
Exercícios preparatórios de Filosofia

[OBSERVAÇÃO I] 
Para  um  maior  aproveitamento  do  Cursinho  Preparatório  para  o  ENEM,  é  importante 

desenvolver  um  METODOLOGIA DE ESTUDO,  pois  o  ENEM é  uma prova que  exige  um 
condicionamento, no qual o estudante precisa se acostumar a resolver um numero x de questões em 
uma determinada quantidade de tempo (a duração da prova). 

A conquista deste condicionamento depende de um treino diário, que deve levar em conta a 
situação particular de cada um: por exemplo, caso o estudante tenha dificuldade em se concentrar, é  
importante que ele retire, de início, 15 minutos diários para resolver os exercícios, e conforme for se 
acostumando a este treinamento, vai aumentando a quantidade de tempo diário dedicado ao estudo. 
Assim, num período de 4 semanas, com dedicação, o estudante terá condições de aumentar sua 
capacidade de concentração, aumentando assim as possibilidades de ir bem na prova.

Esta proposta de estudo visa potencializar o atual formato do cursinho. Diferentemente de 
outros  cursinhos  que  ocorrem  ao  longo  da  semana,  os  cursinhos  preparatórios  realizados  aos 
sábados exigem do estudante uma maior atividade.

É  importante  lembrar  que  há  muitas  formas  de  aprender.  Cada  um  pode  (e  deve) 
desenvolver a sua forma de aprender. Com o exemplo acima, apenas gostaríamos de apresentar 
uma das formas possíveis. Com certeza há outras distintas. Você já parou para pensar nisto? Qual é 
a sua forma de estudar? 

[OBSERVAÇÃO II] 
Tendo em vista as provas anteriores do ENEM, é preciso ter em mente que os conteúdos de 

Filosofia atravessam diversas áreas, exigindo do estudante conhecimentos em Sociologia, História 
e, principalmente, Português. Muitas vezes, uma boa análise do texto permite ao estudante  uma 
interpretação segura  acerca  de  qual  resposta  deverá  assinalar.  Neste  sentido,  mais  do  que 
“fixar”  um  conteúdo  na  memória,  propomos  trabalhar  de  maneira  coletiva  a  análise  e  a 
interpretação dos textos filosóficos, a fim de que o estudante possa executá-la  sozinho, levando em 
consideração o aprendizado em sala de aula. 

*

Texto base da aula de 26/08

Resposta à pergunta: O que é Esclarecimento?

“Esclarecimento é a  saída  do  homem  de  sua  menoridade,  da  qual  ele  próprio  é  
culpado.   A menoridade é  a incapacidade de servir  de seu próprio  entendimento sem direção  
alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de  
entendimento mas, sim, por falta de determinação e de coragem para servir de si mesmo sem  
orientação de outrem. Sapere aude! Tem coragem de servires do teu próprio entendimento! Eis a  
palavra de ordem do Esclarecimento. 

(…) A  imensa  maioria  da  humanidade  considera  a  passagem  para  a  maioridade,  
além  de  difícil, perigosa, porque aqueles tutores de bom grado  tomaram-na sob sua supervisão.  
Depois de terem, primeiramente, emburrecido seus animais domésticos e impedido cuidadosamente  
essas  dóceis  criaturas  de  darem  um  passo  sequer  fora  do  andador  de  crianças  em  que  os  
colocaram, seus tutores mostram-lhes, em seguida, o perigo que é tentarem andar sozinhos. Ora,  
esse perigo não é assim tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar, finalmente, depois de  
algumas quedas. Basta uma lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso de  
fazer novas tentativas”. 

Immanuel Kant



Exercícios para resolver em casa: 

1- [ENEM 2015] Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, 
pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos 
lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim do destino, se por indústria do piloto 
não fosse dirigido ao porto; ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e 
ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria 
diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente 
para o fim.

AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos de Santo 
Tomás de Aquino. Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado).

No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de governo capaz de

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios.
b) promover a atuação da sociedade civil na vida política.
c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum.
d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística.
e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual.

2-  [ENEM 2014]  A filosofia  encontra-se  escrita  neste  grande  livro  que  continuamente  se  abre 
perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode compreender antes de entender a língua e 
conhecer  os  caracteres  com  os  quais  está  escrito.  Ele  está  escrito  em  língua  matemática,  os 
caracteres  são  triângulos,  circunferências  e  outras  figuras  geométricas,  sem  cujos  meios  é 
impossível entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro 
labirinto.

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

No contexto da Revolução Científica do século XVII,  assumir a posição de Galileu significava 
defender a

a) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.
b) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.
c) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.
d) importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja.
e) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.
 

3-  [ENEM  2016]  Hoje,  a  indústria  cultural  assumiu  a  herança  civilizatória  da  democracia  de 
pioneiros  e  empresários,  que  tampouco  desenvolvera  uma  fineza  de  sentido  para  os  desvios 
espirituais.  Todos  são  livres  para  dançar  e  para  se  divertir,  do  mesmo  modo  que,  desde  a 
neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas 
a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os 
setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa.

ADORNO, T; HORKHEIMER, M. A dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1995.



A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um(a)

    a)legado social.
    b)patrimônio político.
    c)produto da moralidade.
    d)conquista da humanidade.
    e)ilusão da contemporaneidade.

4 - [ENEM 2016] Ser ou não ser – eis a questão.

Morrer – dormir – Dormir! Talvez sonhar. Aí está o obstáculo!
Os sonhos que hão de vir no sono da morte
Quando tivermos escapado ao tumulto vital
Nos obrigam a hesitar: e é essa a reflexão
Que dá Pa desventura uma vida tão longa.
SHAKESPEARE, W. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2007.

Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre

    a)consciência de si e angústia humana.
    b)inevitabilidade do destino e incerteza moral.
    c)tragicidade da personagem e ordem do mundo.
    d)racionalidade argumentativa e loucura iminente.
    f)dependência paterna e impossibilidade de ação.


