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Atividade 02 

Resolver as questões e JUSTIFICAR a alternativa assinalada 

(…) Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas 

que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas principais, há outros de 

segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do 

Sol. (…) Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar 

conhecimento, não superficialmente mas duma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. 

Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da 

Escritura (sagrada), a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques: as verdades matemáticas não devem 

ser julgadas senão por matemáticos. (COPÉRNICO, N. De Revolutionibus orbium caelestium.) 

Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme 

nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, 

experimente-o duas ou três vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma 

investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. 

(VINCI, Leonardo da. Carnets.) 

O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é: 

a) A fé como guia das descobertas. 

b) O senso crítico para se chegar a Deus. 

c) A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. 

d) A importância da experiência e da observação. 

e) O princípio da autoridade e da tradição. 
Justificativa:  

 

Leia atentamente os relatos a seguir: 

"O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como o espelho 

que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento". 

“Só o pintor universal tem valor” 

São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacada do Renascimento. Neles, o autor exalta 

compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram o: 

a) Teocentrismo, como princípio básico do pensamento moderno. 

b) Epicurismo, em alusão aos princípios dominantes na Idade Média. 

c) Humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. 

d) Confucionismo, por sua marcada oposição ao conjunto dos conhecimentos orientais. 

e) Escolasticismo, dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento. 

Justificativa:  

 

 

A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Neste 

comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser 

considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da Filosofia. 

(Adaptado de Gerd A. Bornheim, Introdução ao filosofar. Porto Alegre: Editora Globo, 1970, p. 11.) 

A partir do texto, é correto afirmar que: 



a) A Filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos equivalentes. 

b) A dúvida é necessária para o pensamento filosófico, por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. 

c) O espírito crítico é uma característica da Filosofia e surge quando opiniões e verdades são coincidentes. 

d) A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico 

moderno. 

Justificativa:  


