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Questão 01 – ENEC 2016 

• Temário: 

Teoria do conhecimento e filosofia da Ciência

Autor base: 

Descartes

• Problema filosófico:

Origem e constituição do conhecimento seguro -
Empirismo ou Racionalismo? 



Texto I

A aquisição de conhecimento através da experiência tem limites: a possibilidade de realizar

ou não a experiência, ou até em imaginar que podia sequer experimentar tal coisa. Em

1920, construía-se um exemplar de um avião novo e só depois disto faziam-se testes para

ver se voava e para determinar seu desempenho. Disponível em: http://mtm.ufsc.br/~msbraitt/capitulo_II.pdf.

Acesso em: 04 jul. 2016.

Texto II

Razão pela qual, partindo disso, não seria talvez incorreto concluir que a Física, a

Astronomia, a Medicina e todas as outras disciplinas que dependem da consideração das

coisas compostas são, na verdade, duvidosas, ao passo que a Aritmética, a Geometria e

outras desse modo - que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, pouco

se preocupando com que estejam ou não na natureza das coisas - contêm algo certo e fora

de dúvida. Pois, esteja eu acordado ou dormindo, dois e três juntos são cinco e o quadrado

não tem mais que quatro lados. DESCARTES. R. Meditações sobre filosofia primeira. Edição em latim e em português. Pg.

27 Tradução, nota prévia e revisão Fausto Castilho. Editora UNICAMP: Campinas SP. 2004.



Os dois textos apresentam uma visão de ciência que aponta para os 
limites da simples indução enquanto princípio de um conhecimento 
seguro, pois a

A) dedução necessita da confirmação da experiência.

B) razão sem a confirmação da experiência pode nos levar ao erro e 
ao engano.

C) mera comprovação empírica não garante a clareza e a evidência 
do raciocínio dedutivo.

D) verificação empírica assegura a validade da experimentação e, 
consequentemente, a clareza e a distinção de dada ciência.

E) sensibilidade pode nos levar ao engano algumas vezes, entretanto 
sem ela não há a possibilidade de conhecimento seguro.



Resolução e comentários
Indução – do particular para o geral, típica em procedimentos que priorizam a

experiência empírica, como no caso da filosofia de Hume, Locke e Berkley –

valorização dos sentidos, teoria empirista.

Dedução – do geral para o particular, presente em sistemas tipicamente

racionalistas ou idealistas em que a valorização do exercício do pensar se

personifica na valorização da razão, como nos casos de Descartes, Leibniz ou

Spinoza – valorização da razão, teoria racionalista.

ALTERNATIVA C

[...] mera comprovação empírica não garante a clareza e a evidência do

raciocínio dedutivo.



Questão 02 – ENEC 2016 

• Temário: 

Racionalismo e Filosofia da Mente 

• Autor base: 

Spinoza

• Problema filosófico:

Relações entre a mente e o corpo. 



Texto I 

Em sua tese, Spinoza apresenta o corpo de forma bem diferente de como o

viam até então; ele afirma que não há diferença de natureza entre o corpo e

a alma, e sim que esses dois princípios constituem juntos um único ser. Com

essa afirmação, ele vai contra todo um pensamento antigo que valorizava

esse dualismo, em que normalmente havia presente a intenção de

desvalorização do corpo e o enobrecimento da alma ou, se preferirmos, do

pensamento em detrimento dos sentidos. Como exemplo, podemos citar

Descartes (Meditações sobre Filosofia Primeira, p. 39), que dizia: [...] o corpo

morre muito facilmente, enquanto a mente ou a alma do homem (o que não

distingo) é imortal por sua natureza.

Disponível em: http://www.existencialismo.org.br/jornalexistencial/paulaspiniza.htm. (Adaptado) Acesso em: 02 jul.

2016.

http://www.existencialismo.org.br/jornalexistencial/paulaspiniza.htm


Texto II 

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-

VcuZen9OnOU/UpvOlxVMSoI/AAAAAAAADDw/hmdSBdC2yFs/s1600/539709_631426130233856_169292096

1_n.jpg. Acesso em: 02 jul. 2016.



O problema das relações entre a alma e o corpo, entre o cérebro e coração,
entre a razão e a emoção foi exaustivamente trabalhado em diferentes
sistemas filosóficos. Tendo-se em vista o Texto I e levando-se em consideração
que o cérebro expressa a mente, a imagem do Texto II pode ser relacionada
com o pensamento de

A) Descartes, pois tanto o coração quanto o cérebro nada mais são que corpo;
são, portanto, indissociáveis.

B) Descartes, pois a separação entre res cogitans e res extensa é simbolizada
pelas cordas entre o cérebro e o coração.

C) Spinoza, pois a metáfora da afinação oferece simbolicamente o monismo
com relação à natureza una do homem.

D) Spinoza, pois, ao tomar a mente como superior ao corpo, esse filósofo
holandês determina uma relação claramente dualista.

E) Spinoza, pois apresenta que o corpo pode ser reduzido a relações simétricas
e harmônicas entre duas substâncias distintas: o cérebro e coração.



Resolução e comentários 

• Posicionamentos filosóficos:
1) Dualismo: 
1.2) Interacionismo
1.3)  Dualismo de Substâncias
1.4) Dualismo de Propriedades 
1.5) Pluralismo 
2)  Monismo:  

ALTERNATIVA 
C) [...] a metáfora da afinação oferece simbolicamente o monismo com
relação à natureza una do homem.



Questão 3 – ENEC 2016
• Temário: Filosofia política – Contratualismo

• Autor base: Hobbes 

• Problema filosófico:  Contrato Social

• Posicionamentos filosóficos:

1) Natureza humana é egoísta e má – necessidade do 
grande Leviatã (soberano)  - Hobbes

2) Natureza humana está para além do bem e do mal 
– Bom selvagem - Rousseau

3) No estado de natureza temos direitos naturais: 
Propriedade, Liberdade e Igualdade – Locke .  



Designar um homem ou uma assembleia de homens como
portador de suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-se cada
um como autor de todos os atos que aquele que assim é portador
de sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser
respeito à paz e à segurança comuns; todos submetendo desse
modo as suas vontades à vontade dele, e as suas decisões à sua
decisão. HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 98.

Segundo o pensamento político hobbesiano,

A) a soberania do governante é fracionada e restrita.
B) o homem, em sociedade civil, mantém a liberdade natural.
C) após o contrato, os objetivos dos súditos são os mesmos do 
soberano.
D) somente a elite intelectual celebra o contrato.
E) em estado de natureza, o homem nasce bom, fraternal e justo.



Resolução e Comentários 

Na perspectiva de Hobbes, a função do contrato social
é diminuir o egoísmo natural do homem. Deixamos de
temer a todos para temer apenas um. Assim, ao
colocarmos um soberano, legitimam-se todos os seus
atos na busca pela manutenção da paz e segurança,
que passa também a ser o objetivo desse grande
Leviatã.

ALTERNATIVA  C

[...] após o contrato, os objetivos dos súditos são os 
mesmos do soberano.



Questão 4 – SEC 2016

• Temário: Filosofia política – Contratualismo

• Autor base: Locke 

• Problema filosófico:  Contrato Social

• Posicionamento filosófico: Função do Estado



"Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos,
se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e
a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade, por que
abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de
qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no
estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito
incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros porque,
sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na
maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito
da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito
arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma
condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos
constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se
em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se,
para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que
chamo de propriedade.“ LOCKE, J. Os Pensadores. São Paulo: Nova
Cultural, 1991



Do ponto de vista político, podemos considerar o texto
como uma tentativa de justificar:

A) a existência do governo como um poder oriundo da 

natureza.

B) a origem do governo como uma propriedade do rei.

C) o Absolutismo monárquico como uma imposição da 

natureza humana.

D) origem do governo como uma proteção à vida, aos bens 

e aos direitos.

E) o poder dos governantes, colocando a liberdade 

individual acima da propriedade.



Resolução e comentários

• O princípio da filosofia de Locke se estabelece na necessidade
de se assegurarem os direitos naturais ( já presentes no estado
de natureza), que são respectivamente: a propriedade privada,
a liberdade e a igualdade. Essa é a função do Estado: assegurar
os direitos naturais.

Alternativa D 

[...] origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos

direitos.



Questão 05 – ENEC 2016 

• Temário: 

Filosofia antiga, ética e política entre os gregos.

Autor base: 

• Aristóteles 

• Problema filosófico:

O homem é um animal político.



A razão pela qual o homem é um animal político em grau mais
elevado do que as abelhas ou qualquer outro animal é clara: a
natureza, como dissemos, não faz nada em vão, e o homem é o
único animal que tem palavra (logos); — a voz (fone) expressa a
dor e o prazer, e os animais também possuem, já que sua
natureza vai até aí — a possibilidade de sentir dor e o prazer e
expressá-los entre si. A palavra, porém, está destinada a
manifestar o útil e o nocivo e, em consequência, o justo e o
injusto. E esta é a característica do homem diante dos demais
animais: — possuir, só ele, o sentido do bem e do mal, do justo e
do injusto etc. É a comunidade dessas coisas que faz a família e a
cidade. ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 140.



A partir do conceito de animal político, pode-se
depreender que o homem

a) pode abrir mão de viver em sociedade.

b) não possui senso do certo e do errado.

c) diferencia-se dos demais animais pela divisão das
tarefas.

d) é um ser que se diferencia dos animais pelo uso da
palavra e pelo exercício político.

e) vive sua condição de ser político em isolamento.



Resolução e comentários

• A tese do animal político implica que o homem naturalmente se

organize em sociedade, sendo portanto um princípio natural,

condição da própria humanidade. Esse conceito se sustenta na

valorização da palavra como elemento primeiro da vida pública,

demonstrando no contexto da pólis grega e da peculiaridade do

conceito de cidadania, tal qual exercitado pelos gregos na ágora.

ALTERNATIVA C

[...] é um ser que se diferencia dos animais pelo uso da palavra e pelo

exercício político.



Questão 06 – ENEC 2016 

• Temário: 

Filosofia antiga, ética e política entre os gregos.

Autor base: 

• Aristóteles 

• Problema filosófico:

O homem é um animal político.



A razão pela qual o homem é um animal político em grau mais elevado do que

as abelhas ou qualquer outro animal é clara: a natureza, como dissemos, não

faz nada em vão, e o homem é o único animal que tem palavra (logos); — a

voz (fone) expressa a dor e o prazer, e os animais também possuem, já que

sua natureza vai até aí — a possibilidade de sentir dor e o prazer e expressá-

los entre si. A palavra, porém, está destinada a manifestar o útil e o nocivo e,

em consequência, o justo e o injusto. E esta é a característica do homem

diante dos demais animais: — possuir, só ele, o sentido do bem e do mal, do

justo e do injusto etc. É a comunidade dessas coisas que faz a família e a

cidade. ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 140.



A partir do conceito de animal político, pode-se

depreender que o homem

a) pode abrir mão de viver em sociedade.

b) não possui senso do certo e do errado.

c) diferencia-se dos demais animais pela divisão das

tarefas.

d) é um ser que se diferencia dos animais pelo uso da

palavra e pelo exercício político.

e) vive sua condição de ser político em isolamento.



Resolução e comentários

• A tese do animal político implica que o homem naturalmente se

organize em sociedade, sendo portanto um princípio natural,

condição da própria humanidade. Esse conceito se sustenta na

valorização da palavra como elemento primeiro da vida pública,

demonstrando no contexto da pólis grega e da peculiaridade do

conceito de cidadania, tal qual exercitado pelos gregos na ágora.

ALTERNATIVA C

[...] é um ser que se diferencia dos animais pelo uso da palavra e pelo

exercício político.



Questão 7 – ENEM 2009

• Temário: Democracia Estadunidense  

• Autor base: Alexis de Tocqueville

• Problema filosófico:  A função moral dos 
costumes na construção da democracia norte 
americana.    

• Posicionamento filosófico: Liberdade, Religião e 
Moral e Laicismo do estado. 



Na década de 30 do século XIX, Tocqueville
escreveu as seguintes linhas a respeito da
moralidade nos EUA: “A opinião pública norte-
americana é particularmente dura com a falta
de moral, pois esta desvia a atenção frente à
busca do bem-estar e prejudica a harmonia
doméstica, que é tão essencial ao sucesso dos
negócios. Nesse sentido, pode-se dizer que
ser casto é uma questão de honra”. TOCQUEVILLE A.

Democracy in America. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., Great Books 44.
1990 (adaptado).



Do trecho, infere-se que, para Tocqueville, os
norteamericanos do seu tempo

a) buscavam o êxito, descurando as virtudes cívicas.

b) tinham na vida moral uma garantia de
enriquecimento rápido.

c) valorizavam um conceito de honra dissociado do
comportamento ético.

d) relacionavam a conduta moral dos indivíduos
com o progresso econômico.

e) acreditavam que o comportamento casto
perturbava a harmonia doméstica.



Resolução e comentários
Mesmo os costumes sociais e posicionamentos morais são
fundados na razão e na religião em seu sentido de convicção
moral, segundo Alexis de Tocqueville. A democracia
estadunidense se funda nesses princípios morais e por isso
alcançou tal estabilidade, assim a igualdade de condições exige
uma postura moral em sua base e o fundamento da
democracia, dando origem ao princípio da meritocracia e de
um estado laico , personificação da perfeição moral e que
demanda o fim do senhor feudal para agora, efetivamente,
existirem empreendedores da cidade.

Alternativa D 
[...] relacionavam a conduta moral dos indivíduos com o
progresso econômico.


