
QUESTÕES DE FILOSOFIA – DESCARTES 
 
1. (UEL 2011) O principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo: “Como 
poderemos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro?” Como o cético, ele parte 
da dúvida; mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na Meditação Terceira, Descartes 
afirma: “[...] engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto 
eu pensar que sou algo; ou que algum dia seja verdade eu não tenha jamais existido, sendo 
verdade agora que eu existo [...]” 
(DESCARTES. René. Meditações Metafísicas. Meditação Terceira, São Paulo: Nova Cultural, 
1991. p. 182. Coleção Os Pensadores.) 
Com base no enunciado e considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o 
conhecimento, é correto afirmar: 
a) Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela razão, já 
que ambos são falhos e limitados, portanto o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que se 
apresentam certas e indubitáveis. 
b) O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como algo relativo, tanto ao sujeito 
como às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os 
fenômenos observados. 
c) Pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do conhecimento, uma vez que somente as 
coisas percebidas por meio da experiência sensível possuem existência real. 
d) A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo e 
universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se 
pode alcançar. 
e) A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo 
sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais 
obstinada. 
 
2. (UEL 2009) Leia o texto a seguir. 
Mas há algum, não sei qual, enganador mui poderoso e mui ardiloso que emprega toda sua 
indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana; e, 
por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser 
alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado cuidadosamente 
todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, 
é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. 
(DESCARTES, René. Meditações. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Abril 
Cultural, 1973. p.100 - Coleção Os Pensadores.) 
A partir do texto e dos conhecimentos acerca de Descartes: 
a) Apresente o propósito e os graus da dúvida metódica. 
b) Demonstre como Descartes descobre que o pensamento é a verdade primeira. 
 
3. (UFU 2009) Leia com atenção o texto abaixo: 
“Mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso que, por 
indústria, sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu, eu sou, também, se me engana: 
que me engane o quanto possa, nunca poderá fazer, porém, que eu nada seja, enquanto eu 
pensar que sou algo”. 
DESCARTES. Meditações sobre Filosofia Primeira. Campinas: Editora da UNICAMP, 2004. p. 45. 
 
Para atingir o processo extremo da dúvida, Descartes lança a hipótese de um gênio maligno, 
sumamente poderoso e que tudo faz para me enganar. Essa radicalização do processo dubitativo 
ficou conhecida como dúvida hiperbólica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
relação estabelecida por Descartes entre a dúvida hiperbólica (exagerada) e o cogito (eu penso). 
A) Descartes sustenta que o ato de pensar tem tamanha evidência, que eu jamais posso ser 
enganado acerca do fato de que existo enquanto penso. 
B) A dúvida hiperbólica é insuperável, uma vez que todos os conteúdos da mente podem ser 
imagens falsas produzidas pelo gênio maligno. 



C) Com o exemplo dos juízos matemáticos, que são sempre indubitáveis, Descartes consegue 
eliminar a hipótese do gênio maligno. 
D) Somente a partir da descoberta da ideia de Deus é que Descartes consegue eliminar a dúvida 
hiperbólica e afirmar a existência do pensante. 
 
4. (UFU 2009) O texto abaixo é de René Descartes (1596 – 1650). Leia-o com atenção. 
“Mas, logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria 
necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade: eu 
penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos 
céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o 
primeiro princípio da filosofia que procurava”. 
Descartes. Discurso do Método. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 41. 
 
Com base no pensamento de Descartes, reponda o que se pede. 
A) Por que o cogito é o “primeiro princípio da filosofia” para Descartes? 
B) Qual é a relação entre o procedimento da dúvida hiperbólica e a descoberta do cogito em 
Descartes? 


