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EXERCÍCIOS  
 

 

1. 

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 tenha jamais 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. (Unioeste 2011) Considerando-se as primeiras linhas das Meditações sobre a filosofia primeira de René 

Descartes: 

-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões 

por verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal assegurados devia ser 

apenas muito duvidoso e incerto; de modo que era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, 

desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e começar tudo novamente 

desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. 

numa solidão tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas 

 

É correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiana que 

a) Descartes não utiliza um método ou uma estratégia para estabelecer algo de firme e certo no 

conhecimento, já que suas opiniões antigas eram incertas. 

b) Descartes considera que não é possível encontrar algo de firme e certo nas ciências, pois até então 

esse objetivo não foi atingido. 

c) Descartes, ao rejeitar o que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca 

fundamentar nos sentidos uma base segura para as ciências. 

d) ao investigar uma base firme e indestrutível para o conhecimento, Descartes inicia rejeitando suas 

antigas opiniões e utiliza o método da dúvida até encontrar algo de firme e certo. 

e) Descartes necessitou de solidão para investigar as suas antigas opiniões e encontrar entre elas 

aquela que seria o verdadeiro fundamento do conhecimento. 
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3. (Uel 2010) Observe a tira e leia o texto a seguir: 

 
Mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso que, por indústria, 

sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu, eu sou, também, se me engana: que me 

engane o quanto possa, nunca poderá fazer, porém, que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou 

algo. De sorte que, depois de ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas é preciso 

estabelecer, finalmente, que este enunciado eu, eu sou, eu, eu existo é necessariamente verdadeiro, 

todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na mente. 
(DESCARTES, R. Meditações sobre Filosofia Primeira. Tradução, nota prévia e revisão de Fausto Castilho. Campinas: 

Unicamp, 2008, p. 25.) 

Com base na tira e no texto, sobre o cogito cartesiano, é correto afirmar:  

a) A existência decorre do ato de aparecer e se apresenta independente da essência constitutiva do 

ser.  

b) A existência é manifesta pelo ato de pensar que, ao trazer à mente a imagem da coisa pensada, 

assegura a sua realidade.  

c) A existência é concebida pelo ato originário e imaginativo do pensamento, o qual impede que a 

realidade seja mera ficção.  

d) a existência é a plenitude do ato de exteriorização dos objetos, cuja integridade é dada pela 

manifestação da sua aparência.  

e) A existência é a evidência revelada ao ser humano pelo ato próprio de pensar.  

 

4. (Ufpa 2010) Segundo a tradição racionalista, a verdade não reside nas próprias coisas, mas somente no 

juízo. De acordo com essa concepção de verdade, é lícito afirmar:  

a) As ideias são verdadeiras por coincidirem naturalmente com as coisas.  

b) A verdade reside na atribuição do predicado inerente ao sujeito do juízo.  

c) A verdade reside no ato de julgar, porque é isento de qualquer valor cognitivo.  

d) A apreensão do objeto é produto de um julgamento exclusivamente ético.  

e) O sujeito do juízo não deve pertencer ao predicado, para se evitar um julgamento preconceituoso. 

 

5. (Uff 2012) O filósofo francês René Descartes escreveu o seguinte em seu Discurso do Método: 

-las ocultas, 

sem pecar grandemente contra a lei que nos obriga a procurar o bem geral de todos os homens. Pois 

elas me fizeram ver que é possível chegar a conhecimentos que sejam úteis à vida e assim nos tornar 

como que senhores e possuidores da natureza. O que é de desejar, não só para a invenção de uma 

infinidade de utensílios, que permitiriam gozar, sem qualquer custo, os frutos da terra e de todas as 

comodidades que nela se acham, mas principalmente também para a conservação da saúde, que é 

sem dúvida o primeiro bem e o fundamento de todos os outros  

 

Assinale a alternativa que resume o pensamento de Descartes.  

a) O conhecimento deve ser mantido oculto para evitar que seja empregado para dominar a natureza.  

b) O conhecimento da natureza satisfaz apenas ao intelecto e não é capaz de alterar as condições da 

vida humana.  

c) Nosso intelecto é incapaz de conhecer a natureza.  

d) Devemos buscar o conhecimento exclusivamente pelo prazer de conhecer.  

e) O conhecimento e o domínio da natureza devem ser empregados para satisfazer as necessidades 

humanas e aperfeiçoar nossa existência. 
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6. (UEL-2004) 

do mel que continha, retém ainda algo do odor das flores de que foi recolhido; sua cor, sua 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 

 
(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. 
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