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Esta prova é constituída por dois grupos de itens.

O GRUPO I inclui dois itens sobre uma única obra:

Um item de relação entre dois conceitos ou de
justificação de uma tese;

Um item de análise de texto.

O GRUPO II inclui um item de desenvolvimento de
um tema dado, a partir de uma única obra.



GRUPO I

ÍNDICE DAS OBRAS DO GRUPO I

Página
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– RECONDUÇÃO DAS CIÊNCIAS À TEOLOGIA, São Boaventura ........ 4
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– DISCURSO DE METAFÍSICA, Leibniz ................................................... 6

– FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES, Kant ........... 6

Nesta página encontrará um índice das obras para este grupo.

Seleccione APENAS UMA OBRA e responda aos dois itens formulados.

Na resposta ao item 1:

• utilize aproximadamente 160 palavras (cerca de 20 linhas), número indica dor

do grau de desenvolvimento da sua resposta.

Na resposta ao item 2:

• utilize aproximadamente 320 palavras (cerca de 40 linhas), número indicador

do grau de desenvolvimento da sua resposta;

• a mera transcrição de frases do texto implica a classificação de zero pontos.
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O MESTRE, Santo Agostinho

1. Relacione os conceitos de mestre interior e de mestre exterior, explicando o significado dessa
relação no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique por que razão as palavras não são a fonte do
conhecimento. Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

AGOSTINHO – (...) Com efeito, todas as coisas que percebemos, ou as percebemos pelos
sentidos do corpo ou pela mente. Denominamos as primeiras sensoriais; as segundas, inteligíveis;
ou, para falar à maneira dos nossos autores, denominamos carnais as primeiras; espirituais, as
segundas. Interrogados sobre as primeiras, damos resposta, se estão diante de nós essas coisas que
sensoriamos; por exemplo, quando nos perguntam, estando nós a observar a lua nova, qual é ou onde
se encontra. Neste caso, se aquele que pergunta o não vê, acredita nas palavras e muitas vezes não
acredita; aprender, de modo nenhum aprende, a não ser que também ele veja o que se lhe diz. Se
assim for, aprende pelas coisas mesmas e pelos sentidos, e não já pelas palavras que ressoaram, pois
as palavras que ressoaram ao que não está a ver são as mesmas que ressoaram ao que está a ver.

Quando, porém, somos interrogados, não sobre os objectos que sensoriamos no presente, mas
sobre aqueles que outrora sensoriámos, já não falamos então das próprias coisas, mas das imagens
impressas em nós por elas e confiadas à memória. (…)

Esses ensinamentos, porém, são para nós. Efectivamente, aquele que ouve, se sensoriou e
presenciou essas coisas, não as aprende pelas minhas palavras, mas ele mesmo as reconhece por
meio das imagens que traz consigo. No caso, porém, de ainda as não ter sensoriado, quem não
compreenderá que ele propriamente não aprende, mas crê nas palavras?

Quando, porém, se trata de coisas que vemos por meio da mente, isto é, por meio do intelecto e
da razão, falamos realmente de coisas que contemplamos presentes nessa luz interior da Verdade, de
que é iluminado e goza aquele que se denomina «homem interior». Mas ainda então o nosso ouvinte,
se também ele as vê por meio dessa visão íntima e pura, conhece pela sua contemplação o que eu
digo e não pelas minhas palavras.

Trad. António Soares Pinheiro, Porto, Porto Editora, 1995, pp. 93-94

PROSLOGION, Santo Anselmo

1. Justifique a tese segundo a qual «Deus existe tão verdadeiramente que não pode pensar-se como
não existente», explicando o seu significado no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, esclareça a afirmação: «Não há partes nem em Deus, nem na
sua eternidade, que é Ele próprio» (linha 1). Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

XVIII – Não há partes nem em Deus, nem na sua eternidade, que é Ele próprio. 

(...) Que és Tu, Senhor, o que És? Que entenderá de Ti o meu coração? Sem dúvida, Tu És a vida,
És a sabedoria, És a verdade, És a bondade, És a beatitude, És a eternidade e És o verdadeiro bem. São
muitas coisas e o meu estreito intelecto não pode por uma só intuição abranger simultaneamente tanto
para, com tudo isso, simultaneamente deleitar-se. Como És todas estas coisas? Porventura são partes
de Ti ou antes cada um destes atributos é tudo o que Tu És? Com efeito, tudo o que é constituído de
partes não é completamente único mas é, de certo modo, vários e diferente de si próprio e pode ser
dividido, ou de facto, ou mentalmente, pelo intelecto. Tudo isto Te é alheio a Ti, melhor do que o qual
nada pode ser pensado. Portanto, não há em Ti quaisquer partes, Senhor, nem És vários mas És de tal
forma algo uno e o mesmo para Ti próprio, que em nada És diferente de Ti próprio; pelo contrário, Tu
És a própria unidade não divisível por qualquer intelecto.

Trad. Costa Macedo, Porto, Porto Editora, 1996, pp. 33-34

V.S.F.F.

114/3

5

10

5

10

15

20



O ENTE E A ESSÊNCIA, São Tomás de Aquino

1. Justifique a tese segundo a qual «a alma humana detém o último grau [de perfeição] nas
substâncias intelectuais», explicando o seu significado no contexto da obra.

2. Explicite o significado do primeiro período do texto abaixo apresentado (linhas 1-3). Fundamente a
sua resposta com elementos da obra.

E por isto se vê a razão pela qual o género e a espécie e a diferença se referem
proporcionalmente à matéria, à forma e ao composto na realidade, embora não sejam o mesmo que
ela. É que nem o género é a matéria, mas é tomado da matéria, como significando o todo; nem a
diferença é a forma, mas é tomada da forma, como significando o todo. Por este motivo dizemos que
o homem é animal racional, e não constituído de animal e de racional, tal como dizemos que é
constituído de alma e de corpo. Diz-se, de facto, que o homem é constituído de alma e de corpo,
como uma terceira realidade, que é constituída de duas coisas e não é nem uma nem outra. O
homem, efectivamente, não é a alma nem é o corpo. Mas, se se disser que de algum modo o homem
é constituído de animal e racional, não o será como uma terceira realidade é constituída de duas
outras, mas como um terceiro conceito é formado de dois outros. De facto, o conceito de «animal»
exprime a natureza de uma realidade sem a determinação de uma forma especial, pelo facto de ser
o material em relação à última perfeição. Por sua vez, o conceito da diferença mencionada,
«racional», consiste numa determinação da forma especial. Destes dois conceitos é que se constitui
o de espécie ou definição. E, por isso, assim como de uma realidade constituída por outras não se
predicam estas realidades que a constituem, assim também do conceito se não predicam os conceitos
que o constituem. Na verdade, não dizemos que a definição é o género ou a diferença.

Trad. Mário Santiago de Carvalho, Porto, Edições Contraponto, 1995, pp. 78-79

RECONDUÇÃO DAS CIÊNCIAS À TEOLOGIA, São Boaventura

1. Justifique a tese segundo a qual o conhecimento sensitivo é um conhecimento inferior, explicando
o seu significado no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique por que razão «todos os conhecimentos servem a
teologia» (linha 3). Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

E assim se mostra à evidência como é «multiforme a sabedoria de Deus», ela que nos é
luminosamente transmitida pela Sagrada Escritura, se oculta em todo o conhecimento e em toda a
natureza. Também se tornou patente como todos os conhecimentos servem a teologia, na medida em
que esta assume os exemplos e emprega as palavras pertencentes a todos os géneros de
conhecimento. Também se tornou patente como é ampla a via iluminativa, e de que modo no íntimo
de tudo o que se sente ou se conhece está latente o próprio Deus. E este é o fruto de todas as ciências,
que em todos se edifique a fé, «Deus seja glorificado», se conformem os costumes, se desfrutem as
consolações vividas na união do esposo e da esposa, o que se efectua pela caridade, para a qual
converge todo o intento da Sagrada Escritura e, por conseguinte, toda a iluminação que desceu do
alto e sem a qual é vão todo o conhecimento, porque nunca se chegará ao Filho senão pelo Espírito
Santo, que é quem nos ensina «toda a verdade» (...).

Trad. Mário Santiago de Carvalho, Porto, Porto Editora, 1996, p. 27
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PRINCÍPIOS DA FILOSOFIA, Descartes

1. Justifique a tese segundo a qual «não podemos duvidar de que existimos quando duvidamos»,
explicando o seu significado no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, justifique a tese segundo a qual «do conhecimento de Deus chega-
-se ao conhecimento das criaturas» (linha 11). Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

XXIII – Deus não tem corpo, nem sente como nós, nem quer a malícia do pecado.
Pois certamente existem muitas coisas nas quais, embora não reconheçamos nenhuma perfeição,

encontramos todavia algo de imperfeição ou limitação; e, por conseguinte, não podem atribuir-se a
Deus. Assim, é certo que Deus não é corpo, dado que, na natureza corpórea, a extensão local implica
ao mesmo tempo a divisibilidade, e que ser divisível é uma imperfeição. E embora exista em nós uma
certa perfeição, na medida em que sentimos, como, porém, em todo o sentir existe paixão, e padecer é
depender de algum outro, de nenhum modo se pode pensar que Deus sente, mas somente que entende
e quer; e isto não como nós, por operações de algum modo distintas, mas que tudo entende, quer e
opera mediante uma única acção sempre idêntica e simplicíssima. Tudo, quer dizer, todas as coisas,
pois ele não quer a malícia do pecado, porque isso não é uma coisa.

XXIV – Do conhecimento de Deus chega-se ao conhecimento das criaturas, recordando que ele
é infinito e que nós somos finitos.

Uma vez que Deus é a única causa verdadeira de todas as coisas que existem ou podem existir,
é evidente que seguiremos o melhor método de filosofar se tentarmos deduzir do próprio
conhecimento de Deus a explicação das coisas criadas por ele, para que assim adquiramos a ciência
mais perfeita que é a explicação dos efeitos pelas suas causas. Para que avancemos com cuidado
bastante e sem perigo de errar, devemos sempre recordar o mais possível que Deus é o autor infinito
das coisas e que nós somos totalmente finitos.

Trad. Leonel Ribeiro dos Santos, Lisboa, Editorial Presença, 1995, p. 67

CARTA SOBRE A TOLERÂNCIA, Locke

1. Justifique a tese segundo a qual «não posso salvar-me por uma religião de que duvido, por um culto
que abomino», explicando o seu significado no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explicite os fundamentos dos limites de tolerância religiosa do
magistrado civil. Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

(…) Direis: o magistrado fará, com as forças de que dispõe, o que julgar ser da sua alçada.
Dizeis bem, responderei eu. Mas, aqui, investiga-se o modo como bem agir e não o êxito das coisas
duvidosas.

Mas, vindo mais ao pormenor, digo: em primeiro lugar, o magistrado não deve tolerar nenhum
dogma oposto e contrário à sociedade humana ou aos bons costumes necessários à conservação da
sociedade civil. Mas tais exemplos são raros em qualquer igreja. Com efeito, os dogmas que
claramente arruínam os fundamentos da sociedade são condenados pelo juízo do género humano;
nenhuma seita levaria a loucura ao ponto de julgar que se devem ensinar dogmas em virtude dos
quais os próprios bens, a paz e a reputação não estariam em segurança. 

Em segundo lugar, um mal certamente mais escondido e mais perigoso para o Estado é
constituído por aqueles que se arrogam, para eles e para a sua seita, um privilégio particular e
contrário ao direito civil, que cobrem e disfarçam com discursos especiosos. Em lado algum,
praticamente, encontrareis pessoas a ensinar crua e abertamente que não é necessária a fidelidade à
palavra dada; que o príncipe pode ser afastado do trono por qualquer seita e que o governo de todas
as coisas só a eles pertence. (…) Estas pessoas e outras semelhantes, que atribuem aos fiéis, aos
religiosos, aos ortodoxos, isto é, a elas próprias, nas coisas civis, algum privilégio e algum poder de
que o resto dos mortais não dispõe; ou que reivindicam para si, sob pretexto de religião, certos
poderes sobre os homens estranhos à sua comunidade eclesiástica, ou que dela de qualquer maneira
se separaram, estas pessoas não podem ter o direito de ser toleradas pelo magistrado; nem também
os que não querem ensinar que é preciso tolerar os que entram em dissidência relativamente à sua
própria religião. Que outra coisa ensinam estas pessoas e todos os da sua espécie senão que, na
melhor ocasião, tentarão usurpar os direitos do Estado, os bens e a liberdade dos cidadãos?

Trad. João da Silva Gama, Lisboa, Edições 70, 1996, pp. 116-117

V.S.F.F.
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DISCURSO DE METAFÍSICA, Leibniz

1. Relacione a explicação da natureza pelas causas eficientes com a sua explicação pelas causas
finais, explicando o significado dessa relação no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, mostre que é problemática a tese segundo a qual «a nossa
alma pode ser comparada a tabuinhas vazias». Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

XXVII – Como pode a nossa alma ser comparada a tabuinhas vazias e como é que as nossas noções
vêm dos sentidos.

Aristóteles preferiu comparar a nossa alma a tabuinhas ainda vazias, onde há lugar para
escrever, e defendeu que não está nada no nosso entendimento que não venha dos sentidos. Isso
ajusta-se mais às noções populares (...). Penso até que se lhes pode dar um bom sentido segundo o
qual elas não têm nada de falso, como já notei de que modo se pode dizer com verdade que as
substâncias particulares agem umas sobre as outras e, nesse mesmo sentido, pode igualmente dizer-
-se que nós recebemos de fora conhecimentos pelo ministério dos sentidos, porque algumas coisas
exteriores contêm ou exprimem mais particularmente as razões que determinam a nossa alma a
certos pensamentos. Mas, quando se trata da exactidão das verdades metafísicas, é importante
reconhecer a extensão e a independência da nossa alma, que vai infinitamente mais longe do que o
vulgo pensa, embora no uso ordinário da vida se lhe atribua apenas aquilo de que nos apercebemos
mais manifestamente e aquilo que nos pertence de uma maneira particular, porquanto não adianta
nada ir mais longe.

Seria bom, contudo, escolher termos próprios para cada um dos sentidos, a fim de evitar equívocos.
Assim, essas expressões que estão na nossa alma, quer as concebamos ou não, podem ser chamadas
ideias, mas aquelas que concebemos ou formamos podem ser designadas noções, conceitos. Mas, como
quer que o tomemos, é sempre falso dizer que todas as nossas noções vêm dos sentidos chamados
exteriores, pois aquela que eu tenho de mim e dos meus pensamentos e, por conseguinte, do ser, da
substância, da acção, da identidade e de muitas outras vem de uma experiência interna.

Trad. Adelino Cardoso, Lisboa, Edições Colibri, 1995, pp. 71-72

FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES, Kant

1. Relacione os conceitos de vontade e de liberdade, explicando o significado dessa relação no
contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique por que razão, ainda que não se pudesse encontrar
no mundo qualquer verdadeira virtude, tal facto não seria suficiente para diminuir o valor da
moralidade. Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

Não se pode prestar serviço mais precioso àqueles que se riem de toda a moralidade como de uma
simples quimera da imaginação humana exaltada pela presunção, do que conceder-lhes que os conceitos
do dever (exactamente como por preguiça nos convencemos que acontece também com todos os outros
conceitos) têm de ser tirados somente da experiência; porque assim lhes preparamos um triunfo certo.
Quero, por amor humano, conceder que ainda a maior parte das nossas acções são conformes ao dever;
mas, se examinarmos mais de perto as suas aspirações e esforços, toparemos por toda a parte o querido Eu
que sempre sobressai, e é nele, e não no severo mandamento do dever, que muitas vezes exigiria a auto-
-renúncia, que a sua intenção se apoia. Não é preciso ser-se mesmo um inimigo da virtude, basta
ser-se apenas um observador de sangue-frio que não tome imediatamente o mais ardente desejo do bem
pela sua realidade, para, em certos momentos (principalmente com o avançar dos anos e com um juízo
apurado em parte pela experiência, em parte aguçado para a observação), nos surpreendermos a duvidar
se na verdade se poderá encontrar no mundo qualquer verdadeira virtude. E então nada nos pode salvar da
completa queda das nossas ideias de dever, para conservarmos na alma o respeito fundado pela lei, a não
ser a clara convicção de que, mesmo que nunca tenha havido acções que tivessem jorrado de tais fontes
puras, a questão não é agora de saber se isto ou aquilo acontece, mas sim que a razão por si mesma e
independentemente de todos os fenómenos ordena o que deve acontecer (…).

BA 26-28, trad. Paulo Quintela, Lisboa, Edições 70, 1995, pp. 40-41
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GRUPO II

– Desenvolva o tema correspondente à obra que seleccionou.

Na sua resposta:

• relacione o tema com o horizonte temático da obra;

• integre o tema na estrutura argumentativa da obra;

• avalie o modo como o autor trata o tema na obra.

–  Comece por apresentar o plano organizador da sua resposta.

FIM

OBRAS

DA NATUREZA, Parménides ...................................

GÓRGIAS, Platão ....................................................

FÉDON, Platão .........................................................

CATEGORIAS, Aristóteles .......................................

INTRODUÇÃO ÀS LIÇÕES SOBRE HISTÓRIA
DA FILOSOFIA, Hegel ..........................................

TENDÊNCIAS GERAIS DA FILOSOFIA
NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX,
Antero de Quental ...............................................

O NASCIMENTO DA TRAGÉDIA, Nietzsche ..........

DA CERTEZA, Wittgenstein ....................................

ELOGIO DA FILOSOFIA, Merleau-Ponty.................

OS PROBLEMAS DA FILOSOFIA, Russell ............

PROBLEMÁTICA DA SAUDADE & ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DA CONSCIÊNCIA
SAUDOSA, Joaquim de Carvalho........................

SOBRE A ESSÊNCIA DA VERDADE, Heidegger ....

TEORIA DA INTERPRETAÇÃO, Ricœur..................

TEMAS

Os sinais do ser

O discurso filosófico como discurso ético

A filosofia como purificação e como
conhecimento

A classificação da realidade

Conhecimento científico e filosofia

O homem como ser moral

O ser e as aparências

Saber, conhecimento e reconhecimento

Filosofia e imunidade literária

Filosofia e ciência

A saudade enquanto sentimento e a
«saudade» enquanto vocábulo

O carácter discordante da filosofia

Metáfora e símbolo

• Seleccione uma obra e o tema que lhe corresponde, indicando,

DE MODO INEQUÍVOCO, a sua escolha.

• Utilize aproximadamente 640 palavras (cerca de 80 linhas), sem

contar com o plano organizador. Considere este número como

indicador do grau de desenvol vimento da sua resposta. 

V.S.F.F.
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COTAÇÕES

GRUPO I

1. ........................................................................................................................ 40 pontos

2. ......................................................................................................................... 70 pontos
___________________

Total do Grupo I ............................................. 110 pontos

GRUPO II

Item único .......................................................................................................... 90 pontos
___________________ 

Total do Grupo II ............................................ 90 pontos

__________ 

TOTAL ...................................................... 200 pontos
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