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Hume 
 
1. (Enem 2012)   
TEXTO I  
Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar 
inteiramente em quem já nos enganou uma vez. 

(DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979.) 
TEXTO II 
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem 
nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E 
se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa 
suspeita. 

(HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004). 
 
Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A 
comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume  

a) Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo.    
b) Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica 

e crítica.    
c) São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.    
d) Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos.    
e) Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do 

conhecimento. 
    

 
2. (Ufsj 2013)  “A soberania é a alma do Estado, e uma vez separada do corpo os membros 
deixam de receber dela seu movimento”. 
Esse fragmento representa o pensamento de  

a) Hume em sua memorável defesa dos valores do Estado e da sua ligação direta com a sua 
“alma”, tomada aqui por intransferível soberania.    

b) Hume e a descrição da soberania na perspectiva do sujeito em termos de impressões e 
ideias, que a partir daí cria um Estado humanizado que dá movimento às criações dos que 
nele estão inseridos.    

c) Nietzsche, em sua mais sublime interpretação do agón grego. Ao centro daquilo que ele 
propôs como sendo a alma do Estado e onde a indagação sobre o lugar da soberania, no 
permanente desafio da necessária orquestração das paixões, se faz urgente.    

d) Hobbes e o seu conceito clássico de soberania, entendido como o princípio que dá vida e 
movimento ao corpo inteiro do Estado, por sua vez criado pelo artifício humano para a sua 
proteção e segurança.    

   
 
3. (Ufu 2012)  O texto abaixo comenta a correlação entre ideias e impressões em David Hume. 
“Em contrapartida, vemos que qualquer impressão, da mente ou do corpo, é constantemente 
seguida por uma ideia que a ela se assemelha, e da qual difere apenas nos graus de força e 
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vividez. A conjunção constante de nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de 
que umas são as causas das outras; [...].” 
 

(HUME, D. Tratado da natureza humana. São Paulo: Editora da Unesp/Imprensa Oficial do 
Estado, 2001. p. 29.) 

 
Assinale a alternativa que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente 
adquire as percepções denominadas ideias.  

a) Todas as nossas ideias são formas a priori da mente e, mediante essas ideias, 
organizamos as respectivas impressões na experiência.    

b) Todas as nossas ideias advêm das nossas experiências e são cópias das nossas 
impressões, as quais sempre antecedem nossas ideias.    

c) Todas as nossas ideias são cópias de percepções inteligíveis, que adquirimos através de 
uma experiência metafísica, que transcende toda a realidade empírica.    

d) Todas as nossas ideias já existem de forma inata, e são apenas preenchidas pelas 
impressões, no momento em que temos algum contato com a experiência.    

   
 
4. (Ufsj 2012)  Os termos “impressões” e “ideias”, para David Hume, são, respectivamente, por ele 
definidos como: 

a) “nossas percepções mais fortes, tais como nossas sensações, afetos e sentimentos; 
percepções mais fracas ou cópias daquelas na memória e imaginação”.    

b) “aquilo que se imprime à memória e nos permite ativar a imaginação; lampejos inéditos 
sobre o objeto e sua natureza”.    

c) “o que fica impresso na memória independentemente da força: ação de criar a partir do 
dado sensorial”.    

d) “vaga noção do sensível; raciocínio com força de lei que legitima a natureza no âmbito da 
razão”.    

   
 
5. (Uel 2010)  Leia o texto a seguir: 
“O principal argumento humeano contra a explicação da inferência causal pela razão era que este 
tipo de inferência dependia da repetição, e que a faculdade chamada “razão” padecia daquilo que 
se pode chamar uma certa “insensibilidade à repetição”, ou seja, uma certa indiferença perante a 
experiência repetida. Em completo contraste com isso, o princípio defendido por nosso filósofo, 
um princípio para designar o qual propôs os nomes de “costume ou hábito”, foi concebido como 
uma disposição humana caracterizada pela sensibilidade à repetição, podendo assim ser 
considerado um princípio adequado à explicação dos raciocínios derivados de experiências 
repetidas.” 

(MONTEIRO, J. P. Novos Estudos Humeanos. São Paulo: Discurso Editorial, 2003, p. 41) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o empirismo, é correto afirmar que Hume  

a) Atribui importância à experiência como fundamento do conhecimento dedutivo obtido a 
partir da inferência das relações causais na natureza.    

b) Corrobora a afirmação de que a experiência é insuficiente sem o uso e a intervenção da 
razão na demonstração do nexo causal existente entre os fenômenos naturais.    
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c) Confere exclusividade à matemática como condição de fundamentação do conhecimento 
acerca dos fenômenos naturais, pois, empiricamente, constata que a natureza está escrita 
em caracteres matemáticos.    

d) Demonstra que as relações causais obtidas pela experiência representam um 
conhecimento guiado por hábitos e costumes e, sobretudo, pela crença de que tais 
relações serão igualmente mantidas no futuro.    

e) Evidencia a importância do racionalismo, sobretudo as ideias inatas que atestam o nexo 
causal dos fenômenos naturais descobertos pela experiência.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de Apoio para Monitoria 

Filosofia 
Monitora: Leidiane Oliveira 

13 e 15/08/2015 
 

Gabarito 
1. E 
2. D 
3. B 
4. A 
5. D 


