afirmar que:  

a) “Deriva as „ideias‟ de que se constitui o conhecimento diretamente das sensações que se 
marcaram na mente […] não cabendo assim ao pensamento nada mais, […] que combinar, 
comparar e analisar essas mesmas ideias”.  

b) “Todo o princípio do conhecimento material é sensorial, transponível, relativo e infinito”.  
c) “O valor da experiência sensível, como fator primário da elaboração cognitiva, está na 

possibilidade de conhecer a essência da natureza”.  
d) “O conhecimento deve ser introjetado a partir da experiência extrassensorial, peculiar a 

todo ser pensante”.  
 
 
2. “Se os que nos querem persuadir que há princípios inatos não os tivessem compreendido em 
conjunto, mas considerado separadamente os elementos a partir dos quais estas proposições são 
formuladas, não estariam, talvez, tão dispostos a acreditar que elas eram inatas. Visto que, se as 
ideias das quais são formadas essas verdades não fossem inatas, seria impossível que as 
proposições formadas delas pudessem ser inatas, ou nosso conhecimento delas ter nascido 
conosco. Se, pois, as ideias não são inatas, houve um tempo quando a mente estava sem esses 
princípios e, desse modo, não seriam inatos, mas derivados de alguma outra origem. Pois, se as 
próprias ideias não o são, não pode haver conhecimento, assentimento, nem proposições mentais 
ou verbais a respeito delas. […] De onde apreende a mente 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. Empregada tanto nos 
objetos sensíveis externos como nas operações internas de nossas mentes, que são por nós 
mesmos percebidas e refletidas, nossa observação supre nossos entendimentos com todos os 
materiais do pensamento.” 

 (Locke) 
 
Tendo presente o texto acima, é correto afirmar, segundo Locke, que:  

a) Há duas fontes de nossas ideias, a sensação e a reflexão, de modo que tudo o que é 
objeto de nossa mente, por ser ela como que um papel em branco, é adquirido por meio de 
uma ou de outra dessas duas fontes.  

b) Contrariamente ao que afirma o texto, o autor admite excepcionalmente como inatos 
alguns princípios fundamentais e algumas ideias simples.  

c) Chama-se experiência a forma de conhecimento que, produzido por meio das diferentes 
sensações, nos permite saber o que as coisas são em sua essência e na medida em que 
são independentes de nós.  

d) A ideia de substância é uma ideia simples formada diretamente a partir de nossa 
experiência das coisas e da capacidade que elas têm de subsistirem.  

e) Todas as nossas percepções ou ideias provém das sensações externas e de nosso contato 
com o que existe fora de nós.  
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3. Ao investigar as origens das ideias, diversos filósofos fizeram interferências importantes no 
pensamento filosófico da humanidade. Dentre eles, destaca-se o pensamento de John Locke.  
Assinale a alternativa que expressa as origens das ideias para John Locke.  

a) “Não há dúvida de que todo o nosso conhecimento começa com a experiência […] mas 
embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele pode 
ser atribuído a esta, mas à imaginação e à ideia.”  

b) “O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma 
coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que 
imagina e que sente, uma ideia em movimento.  

c) “Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que 
sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma 
sensação ou sentimento anterior, calcado nas paixões.”  

d) “Afirmo que essas duas, a saber, as coisas materiais externas, como objeto da sensação, e 
as operações de nossas próprias mentes, como objeto da reflexão, são, a meu ver, os 
únicos dados originais dos quais as ideias derivam.”  

 
 
4. “Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o 
efeito. Pois a natureza não se vence, se não quando se lhe obedece. E o que à contemplação 
apresenta-se como causa é regra na prática.” 

Fonte: BACON. Novum Organum..., São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.40. 
 
Tendo em vista o texto acima, assinale a alternativa correta: 

a) Bacon estabelece que a melhor maneira de explicar os fenômenos naturais é recorrer aos 
princípios inatos da razão.    

b) Através do conhecimento científico, o homem aprende a aceitar o domínio dos princípios 
metafísicos de causalidade sobre a natureza.    

c) O conhecimento da natureza depende do poder do homem. Assim um rei conhece mais 
sobre a natureza do que um pobre estudante.    

d) Através da contemplação - observação – da natureza o homem aprende a conhecê-la e, 
então, reúne condições para dominar a natureza.    

e) Devemos ser práticos e obedecer à natureza, pois o conhecimento das relações de causa 
e efeito é impossível e sempre frustrante.    

 
 
5. Leia o texto a seguir. 
“O pensamento moderno caracteriza-se pelo crescente abandono da ciência aristotélica. Um dos 
pensadores modernos desconfortáveis com a lógica dedutiva de Aristóteles – considerando que 
esta não permitia explicar o progresso do conhecimento científico – foi Francis Bacon. No livro 
Novum Organum, Bacon formulou o método indutivo como alternativa ao método lógico-dedutivo 
aristotélico.” 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Bacon, é correto afirmar que o 
método indutivo consiste: 

a) Na derivação de consequências lógicas com base no corpo de conhecimento de um dado 
período histórico.    

b) No estabelecimento de leis universais e necessárias com base nas formas válidas do 
silogismo tal como preservado pelos medievais.    



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Filosofia 
Professor: Larissa Rocha 

 

 
c) Na postulação de leis universais com base em casos observados na experiência, os quais 

apresentam regularidade.    
d) Na inferência de leis naturais baseadas no testemunho de autoridades científicas aceitas 

universalmente.    
e) Na observação de casos particulares revelados pela experiência, os quais impedem a 

necessidade e a universalidade no estabelecimento das leis naturais.    
 
 
6. “São de quatro gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor apresentá-los, 
assinalamos os nomes: Ídolos da Tribo, Ídolos da Caverna, Ídolos do Foro e Ídolos do Teatro.” 

Fonte: BACON. Novum Organum..., São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.33. 
 
É correto afirmar que para Bacon:   

a) Os Ídolos da Tribo e da Caverna são os conhecimentos primitivos que herdamos dos 
nossos antepassados mais notáveis.    

b) Os Ídolos do Teatro são todos os grandes atores que nos influenciam na vida cotidiana.   
c) Os Ídolos do Foro são as ideias formadas em nós por meio dos nossos sentidos.    
d) Através dos Ídolos, mesmo considerando que temos a mente bloqueada, podemos chegar 

à verdade.    
e) Os Ídolos são falsas noções e retratam os principais motivos pelos quais erramos quando 

buscamos conhecer.    
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 Gabarito 
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