COMENTÁRIO GERAL DOS PROFESSORES DO CURSO POSITIVO
VESTIBULAR PUCPR 2009/2010
PROVA DE FILOSOFIA
A prova contribuiu para fundamentar a ideia de estudar esta disciplina com afinco e denodo. A afirmação
de que “basta ler e interpretar” é falaciosa e beira a má–fé. A filosofia é ciência com objeto, método e
conteúdos claros e específicos, e a prova da PUC – com uma ou outra consideração que não prejudica o todo
– faz jus a esta ciência. Parabéns à comissão elaboradora e aos alunos que se dedicam e viram, certamente, o
resultado do trabalho feito.
Professores Ricardo, Daniel e Eduardo
Comentário:
II. Falsa – A felicidade seria alcançada não pelos instintos, mas pela razão que busca o agir virtuoso.
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Comentário:
III. Falsa – A felicidade não depende exclusivamente da
posse dos bens e honras, uma vez que a Felicidade
é um atributo do aluno.

Comentário:
I. Falsa – Para Bacon, a experiência, que se baseia no
método indutivo, deveria ser a referência da nova
ciência.
IV. Falsa – Para Bacon, o saber dos gregos não tinha
valor significativo, uma vez que não estava fundado
nem na experiência nem no método indutivo.
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Comentário:

Comentário:

O item 3 pode ter levado o aluno a uma confusão: A
Sociedade Disciplinar não é o resultado apenas de uma
preocupação repressiva, mas de um propósito
prescritivo, normalizador. A metáfora do panóptico não
se traduzia pela vigilância mas pela indução a autovigilância. A generalização excessiva do item 3 pode ter
levado a alguns equívocos. Oxalá que não! A propósito,
o item I da questao 37 corrobora este comentário.

Esta sim – bem construída e trabalhada. O aluno que
assistiu à aula de véspera não deve estar reclamando!

Comentário:
II, IV. Falsas
A desigualdade natural não legitima a desigualdade
social. Rousseau faz uma distinção das duas
desigualdades existentes: a desigualdade natural ou
física e a desigualdade moral ou política. A
desigualdade natural não é o objetivo dos estudos de
Rousseau, pois como o próprio nome já afirma, esta
desigualdade tem uma origem natural e não foi ela que
submeteu um homem a outro. A ordem da desigualdade
é moral ou política.
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Comentário:

Comentário:

II. Falsa

IV. Falsa

Para Rousseau, a sociedade civil não contribui para o
crescimento das potencialidades humanas. Pelo
contrário, o homem se encontra em um estado
constante de escravidão e degeneração moral. A
sociedade corrompe o homem e o torna ambicioso.

Para Tomás de Aquino, a prudência é absolutamente
aplicável no agir presente.
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