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 Wittgenstein e a linguagem 
 
1. Um texto que não caminha em uma única direção coincide na verdade com a natureza da 
própria investigação. Esta, com efeito, obriga-nos a explorar um vasto domínio do pensamento em 
todas as direções. As anotações filosóficas deste livro são, por assim dizer, uma porção de 
esboços de paisagens que nasceram nas minhas longas e confusas viagens.  

L. Wittgenstein. Investigações filosóficas. Prefácio. São Paulo: Abril, 1978, p. 6.(com 
adaptações).  

 
A partir de conhecimentos relativos à filosofia e do texto acima, assinale a opção correta.  

a) Wittgenstein, em suas Investigações Filosóficas, elaborou uma nova imagem da 
linguagem, em continuidade à imagem agostiniana da mesma.  

b) Contra a tentação da elaboração de uma nova teoria da linguagem, Wittgenstein opôs à 
teoria da linguagem agostiniana alguns esboços filosóficos sobre o tema.  

c) A filosofia, como a pintura impressionista, limita-se a poucas anotações de viagem.  
d) A filosofia da linguagem de Wittgenstein é ainda fortemente atrelada à filosofia da 

linguagem de matriz platônica.  
e) Wittgenstein é o filósofo da linguagem menos preciso de toda a história da filosofia.  

 
 

2. O que Wittgenstein entendia por "linguagem privada", em suas "Investigações Filosóficas"?  
a) Uma linguagem que se refere à verdade sobre o mundo conforme a pessoa o entende.  
b) Uma linguagem cujas palavras se referem ao que só a pessoa que fala pode conhecer.  
c) Uma linguagem absolutamente artificial, criada pela pessoa que fala.  
d) Uma linguagem compartilhada somente entre duas pessoas que conversam.  
e) Uma linguagem incapaz de expressar sensações íntimas.  

 

 

3. Sobre Wittgenstein e sua Filosofia é correto afirmar:  
a) Defende que a tarefa da crítica consiste em examinar os limites da razão teórica e 

estabelecer os critérios do conhecimento legítimo.  
b) É o responsável pela superação do aristotelismo e pelo advento do conceito moderno de 

ciência.  
c) É considerado o iniciador da corrente filosófica conhecida como Filosofia Analítica, que tem 

como interesse a investigação acerca das formas e dos modos de funcionamento da 
linguagem.  

d) A sua obra Tractatus Logicus Philosophicus versa sobre a relação entre forma lógica da 
linguagem e a sua relação com o divino.  

e) Estabeleceu a dúvida hiperbólica acerca da veracidade das coisas que nos são 
apresentadas como verdadeiras.  

 

 

4. No Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein trata, dentre outros assuntos, da relação entre 
o mundo e a linguagem. 
Assinale a alternativa que reflete essa relação. 

a) Posso afirmar o que o mundo é. 
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b) O mundo é a totalidade das coisas, não dos fatos. 
c) Dizer algo do mundo é mostrar algo no mundo. 
d) Posso descrever o mundo dentro dos limites da minha linguagem, e esta por sua vez é 

limitada pelo mundo. 
e) Na linguagem, a significação de uma expressão qualquer sobre o mundo deve repousar na 

verdade. 
 

 

5. Ludwig Wittgenstein, no Tractatus Lógico-Philosophicus, apresenta uma série de erros e de 
confusões que ocorrem no emprego mais cotidiano da linguagem. "Para evitar esses equívocos, 
devemos empregar uma notação que os exclua, não empregando o mesmo sinal em símbolos 
diferentes e não empregando superficialmente da mesma maneira sinais que designem de 
maneiras diferentes". Tal notação que Wittgenstein procura como solução para os problemas da 
linguagem teria, em seu centro, a obediência:  

a) ao verso livre da poesia  
b) ao método cartesiano  
c) à informática computacional  
d) à argumentação escolástica  
e) à gramática lógica  


