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Exercícios sobre Empirismo inglês - Locke e Bacon 

Exercícios 

 

1. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato.   
(John Locke, Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p.13.)  

 

O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, 

a) afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. 

b) é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. 

c) aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. 

d) aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. 

 

 

2. 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.” 

 

 

3. 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”. 
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4. 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. 

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. 

 

 

5. 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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6. [...] é necessário, ainda, introduzir-se um método completamente novo, uma ordem diferente e um novo 

processo, para continuar e promover a experiência. Pois a experiência vaga, deixada a si mesma [...] é 

um mero tateio, e presta-se mais a confundir os homens que a informá-los. Mas quando a experiência 

proceder de acordo com leis seguras e de forma gradual e constante, poder-se-á esperar algo de melhor 

da ciência. 

[...] 

A infeliz situação em que se encontra a ciência humana transparece até nas manifestações do vulgo.  

Afirma-se corretamente que o verdadeiro saber é o saber pelas causas. E, não indevidamente, 

estabelecem- se quatro coisas: a matéria, a forma, a causa eficiente, a causa final. Destas, a causa final 

longe está de fazer avançar as ciências, pois na verdade as corrompe; mas pode ser de interesse para 

as ações humanas. 
(BACON, F. Novo Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza.São Paulo: Abril Cultural. 1973. 

p.72; 99-100.) 

  

Com base no texto e no pensamento de Francis Bacon acerca da verdadeira indução experimental 

como interpretação da natureza, é correto afirmar. 

 

a) Na busca do conhecimento, não se podem encontrar verdades indubitáveis, sem submeter as 

hipóteses ao crivo da experimentação e da observação. 

b) A formulação do novo método científico exige submeter a experiência e a razão ao princípio de 

autoridade para a conquista do conhecimento. 

c) O desacordo entre a experiência e a razão, prevalecendo esta sobre aquela, constitui o fundamento 

para o novo método científico. 

d) Bacon admite o finalismo no processo natural, por considerar necessário ao método perguntar 

para que as coisas são e como são. 

e) O estabelecimento de um método experimental, baseado na observação e na medida, aprimora o 

método escolástico. 
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Gabarito 

 

1. A 

Para os racionalistas, a verdade só pode ser alcançada pela razão. Eles partem da ideia de que os 

sentidos são enganosos e, por esse motivo, incapazes de nos revelar o conhecimento verdadeiro. 

Somente os princípios lógicos podem dar base a conhecimentos seguros. Para esses teóricos, todos os 

homens possuem uma gama de ideias inatas. Já para os empiristas não existem ideias inatas, só é 

possível alcançar a verdade, conhecer as coisas, a partir da experiência, ou seja, através dos sentidos.  

 

2. D 

Para Locke, as nossas ideias serão criadas empiricamente a partir da sensação e da reflexão. Num 

primeiro estágio, nossas ideias são criadas pela sensação, cujo estímulo externo é oriundo de 

modificações na mente feitas pelos sentidos. Assim, através da sensação percebemos as qualidades 

(primárias ou secundárias) das coisas. Tais qualidades podem produzir ideias em nós. Num segundo 

estágio, tudo é processado internamente, a partir da reflexão. É nesse momento que a alma processa os 

objetos apreendidos pelos sentidos. 

 

3. A 

Para os empiristas de modo geral,  incluindo John Locke, a experiência sensível dá origem ao 

conhecimento e a razão combina, compara e analisa essas ideias. Portando, a alternativa [A] é o gabarito 

correto para essa questão.  

 

4. C 

O método indutivo é aquele pelo qual um juízo sobre uma experiência gera uma generalização. É um 

método no qual a conclusão extrapola as consequências lógicas das premissas, ultrapassando as 

informações disponíveis. Esse método é amplamente utilizado na ciência, com o devido rigor, critério e 

controle. 

 

5. E 

Francis Bacon inicia a sua reflexão acerca do conhecimento humano alegando que certos preconceitos, 

noções erradas, dificultam a apreensão correta que temos sobre a realidade. Esses preconceitos são 

chamados por ele de ídolos. Ele divide os ídolos em: ídolos da tribo; ídolos da caverna, ídolos do foro ou 

do mercado e ídolos do teatro. 

 

6. A 

Francis Bacon é considerado um dos fundadores da ciência moderna no período que marca a passagem 

do pensamento escolástico para o moderno. Para ele, a experimentação é o meio seguro para conhecer 

alguma coisa. Portanto, a alternativa [A] é o gabarito correto para essa questão.  


